
Türkiye’nin ‘Deva’sı var

Çocuklar sağlık 
çalışanları 
için klip çekti
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Görünmez 
kahramanlarız’

100 ton yükten 
kurtarıldı

Örnek ve 
çevreci kuruluş

Olağanüstü durumlarda yardım 
faaliyetlerinin öneminin daha 
iyi anlaşıldığına işaret eden 
Konya STK İcra heyeti Başkanı 
Muhsin Görgülügil, yardım 
dernekleri ve hizmetkarlarının 
pandemi sürecinin görünme-
yen kahramanları arasında 
olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Mevlana Müzesi’nin en çok 
dikkati çeken bölümü Kubbe-i 
Hadra’yı süsleyen turkuaz 
renkli çinilerinin, tarihinin ‘en 
kapsamlı’ restorasyonu hassas 
bir şekilde sürüyor. Müzenin 
kubbesi 100 ton yükten kurtarıl-
mış oldu. n HABERİ SAYFA 5’TE

Kısıtlamalar 
devam edecek!
Konya Valiliği’nden yapılan 
açıklamada, koronavirü-
sün yayılmasını önlemek 
için yapılan sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulamasının 
bu hafta da devam edeceği, 
bugün 20:00’de başlayacak 
kısıtlamaların yarın 10:00’a 
kadar devam edeceği; 
yarın 20’de başlayacak olan 
kısıtlamaların pazartesi saat 
05:00’te sona ereceği bildi-
rildi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Son teknolojik altyapısıyla 
Konya’ya kazandırılan Akşeker 
Konya Et Entegre Tesisleri, 
sahip olduğu özellikleriyle Kon-
ya’nın önemli bir yatırımı olarak 
dikkat çekiyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

1 kuruşa muhtaçlar! 
Pandemi sürecinde 
dükkanlarını kapat-
mak zorunda olan 

çay ocakları, kahve-
haneler, kantinciler 
esnafı zor durum-

da. 9 aydır 1 kuruş 
gelirleri olmadığını 

belirten esnaflar 
destek bekliyorlar

CİDDİ SORUNLAR 
YAŞIYORUZ 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Bü-
feciler Odası Başkanı Mehmet Adil, zor 
günler yaşadıklarını söyledi. Başkan 
Adil, “Biz büyük devletiz ve devlet de 
babadır. Bu konuda da destek istiyoruz. 
Mümkünse hibe, hibe mümkün değilse 
faizsiz kredi talebimiz var. Tabi kredi-
nin geri ödemesini de hemen değil de, 
pandemi sürecinden sonra başlatılması 
gibi bir talebimiz var” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

ESNAF SÜREÇTE 
YARA ALDI

Pandemiyle sağlık tarafında 
mücadele edilirken, diğer 
yandan virüsün yayılımının önüne 
geçmek amacıyla Mart ayından 
buyana çeşitli tedbirler alındı. 
Bunların başında bazı işyerlerinin 
kapatılması geliyor. Ancak bu du-
rum küçük esnafı büyük oranda 
etkilemiş durumda. Özellikle kah-
vehaneler, okul kantinleri, bilardo 
salonları, playstation salonları gibi 
işletmeler uzun süre kapalı kaldı.

TARIM; YÜZYILIN 
STRATEJİK SEKTÖRÜ

Gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir 

Büyükhelvacıgil, “Güvenlik ihtiyacının en başında gıda ve 
tarım güvenliği geliyor. Yüzyılımızın en stratejik sektörü 

tarımdır” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE
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Borçlar yapılandırılıyor

Karatay Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan bütün vergi borçlarını 
yeniden yapılandırmak için müracaatların başladığını duyurdu. 

Açıklamada, ÇTV ve İlan-Reklam ödemelerinde ise son tarihin 30 Kasım 
olduğu belirtildi. n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’daki 
taşıt sayısı 14 bin 
722 adet arttı
n HABERİ SAYFA 13’TE

Güvenlikçiyi 
bıçaklayan 
yargılanıyor
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Depreme 
dirençli şehirler 
inşa etmeliyiz’
n HABERİ SAYFA 12’DE

Mehmet Adil

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı 
Ali Babacan, partisinin Konya İl Teşkilatı’nın resmi 
açılışını gerçekleştirdikten sonra İl Kongresi’ne 
katıldı. Kongrede partililere seslenen Ali Babacan 
Konya’nın ve Türkiye’nin artık DEVA’sı olduğunu 
ifade etti. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Son teknoloji altyapısıyla, örnek ve çevreci kuruluş

Son teknolojik altyapısıyla Kon-
ya’ya kazandırılan Akşeker Konya 
Et Entegre Tesisleri, sahip olduğu 
özellikleriyle Konya’nın önemli bir 
yatırımı olarak dikkat çekiyor. Sek-
töründe Türkiye’nin en büyük ku-
ruluşları arasında yer alan Akşeker 
Grup tarafından Konya’da yapımı 
gerçekleşen ve teknolojik açıdan 
Avrupa’da sayılı tesislerden biri olan 
Konya Et Entegre Tesisleri 2015 
yılından buyana faaliyet gösteriyor. 
Konya-Karaman yolu üzeri Çomak-
lar Mahallesi’nde kurulan; büyük-
baş, küçükbaş ve tavuk kesim üni-
tesi ile Konya’nın ekonomisine yön 
verecek olan tesisler, hijyenik şart-
lara uygun, yüksek kapasite ve mo-
dern teknolojisi ile tüm besici, kasap 
ve sektöre hizmet ediyor. Akşeker 
Konya Et Entegre Tesisleri’nde son 
sistem kesim makineleri, et firesini 
azaltacak soğuk hava depo sistem-
leri, et ve sakadat ile ilgili tüm hijyen 

önlemleri ve otomatik robotik yük-
leme gibi birçok yenilikler yer alı-
yor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
kesim ünitelerinin yanısıra, Konya 
Bölgesine bugüne kadar yer alma-
yan ve tavuk sektöründe yokluğu 
büyük ekonomik kayıplara neden 
olan tavuk kesim ünitesinin de yer 
alması, beyaz et sektörüne de ayrıca 
yeni bir hareket getirmiş durumda. 
İtalyan teknolojisi ile kurulan tesis-
ler sayesinde, çevreye yayılabilecek 
koku engellenirken, 1500 metre 
kare kapalı alandan oluşan arıtma 
tesisleriyle de, Akşeker Konya Et 
Entegre Tesisleri örnek ve çevreci 
bir kuruluş olarak dikkat çekiyor. 

TEKNİK ALTYAPISI 
84 bin 592 metrekare açık alan 

üzerinde kurulu 25.000 metrekare 
kapalı alanda faaliyetlerine devam 
eden tesis; bünyesinde 4 adet ana 
soğuk hava deposu ile toplam 2000 
ton şoklu ürün soğutma ve 2000 

büyükbaş dinlendirme (0-4 derece) 
sahiptir. İşletme; Gaziantep, Ereğ-
li, Denizli şubelerinden ve diğer 
illerden tedarik edilen yağların de-
polanmasının yanı sıra, AKŞEKER 
GROUP tedarik zincirinde üretim 
birimleri ve satış birimleri arasındaki 
ürün akışının lojistik merkezi olarak 
hizmet veriyor.

KALİTELİ BİR POLİTİKA
Akşeker Et Entegre Tesisleri 

A.Ş, önemli bir kalite politikası yü-
rütüyor. Bu da ortaya çıkan ürünlere 
yansıyarak hizmetler vatandaşların 
beğenisi kazanıyor. Toplam kalite 
yönetim sistemlerinin sürekliliğini 
sağlayarak, faaliyet alanında ilgili ya-
sal şartlara uygun üretim yapan Ak-

şeker, et sektörüne kalite anlayışıyla 
değer katıyor. Çalışanlarına değer 
veren Akşeker, çalışanların ihtiyaç 
duydukları eğitimleri, düzenli ola-
rak almalarını sağlıyor. Toplumsal 
sorumluluğun bilincinde olan şir-
ket, çevre bilinciyle hareket ederek, 
çalışanlarının iş güvenliğini de sağ-
lıyor. Müşterilerine güven veren ve 
kaliteli hizmet sunmayı amaç edi-
nen Akşeker, sağlıklı, güvenli, helal 
ve lezzetli ürünler sunabilmenin 
gerekliliğini yerine getirerek; müş-
terilerine güvene dayalı, güçlü ve 
sürdürülebilir ilişkiler kurmayı he-
defliyor. Sürekliliği sağlamak adına 
her geçen gün kendini yenileyen ve 
kaliteyi üst düzeyde tutan Akşeker, 
üniversiteler ve akredite kuruluşlar-
la birlikte Ar-Ge çalışmaları yaparak 
yeni ürünler geliştiriyor, mevcut 
ürünlerin kalite niteliklerini artırıyor, 
yerli üretim olarak tercih edilebilir 
olmayı sağlıyor. 

DIŞARIYA HİZMET VERİYOR 
Halka açık bir politika yürüten 

Akşeker, Türkiye’de bu anlamda 
örnek bir uygulama gerçekleştiriyor. 
Modern tesisiyle Türkiye’de ilkler-
den olan Akşeker, dışarında gelen 
vatandaşların da hizmet alabildiği 
bir tesis özelliğine sahip. Şeffaf bir 
poliitka yürüyen Akşeker’de kasap-
lar tesise giderek, son tesisin tek-
nolojik modern altyapısıyla paketli 
ürünler alabiliyor. 

DÜNYAYA AÇILAN KAPI
Modern altyapısıyla, oldukça hij-

yenik bir ortama sahip olan Akşeker, 
Konya’ya büyük değer kazandırmış 
durumda. Önemli bir istihdam sağ-
layan Akşeker, Konya’ya ekonomik 
anlamda büyük katkı sağlıyor. Bu-
nun yanında sektöründe Konya’nın 
dışarıya açılan kapısı halini alan Ak-
şeker, ihracat noktasında da iyi bir 
konuma gelmiş durumda. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Güvenlik ihtiyacının en 
başında gıda ve tarım güvenliği geliyor. Yüzyılımızın en stratejik sektörü tarımdır” dedi

‘Yüzyılın en stratejik
sektörü tarımdır!’

Tarımda Türkiye’nin lideri olan 
Konya, pandemi sürecinde de ta-
rımsal üretimi ile ülke ekonomisine 
katkı sağlıyor. Savunma sanayii ve 
teknoloji başta olmak üzere yapılan 
yatırımlarla gelişen Konya, Türki-
ye’nin gündeminde yer almaya de-
vam ediyor. 

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil, gıda üretiminin ve güvenli-
ğinin büyük bir önem kazandığı bu 
süreçte, Konya’nın Türkiye ve dün-
ya için taşıdığı önemi değerlendir-
di. Büyükhelvacıgil, “Tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs salgı-
nı ile beraber her ülkenin önceliği 
kendisi oldu. Ülkeler önce kendi 
ihtiyaçlarının güvenliğini sağlıyor. 
Güvenlik ihtiyacının en başında 
ise gıda ve tarım güvenliği geliyor. 
Yüzyılımızın en stratejik sektörü 
tarımdır. Ülkemizin tarım başkenti 
Konya, bu nedenle her zamankin-
den daha önemli bir kent konumu-
na geldi. Anadolu’nun üretim üssü, 
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, 
ürün çeşitliliği, modern tarım uy-
gulamaları ve sulama teknolojisi ile 
Türkiye’nin öncüsü olmalıdır. Ta-
rımda gerçekleştirdiği öncülüğünü 
ihracata, teknolojiye ve Ar-Ge’ye 
de taşımalıdır.” dedi.  

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
hasat sezonunun sonuna geldiği-
miz bu günlerde bitkisel yağ sektö-
rünü ve Konya’da yaşanan son ge-
lişmeleri gazetemize değerlendirdi. 
Yüzyılın en stratejik sektörünün 
tarım olduğunu söyleyen Tahir Bü-
yükhelvacıgil şu açıklamaları yaptı: 

ÜLKEMİZDE YATIRIMLAR 
DEVAM EDİYOR

“Mart ayından bu yana ülkemi-
zi de etkisi altında alan koronavirüs 
pandemisi, tarım, gıda, turizm, lo-
jistik, ulaşım ve imalat sanayileri 
başta olmak üzere tüm sektörlerde 
geri dönüşü olmayan etkiler bırak-
tı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ko-
rona virüsle birlikte yeni bir dünya 
düzeni kurulmaya başladı ve artık 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ül-
kemiz bu badireyi, Cumhurbaşka-
nımızın güçlü duruşu, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlü 
yapısı ve hükümetimizin doğru po-
litikaları ile en az zararla atlatıyor. 

Bu süreçte ülkemizde yatırımlar 
devam ediyor, tüm sektörler elle-
rinden geldiğince ülke ekonomisi-
nin kalkınması için destek veriyor. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de olumsuzlukları fazlasıyla his-
settiğimiz bu süreç, daha da uzun 
süreceğe benziyor. Pandemi süre-
cinde özellikle tarımın her ülke için 
stratejik bir sektör olduğu bir kere 
daha gün yüzüne çıktı. 

57 milyar dolarlık üretim ka-
pasitesiyle dünyanın en büyük 
10’uncu tarım ülkesi olan Türki-
ye’nin, tarımda hem kendi ülke 
vatandaşlarına hem de dünya va-
tandaşlarına karşı sorumluluğu 
daha da arttı. Ayçiçek dahil hasat 
sezonunun sonuna geldiğimiz bu 
günlerde TÜİK’in duyurduğu bitki-
sel üretimimizin geçen yıla göre ar-
tacağı tahmini, hepimizin yüzünü 
güldürdü. Tahminlere göre, üretim 
miktarları 2020 yılının ikinci tah-
mininde bir önceki yıla göre tahıllar 
ve diğer bitkisel ürünlerde, yüzde 
7,3, sebzelerde yüzde 1,6, meyve-
ler, içecek ve baharat bitkilerinde 
ise yüzde 7,3 artış gösterdi. Üretim 
miktarlarının 2020 yılında yakla-
şık olarak tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerde, 68,5 milyon ton, sebze-
lerde 31,6 milyon ton, meyveler, 
içecek ve baharat bitkilerinde ise 
23,9 milyon ton olarak gerçekle-
şeceği tahmin edildi. Bu artışta 
Konya’mızın, özellikle de Konyalı 
çiftçimizin katkısı büyüktür. Kon-
yalı çiftçilerimiz sorumluklarını bi-
liyor ve devletimizin de destekleri 
ile ekili alanlarını değerlendirerek 
sofralarımızda bizi gıda ile buluş-
turuyor. 

YAĞLI TOHUMLARDA STRATEJİ 
BELİRLEMELİYİZ

Gönül isterdi ki, bu veriler yağlı 
tohumlar için de yükseliş göstersin. 
Ancak bu yıl gerek pandeminin, 
gerekse iklimsel değişimin etkisiyle 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de rekolte düşüşü yaşadık. Yüz-
de 10 ila 15 arasında düşen rekolte, 
1 milyon 500 bin tondan 1 milyon 
290 bin ton civarına geriledi. Ülke-
mizin toplam yağlı tohum ihtiyacı 
ise 3 milyon ton civarında seyredi-
yor. İhtiyacımız olan ile ürettiğimiz 
arasındaki ton farkı, sektörümüzü 
yüzde 65 oranında dışa bağımlı 
kılıyor. Ülkemizin yağlı tohum ih-

tiyacını karşılayan Karadeniz Hav-
zası, Rusya gibi ülkeler de rekolte 
düşüşü yaşadı. Çin, Hindistan gibi 
ülkeler bu yıl Karadeniz havzasın-
dan yağlı tohumlar rezervlerini en 
aza indirdi. Dünya genelinde küre-
sel bir soruna dönüşen bu duruma 
acilen hükümetimizle beraber el 
atmalı, yağlı tohumlarda strateji 
belirlemeliyiz. Bunun yanında Kon-
ya’nın son 10 yılda ayçiçeğinde yaz-
dığı başarı öyküsünü hatırlatmakta 
fayda var. 2019 yılında 350 bin ton 
civarı bir üretimle Konya ve çevre 
iller olarak üretim rekoru kırmıştık. 
Önümüzdeki süreçlerde özellikle 
kanola, aspir gibi yağlı tohumlarda 
bu başarı öykümüzü taçlandırmalı, 
Konya’yı yağlı tohumlarda daha da 
ön plana çıkarmalıyız. 

DOĞRU POLİTİKALAR İLE 
YÜKSEK POTANSİYELİ ORTAYA 

ÇIKARABİLİRİZ 
Türkiye tarımda doğru politi-

kalarla, yüksek potansiyelini ortaya 
çıkarabilir. Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli li-
derliğindeki Bakanlığımız, özellikle 
pandemi sürecinde ülkemiz adına 
önemli ve etkili projelere imza attı. 
Atıl durumdaki tarım arazilerimi-
zin tarıma kazandırılması, sulama 
projeleri, destekler, gıda ve arz 
güvenliğinin sağlanması bunların 
başında geliyor. Türkiye’nin tarım-
da gerçekçi ve güçlü performansı 
takdire değer. Başta Sayın Baka-
nımız Pakdemirli olmak üzere tüm 
Bakanlık ekibine ayrıca teşekkür 
ediyoruz. 

Bakanlığımız Konya ilimize de 
tarımsal anlamda önemli yatırımlar 
yapıyor. Kadim bir tarım kültürüne 

sahip olan Konya, yetiştirilebilir 
bitkideki çeşitlilik oranı, seracılık ve 
turfandacılığa kadar uzanan geniş 
ürün yelpazesine yönelik sürdürü-
lebilir bir tarımsal üretim modeli 
uygulanmasıyla ve hükümetimizin 
de desteğiyle, Türkiye’nin gıda gü-
venliğinin teminatı olabilir. 

Sulu tarımda da yüksek bir po-
tansiyelimiz var.  Konya’yı suya ka-
vuşturmak ülkedeki tarımsal üre-
tim kapasitesine çok büyük katkı 
sağlayacaktır. Bu hasat sezonunda 
tarım arazilerine verilen 815 mil-
yon 220 bin metreküp su ile ülke 
ekonomisine yaklaşık 1 milyar 650 
milyon TL katkı sağladık. 331 bin 
930 dekar tarım arazisini kapalı sis-
tem sulamaya kavuşturacak olan 
Apa-Hotamış, 1,2,3 sulamaları in-
şaatı ile 20’yi aşkın sulama proje-
sinde çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün 
soya ve silajlık mısır karışımı gibi 
yerli tohum denemeleri ve bunları 
çiftçimizle buluşturma arzusu bizi 
ziyadesiyle memnun ediyor. Bun-
lara benzer yatırımlar ve sürdürü-
lebilir bir tarımsal üretim modeli 
ile tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya 
örnek oluruz.  İnşallah Konya ilimi-
ze yapılan bu yatırımlar kısa sürede 
tamamlanır ve Konya sulu tarımda 
da arzu ettiğimiz seviyeye ulaşır. 

ÖNCELİĞİMİZ 
ÇİFTÇİLERİMİZ OLMALI

Tarımın yüzyılımızın en stra-
tejik sektörlerinden biri olduğu 
pandemi süreci ile tekrar ortaya 
çıkmışken, biz de ülke olarak sür-
dürülebilir tarım politikaları ile ta-
rımsal kapasitemizi daha da yuka-
rılara çıkarmalıyız. Memleketimizin 
bereketli toprakları 84 milyona, 84 
milyon da çiftçimize emanettir. 
Doğru tarım politikaları ile güçle-
necek çiftçimiz, toprağını sahiple-
nerek, emek vererek, 1 metrekare 
ekilebilir toprağı bile boş bırakma-
dan refah düzeyi yüksek bir ülke de 
inşa edecektir. Bu anlamda çoğu 
sulamaya elverişli 2 milyon hektar 
tarım arazimizin her metre karesini 
değerlendirecek şekilde yatırımla-
rımıza devam etmeliyiz. Bu görev, 
sadece hükümetimizin değil, başta 
tarım ve gıda sektörünün temsilci-
leri bizler olmak üzere 84 milyonun 
görevidir.
n FAHRİ ALTINOK

Tahir Büyükhelvacıgil
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Mevlana Müzesini ziyaret etti Ali Babacan, esnafla sohbet etti
Demokrasi ve Atılım Partisi 

(DEVA) Genel Başkanı Ali Baba-
can Partisinin İl Kongresi katıl-
mak üzere geldiği Konya’da Hz. 
Mevlana’nın Türbesini ziyaret etti. 
Babacan’a Mevlana Müzesi ziya-
retinde Deva Partisi Kurucusu ve 
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi M. 
Sami Topbaş,  DEVA Partisi Ge-
nel Sekreteri Sadullah Ergin, Deva 
Partisi Kurucusu Selma Aliye Ka-
vaf,  DEVA Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Burak Dalgın, DEVA 
Partisi Konya İl Başkanı Seyit Ka-
raca eşlik etti. Yetkililerden müze 
hakkında bilgi alan Babacan daha 
sonra müzeden ayrıldı.
n DURAN ÇÖLCÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan ve beraberindeki he-
yet Mevlana Müzesini ziyaretin 
ardından Tarihi Konya Bedesten 
Çarşısı ve Mevlana Müzesi civarın-
da bulunan esnafları ziyaret etti. 
Esnaflarla bir süre sohbet eden Ali 
Babacan, esnaflarının ailelerine se-
lamlarını iletti. 

Babacan ve beraberindeki he-
yet daha sonra Kapu Camii’nde 
Cuma namazını kıldı. Cuma na-
mazının ardından da bölgedeki 
esnafları ziyaret eden Babacan, 
partisinin il binasının açılışı ve 1. 
Olağan İl Kongresi’ne katılmak 
üzere bölgeden ayrıldı. 
n DURAN ÇÖLCÜ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Konya İl Teşkilatı’nın resmi açılışını gerçekleştirdikten 
sonra İl Kongresi’ne katıldı. Kongrede partililere seslenen Ali Babacan Konya’nın ve Türkiye’nin artık DEVA’sı olduğunu ifade etti

‘Türkiye’nin artık DEVA’sı var’
Demokrasi ve Atılım Partisi 

(DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 
partisinin Konya İl Kongresi’ne katıl-
dı. Bir otelde düzenlenen kongreye 
DEVA Partisi Genel Sekreteri Sadul-
lah Ergin, Genel Başkan Yardımcı-
ları, DEVA Partisi Kurucular Kurulu 
Üyesi Mahmut Sami Topbaş ve Ku-
rucular Kurulu Üyeleri, DEVA Partisi 
Disiplin Kurulu Üyeleri, Siyasi Parti 
İl Başkanları, partililer ile çok sayıda 
davetli katıldı. 

‘KONYA’DA ÇALMADIK 
KAPI BIRAKMAYACAĞIZ’

Gerçekleştiren kongrenin açış 
konuşmasını yapan DEVA Partisi 
Konya İl Başkanı Seyit Karaca, Kon-
ya’da çalmadık kapı bırakmayacak-
larını ifade ederek, “Zor aşamayı 
geçtik ve il kongremizi yapıyoruz. 
Yarından itibaren bu zamana kadar 
yaptığımızdan çok daha fazla çalı-
şarak teşkilatlanma çalışmalarımızı 
tüm ilçelerimizde tamamlamak yanı 
sıra, partimizin ülke sorunları konu-
sunda tespitleri ve çözüm önerilerini 
halka anlatacağız. Konya’nın tüm 
ilçelerini ve tüm mahallelerini karış 
karış gezeceğiz. Geçmiş tecrübele-
rimiz gösteriyor ki Anadolu insanı 
kendisine gelen siyasetçiyi bağrına 
basmakta ve derdini dinleyene ge-
reken değeri sandıkta vermektedir. 
Bunun en güzel örneklerini de kong-
reler vesilesiyle gittiğimiz illerde Sa-
yın Genel Başkanımıza halkımızın 
ilgisinden görmekteyiz. Konya’da 
da durum bu şekilde olacaktır. Bunu 
sağlayacak olan hep beraber bizleriz, 
sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımı-
zın ve değerli misafirlerin huzurun-
da il başkanı olarak söz veriyorum. İl 
yöneticileri olarak sahada her zaman 
yanınızda olacağız. Halkapınar’dan 
Derebucak’a, Çeltik’ten Taşkent’e, 
Doğanhisar’dan Ahırlı’ya, Akşe-
hir’den Bozkır’a, Kulu’dan Akören’e 
31 ilçemizde bin 500’e yaklaşan ma-
hallemize birlikte gideceğiz. Çalma-
dık kapı bırakmayacağız” ifadelerini 
kullandı.

‘TÜRKİYE DEVA’SINI ARIYOR’
Türkiye’nin artık aradığı devayı 

bulduğunu söyleyen DEVA Partisi 
Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye 
DEVA’sını arıyor. Hem de kelimenin 
tam anlamıyla devasını arıyor. Biz 
Türkiye’nin haysiyetli insanları için 
buradayız. Artık Türkiye’nin DE-
VA’sı var. Konya’nın DEVA’sı var ve 
biz hazırız” dedi.

‘SALGINDAKİ ARTIŞIN 
SEBEBİ KÖTÜ YÖNETİM’

Türkiye’deki vaka sayılarının 
gizlendiğini savunan Babacan, “Bi-
liyorsunuz, aylardır hepimizden giz-

lenen vaka sayıları iki gün önce ilk 
kez açıklandı. İlk gün açıklanan vaka 
sayısı 28 bin 351 idi. Dün açıklanan 
sayı da 29 bin 132. Tabi eğer bu sa-
yıya inanacaksak. O da başka bir me-
sele. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım 
pek çok konuşmada ben, vaka sayısı 
açısından Türkiye’nin dünyada ilk 
beşte olduğunu söylemiştim. Tah-
minimiz isabetliymiş, doğruymuş. 
Açıklanan sayı, Amerika ve Hin-
distan’ın hemen peşinden dünyada 
üçüncü olduğumuzu gösteriyor. 
Avrupa’da ise birinci sıradayız. Daha 
evvel çokça ‘hayırlı hiçbir gösterge-
de rekor kıramıyoruz’ demiştim ya 
arkadaşlar, maalesef yine böyle kötü 
bir listede üstteyiz. Gelgelelim bu 
konula ilgili açıklamalara bir bakalım 
arkadaşlar: 

Açıklama yapmak demek, bir 
şeyi açıklığa kavuşturmak demektir. 
Kullanılan ifadeler, bugüne kadar 
topluma tam olarak neyi açıkladık-
larını bile anlaşılmaz kıldı. Hasta 
tanımı yeniden yapıldı, bu sefer de 
‘sadece hastanede yatanlar’ denil-
di. Anlıyoruz ki bugüne dek günlük 
tabloda açıkladıkları hasta sayıları da 
doğru değil. Buradan tekrar hükû-
mete sesleniyorum: Artık yeter! Şef-
faf olun. Halkımız ölüyor. İşin ucun-
da bu milletin hayatı var. Tekrar 
ediyorum, insanların salgın hastalık 
yüzünden hayatlarını kaybetmeleri 
önlenebilir. Tablonun bu denli ağır 
olmasının tek sebebi kötü yönetim-
dir” ifadelerini kullandı.  

‘100 MİLYON DOZ AŞIYA
 İHTİYACIMIZ VAR’

Türkiye’nin 100 milyon doz aşı-
ya ihtiyacı olduğunu ancak henüz 

grip aşısının dahi yaptırılamadığını 
söyleyen Babacan, şu ifadeleri kul-
landı: Salgının başından beri test 
istasyonları kurulmasını önerdik, 
dinlemediler. Şimdi de semptom 
göstermeyenlere test uygulanmı-
yor ve daha az vaka tespit ediliyor. 
Semptom göstermesine rağmen 
pozitif olanlar tespit edilmeden ya-
yılım nasıl önlenecek? Maalesef ön-
lemler konusunda olduğu gibi aşı 
konusunda da geç kalındı. Bunun da 
sebebi hazineyi boşaltmış olmaları. 
Kalkınmış ülkeler tarafından şimdi-
den satın alınan ve rezerve edilen 
aşılar var. Amerika’da ve Alman-
ya’da Aralık sonuna doğru aşılama 
başlayacak. 55 milyonluk İngiltere 
toplam 145 milyon doz aşı siparişi 
verdi bile. Biz ise henüz risk grupla-
rına mevsimsel grip aşısını bile yap-
tıramamış durumdayız. Bu hastalığa 
karşı bağışıklık kazanmamız gereki-
yor. Uzmanlar bunun için en az 100 
milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğu-
nu söylüyor. Kendi hekimlerimizin 
geliştirdiği ve tüm dünyanın sipariş 

listesine girdiği aşıdan yalnızca 1 
milyon doz sipariş verilmiş. Çin’de 
daha fazları tamamlanmamış aşıdan 
ise 10 milyon sipariş etmişiz. Bu aşı-
nın etkisi nasıl belli değil. Daha ne 
zaman piyasaya sürüleceği bile belli 
değil. Ekonomi yönetiminde çuval-
layanlar, ülkemizi ilaç ve tıbbi cihaz 
firmalarına karşı da borca soktular. 
İtibarımız azaldı. Tüm bunlar aşı 
ihtiyacımızı karşılamamızı olumsuz 
yönde etkiliyor.”

‘İSRAFA VE FAİZE ÖDEDİĞİNİZ
 PARAYLA SALGINA KARŞI 
SUNABİLECEĞİNİZ PAKETİ 

AÇIKLAYIN’
Hükümetin israfa ve faize öde-

diği parayı salgına karşı sunabileceği 
paket açıklaması gerektiğine dikkat 
çeken Babacan, “Ekonomiyi batır-
dığınız için, piyasa daha da durgun-
laşmasın diye, halkımızın sağlığını 
gözden çıkardınız. On binlerce insa-
nımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı 
kaybettik. Soru basit: İki yılda ülke-
mizi büyük zarara uğrattınız. Merkez 
Bankası rezervini bir çırpıda yaktınız. 

İsrafa devam ettiniz. İsrafa ve faize 
ödediğiniz parayla salgına karşı nasıl 
bir önlem paketi sunabilirdiniz? Bir 
düşünün. Cevap bekliyoruz” dedi.

‘HALKIMIZIN SATIN ALMA
 GÜCÜ HIZLA ERİYOR’

Türkiye’de yaşayan vatandaşla-
rın satın alma gücünün hızla eridi-
ğine dikkat çeken Babacan, “Halkı-
mızın satın alma gücü hızla eriyor. 
Bizim zamanımızda yeni mezun 
gençler araba alıyor, emekli uçağa 
biniyor Avrupa’yı geziyordu. Yurt 
dışından tersine beyin göçü vardı. 
Bilim insanları araştırmalarını Tür-
kiye’de sürdürmek istiyorlardı. Nasıl 
bu hale getirdiler, gerçekten akıl sır 
ermiyor. 

Hatırlayın öğrenciler harçlıkları-
nı biriktirip yurt dışına gezmeye gi-
diyordu. Şimdiki öğrenci arkadaşla-
rımız bunları duyunca çok şaşırıyor. 
Şimdi ülke içinde gezmenin maliye-
tini bile karşılamak adeta imkansız. 
Bugünkü hükümete sorsanız, aslın-
da zenginlik içinde yüzüyoruz. Ama 
değerli arkadaşlar, Rumi’nin dediği 
gibi, ‘Gönül hissetmezse kulak duy-
muş neylesin!’ Biz tüm bu aklımız-
la alay eden, ülkeyi günden güne 
fakirleştiren, gençlerimizi ümidini 
yok eden bu kötü yönetime son ve-
receğiz. DEVA Partisi tüm bu sorun-
ları düzeltecek. Halkımızla beraber 
halkımız için müreffeh bir ülke inşa 
edecek” diye konuştu. 

‘KONYA’NIN SORUNLARINI DA 
GÖRÜYORUZ, DİNLİYORUZ, 

BİLİYORUZ’
Konya’nın sorunlarını gördükle-

rini, dinlediklerini ve bildiklerini ifade 
eden Babacan, “Konya’nın bitmeyen 

bir metrosu var. Diyorlar ki metro, 
Konya’nın hayali. Biz, bu hayalden 
vazgeçmeyeceğiz. Ama Konya’ya 
hayal değil, şehir içi ulaşım sorunu-
nu çözecek gerçek bir metro lazım. 
Hayale binip gidemiyorsunuz, icraat 
da lazım. Bazıları Konya’yı kendi oy 
deposu sanıyor. Baksanıza kaç se-
nelik iktidar hâlâ hayata geçmemiş 
projeleri vaat olarak anlatıyor. Ama 
Konya kimsenin oy deposu değildir. 
Konya mütevazı davransa da yöne-
timi belirleme gücüne sahip bir ili-
miz. Ama derler ya, mütevazı olma 
gerçek sanırlar. Bizi de öyle sandılar. 
Hala şaşkınlık içindeler. Konya’nın 
yaşantısı, okul sistemi, imkanları 
ülkemiz için gerçekten ideal bir mo-
del. Biz bu modeli biliyoruz ülkemize 
kattığı, katacağı değerleri görüyoruz. 
Biz Konya’nın dertlerini biliyoruz, 
görüyoruz. Konya’nın demokrasiye 
ihtiyacı var. Konya’nın atılıma ihti-
yacı var. Konya’nın DEVA’ya ihtiya-
cı var. Biz Konya’ya DEVA olmaya, 
Türkiye’ye DEVA olmaya hazırız” 
ifadelerini kullandı. Yapılan konuş-
maların ardından DEVA Partisi’nin 
1. Olağan İl Kongresi gerçekleştiril-
di. Tek listenin olduğu genel kurulda 
partinin kurucu İl Başkanı Dr. Seyit 
Karaca, güven tazelemiş oldu. 

Deva Partisi Konya İl Teşkilatı 
şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Sefa Coşkun, Ahmet 
Elden, Tuğba Tuncer Atar, Abdullah 
Yıldız, Bayraktar Aydın, Büşra Yıldız, 
Erman Alparslan Emin, Fatih Kıy-
met, Fikret Dikkaya, Hasan Özyurt, 
Hayriye Oflaz, İsmail Kayhan, Kasım 
Küçükkaraca, Mithat Balcı, Muhar-
rem İlhan, Muhittin Koraş, Murat 
Gülmez, Mustafa Aykut Çolakoğlu, 
Mustafa Güven, Osman Demirtaş, 
Sıtkı Kars, Kazım Torlak, Cihan Or-
han, Cansu Temizel, Bahri Deniz 
Akbal, Fatih Keskin, Ahmet Çil, 
Dursun Yeşilkaş, Begüm Özağır, Sü-
meyye Nur Kara, Mesuthan Boyalı, 
Mustafa Harmancı, Mahmut Çağlı, 
Levent Canca, Ahmet Çeçen, Hu-
zeyfe Ceylan, Ahmet Okumuş, Betül 
Tanoğlu, Mehmet Güler.

Yedek Üyeler: Kemal Berk Ho-
rasan, Yavuz Harmankaya, Fatma 
Demirel, Ahmet Dinç, Hüseyin Ulaş 
Pınar, İlker Hakyemez, Ömer Nuri 
Çağlar, Sami Sarı, Uğur Ayhan, Nec-
mettin Şimşek, Nazan Kaçıran, Gök-
han Bozkurt, Akif Yılmaz, Alperen 
Furkan Akol, İbrahim Önder Özlük, 
Furkan Akın, Süleyman Yorulma, 
İsmet Hızır Samangül, Mehmet Bü-
yüktokalı, Özgür Gürbüz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA-
DURAN ÇÖLCÜ

Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya programı kapsamında partisinin İl Başkanlığının resmi açılışını yaptı.

Dr. Seyit Karaca
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Olağanüstü durumlarda yardım faaliyetlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Konya STK İcra heyeti Başkanı Muhsin 
Görgülügil, yardım dernekleri ve hizmetkarlarının pandemi sürecinin görünmeyen kahramanları arasında olduğunu söyledi

‘Pandemi sürecinin görünmez
kahramanları arasındayız!’

Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
İcra Heyeti Başkanı Muhsin Gör-
gülügil, sivil toplum kuruluşlarının 
pandemi sürecinde sivil toplum ça-
lışmalarının zor da olsa aksatılma-
dan devam ettiğini söyledi. 

Koronavirüsün, Türkiye’ye 11 
Mart itibariyle geldiğini hatırlatan 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra 
Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil, 
“Hükümetimiz sıkı bir kontrol me-
kanizması kurmuştu. Buna bağlı ola-
rak vakalar da az görülüyordu. Daha 
sonra vakalar artınca tedbirler de 
arttı. Buna bağlı olarak hem STK’lar 
hem de esnaf alınan tedbirlere bağlı 
olarak sıkıntılı günler geçirdi” dedi. 

‘ZORLUK YAŞADIK AMA 
FAALİYETLERİMİZİ AKSATMADIK’

“STK’lar olarak faaliyetlerimi-
zi askıya almadık ama daha yavaş 
çalışmak durumunda kaldık” diyen 
Muhsin Görgülügil, “Pandemi çıkar 
çıkmaz hemen açıklama yaptık. Pan-
demiyle ilgili alınan tüm kararların 
arkasında olduğumuzu deklare et-
tik. Bu sahada STK’lara düşen neyse 
yardımcı olacağımızı belirttik. Çok az 
bir yardım kuruluşumuz bu süreç-
te yardım çalışmalarına dahil edil-
di. Halbuki bizim Konya’daki tüm 
STK’larımız hem Konya’da, hem 
Türkiye’de hem de İslam coğrafya-
sında tüm mazlumların imdadına 
koşmak için gayret göstermekte. 
Buna bağlı olarak yardım faaliyet-
lerinde önemli bir tecrübeye de sa-
hip. Biz, STK’larımızdan daha çok 
istifade edilmesini ister ve beklerdik. 
Yardım kuruluşlarımıza minnettarız. 
Yardım derneklerimiz tüm zorluk-
lara rağmen Türkiye’de, Konya’da 
ve yurt dışında yardım faaliyetlerini 
sürdürdüler.  Derneklerimizin elinde 
zaten listeler var. Bu listeler aracılığı 
ile yardımları düzenli bir şekilde da-
ğıtıp, doğru adrese ulaşmasını sağla-
dık” ifadelerini kullandı.
‘NEREDE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM 

VARSA, ORADA STK’LAR VAR’
Sivil toplum kuruluşlarının si-

vil inisiyatifin her alanda harekete 
geçmesi için çaba harcadığını, ayni 
ve nakdi yardımlarla darda kalanın 
yardımına koştuğunu, deprem, sel, 
yangınlar ve benzeri birçok konuda 
da azami gayret göstererek müşkül 
durumda olanların derdine derman 
olmaya çalıştığını söyleyen Muhsin 
Görgülügil, STK’ların aynı zamanda 
kamu vicdanının sesi olduğuna vur-
gu yaptı. 

Nerede olağanüstü bir durum 
varsa orada STK’ların olduğunu 
dile getiren Görgülügil, “Elazığ’daki 
deprem, Karadeniz’deki sel felaketi, 
Ege’de yaşanan deprem, yangın-
lar ve benzeri birçok felaketle kar-
şılaştık. Bizim Konya’daki yardım 
kuruluşlarımız felaketin olduğu her 

bölgede yardıma koştular. Aşevi 
kurdular her şeyden önce. Ardın-
dan yatak, yorgan, giyecek ve gıda 
yardımında bulundular. Yani bizim 
Konya’daki STK’larımız hızlı bir or-
ganizasyon yaparak ihtiyaçları ihti-
yaç duyulan alanlara hızlı bir şekilde 
ulaştırmayı yine başardılar” diye ko-
nuştu. 

‘KONYAMIZIN HAMİYETPERVER 
İNSANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Görgülügil, “Pandemi başladık-
tan sonra yaz döneminde pande-
minin azalacağı söyleniyordu. Bir 
ara azalma eğilimine girse de içinde 
bulunduğumuz dönemde zirve yap-
mış durumda. Alınan önlemler ya 
yeterli kalmıyor ya da bu önlemlere 
riayet hususunda sıkıntımız var. Bu 
durum iktisadi hayatımıza yansıyor. 
Kış şartları geldi. Bizim örf ve adetle-
rimize göre yapılacak olan kış şartla-
rı dahi yapılamadı diyebilirim. Kon-
ya’da yabancı uyrukla yaklaşık 110 
bin insanımız var. Onların da temel 
birçok ihtiyacı var. Bunların karşı-
lanması için derneklerimiz harekete 
geçti ve gayret gösteriyor. Maalesef 
şu anda iktisadi durum zayıflama 
eğiliminde. 

Yardımlarımız yeterli gelmiyor. 
Ama sosyal bünye içinde faaliyet 
gösteren birçok kurumumuzun fa-
aliyetleri askıya alındı. Mesela bazı 
vakıf ve derneklerimizin öğrenci 
yurtları vardı. Bu yurtlar süreçte 
boş kaldı. Sağlıkçılarımız bu yurtları 
kullandı. Devletimizin aldığı karar 
doğrultusunda karantina şartlarına 

uymayanlar buralarda ikame edildi. 
Dolayısıyla buradaki öğrenci kardeş-
lerimize gidecek olan yardımlar da 
heba edilmedi. Bu yardımlar ayni 
yardım şeklinde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmış oldu. Dolayısıyla, der-
neklerimiz ihtiyaç sahiplerine ihti-
yaçlarını ulaştırma konusunda öyle 
büyük problemler yaşamadı. Bizim 
190 kuruluşumuz var. Bir ihtiyaç 
varsa bu kuruluşlarımızın hepsinin 
haberdar olabileceği bir grubumuz 
var. Kimin nerede nasıl bir ihtiyacı 
varsa ve bu ihtiyacı gidermek için 
hangi yardım derneğimiz müsaitse o 
hemen harekete geçiyor. Yine Kon-
yamızdaki hamiyetperver insanları-
mıza da teşekkür ediyoruz. 

Konya ecdattan gelen görü ve 
bilgiyle insanlara yardım etme, şef-
kat ve merhamet duyguları husu-
susunda çok hassas. Sürekli yardım 
eden yardımseverlerimiz var. Tabi 
bir tarafta ihtiyaç sahipleri var, di-
ğer tarafta da yardım etmek isteyen 
insanlarımız var. Bizim yaptığımız 
aslında bunları biraraya getirmek. 
Yardım kuruluşlarımız bu manada 
aldıkları yardım malzemeleri veya 
nakdi yardımı ihtiyaç sahibine tes-
lim ettiklerini, hayırsevere de beyan 
eder. Aslında güvene dayalı bir sis-
tem var ortada. Ama yine de şeffaf 
olmaya gayret ediyor derneklerimiz. 
Bir yardım alan kişinin ikinci bir yar-
dım derneğinden yardım almaması 
için bir altyapı oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Bunun için bir ortak ağ kurmaya 
çalışıyoruz. İhtiyacı olan alsın, ama 
fazlasını istemesin. Çünkü aynı şe-
kilde bir başkasının da ihtiyacı olabi-
lir. Bu konuda da olabildiğince şeffaf 
olmaya gayret ediyoruz” dedi. 

UFUK TURU TOPLANTILARI 
ONLİNE ORTAMA TAŞINDI

Bir gelenek haline gelen ve 
örnek teşkil eden Ufuk Turu Top-
lantıları’nın bu yıl 17.’sini gerçek-
leştireceklerini söyleyen Muhsin 
Görgülügil, “Ufuk Turu Toplantıları-
nı her yıl belli konu başlıkları altında 
Nisan – Mayıs aylarında yapıyorduk. 
Bu yıl pandemi nedeniyle yapama-
dık. Ama Aralık ayında bunu online 

bir şekilde gerçekleştireceğiz. Şu an 
altyapı çalışmaları yapılıyor, büyük 
ölçüde de tamamlandı. 3 gün prog-
ram akdedilecek. 

Bizim bir akademi heyetimiz var. 
Bir de danışma kurulumuz var. Ufuk 
Turu faaliyetine başlamadan önce 
heyetlerimizle Türkiye’nin ve dün-
yanın gündemini tartışıyoruz. Hangi 
konu üzerinde bir ittifak kurulmuş 
oluyorsa onu gündemimize alıyoruz. 
Bu yıl Müslümanlar arasındaki deği-
şim konusunu gündemimize aldık. 
Bununla ilgili 16 panelistimiz vardı. 
Salon toplantısı yapamadığımız için 
online ortamda 10-11-12 Aralık 
tarihlerinde yapacağız. 2,5 saatlik 
oturumlar gerçekleştirilecek. Konu-
lar işlendikten sonra soru ve cevap 
kısmına geçilecek. Hayra vesile ol-
masını diliyoruz. 

Yaptığımız Ufuk Turu Toplan-
tıları da tarihe not düşüyor, kitap-
laştırıyoruz. Ufuk Turu Toplantıları 
aslında STK’ların birlikteliğini örnek 
göstermek açısından da örnek teşkil 
ediyor. Diğer şehirlere örnek oluş-
turuyoruz. Farklı alanlarda faaliyet 
gösteren derneklerimize bunu öner-
dik. Bizim yapımızı inceleyip kendi 
bölgelerinde bunu icra etmeye çalı-
şanlar var” ifadelerini kullandı. 

‘FİKRİ OLAN, FİKİR SUNAN, 
KONUŞAN, GÖSTEREN, 

YANLIŞI DÜZELTMEYE ÇALIŞAN BİR 
YAPIMIZ VAR’

Türkiye’nin önemli konularında 
da fikir sunan bir yapıya sahip olduk-
larını dile getiren Konya STK İcra 
Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil, 
“Basın açıklamaları yaparak gerek 
duyulan konularda açıklamalar ya-
pıyoruz. İcra heyeti olarak 15 günde 
bir toplantı yaparak rutin ve asgariye 
düşürmek zorunda kaldığımız hiz-
metlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. 
Biz istiyoruz ki, Türkiye gündemini 
her şehirde yeterince takip edebil-
sin. Konuşan bir toplum yapısı oluş-
turulsun. Herkes fikrini açıkça beyan 
edebilsin. Fikirler tartışılsın istiyoruz. 
Biz, konuşan bir Türkiye istiyoruz. 
Konuştuğunda zarar göreceğini 
düşünen insanlarımız çoğunlukta 
ama konuşulmadığı durumda daha 
büyük zarar görülen konular var. 
Sivil toplum eleştirirse yöneticilerin 
önünü de açar. Bunu da görmek ve 
bu şekilde anlamak gerekir. İnşallah 
önümüzdeki günlerde STK’ların fa-
aliyetlerini daha geniş bir yelpazede 
yapabilecekleri bir altyapı oluşturu-
lur diye umut ediyoruz. Toplumun 
geneline olumsuz etki edebilecek bir 
durum söz konusuysa, burada anti-
tez üretmek için sesimizi daha gür 
çıkarmamız gerekiyor. Bu da sivil 
toplumun özgür olmasından geçi-
yor” diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Muhsin Görgülügil

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
Koronavirüsün yayılmasını 

önlemek için geçen hafta yeni ön-
lemler devreye girdi. İçişleri Bakan-
lığının genelgesiyle, hafta sonları 
10.00-20.00 saatleri dışında soka-
ğa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 
Bu doğrultuda ilk uygulama geçen 
cumartesi günü saat 20.00’de baş-
ladı ve sabah 10.00’da sona erdi. 22 
Kasım Pazar günü ise saat 20.00’de 
başlayan sokağa çıkma kısıtlama-
sı 23 Kasım Pazartesi günü saat 
05.00’te sona erdi. Kısıtlamalar bu 
hafta da devam edecek. 

Konya Valiliği de bu hafta yapı-

lacak sokağa çıkma kısıtlaması ile 
ilgili resmi sitesinde açıklama yaptı. 
Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakan-
lığı’nın 18.11.2020 tarih ve 19161 
sayılı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Ku-
rulumuzun 18.11.2020 tarih ve 
110 sayılı kararı uyarınca;28 Kasım 
Cumartesi günü saat 20:00 den, 
29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a 
kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 
20:00 den 30 Kasım Pazartesi saat 
05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtla-
ması devam edecektir. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur” ifadelerine yer 
verildi. n SİBEL CANDAN
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İslam sözlükte “itaat etmek, boyun 
eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim 
olmak, selamette olmak” anlamlarına 
gelir. Terim olarak “Yüce Allah’a itaat 
etmek, Hz. Peygamber’in din adına bil-
dirmiş olduğu şeylerin hepsini kalben 
kabul etmeye ve inandığı gibi yaşamak” 
anlamında kullanılır. Kur’an’ı Kerim’de 
iman ile İslam, bazen aynı anlamda kul-
lanılmış, bazen de farklı kavramlar olarak 
ele alınmıştır. İman ile İslam aynı anlam-
da kullanılırsa bu durumda İslam, İs-
lam’ın gerekleri olan hükümlerin dinden 
olduğuna inanmak, İslamı bir din olarak 
benimsemek anlamına gelir. İslam çok 
geniş bir kavramdır ve genel manası 
itibariyle teslimiyet demektir. Teslimiyet 
ise üç türlü olur: ya kalben olur ki bu ke-
sin inanç demektir, ya dille olur ki bu ik-
rardır, ya da davranışlarla olur ki bunlar 
da amellerdir. İşte İslamın üç şeklinden 
biri olan kalbin teslimiyetine ve bağlılığı-
na iman denilir. Şu ayette iman ile islam 
aynı anlamda kullanılmaktadır: Ancak 
ayetlerimize inanıp da teslim olanlara 
duyurabilirsin. Eğer iman ile İslam aynı 
anlamda kullanılırsa, yani İslam dini, 
hükümleri kalbin kabullenişi ve İslam’ın 
bir din olarak benimsenişi anlamında ele 
alınırsa o zaman her mü’min müslimdir, 
her müslim de mü’mindir. İman ile 
İslam’ın farklı kavramlar olarak ele alın-

ması durumunda her mü’min, müslim 
olmaktadır. Fakat her müslim, mü’min 
olma özelliğini kazanamamaktadır. 
Çünkü bu anlamda İslam, kalbin bağ-
lanışı ve teslimiyeti değil de, dilin veya 
organların teslimiyeti, belli amellerin 
işlenmesi demektir. Bu durumda İslam 
daha genel bir kavram, iman daha özel 
bir kavram olmaktadır. Mesela münafık, 
diliyle müslüman olduğunu söyler, buy-
rukları yerine getiriyormuş izlenimini 
verir, fakat kalbiyle inanmaz. Münafık 
gerçekte inanmadığı halde, dünyada 
müslümanmış gibi görünebilir. Şu ayeti 
kerimede iman ile islam ayrı kavramlar 
olarak geçmektedir: Bedeviler inandık 
dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama 
“teslim olduk” deyin. Henüz iman kalp-
lerinize yerleşmedi. 

İnsanlar, iman ve inkar yönünden 
üç guruba ayrılırlar: Mümin, kafir ve 
münafık. Mümin Allah’hın varlığına 
ve birliğine, Hz. Muhammed’in O’nun 
kulu ve Peygamberi olduğuna ve onun 
haber verdiği bilgilere yürekten inanıp, 
tüm bunları kabul ve tasdik eden kimse-
ye mümin denir. Müminler iman üzere 
ölürlerse, ahirette cennete girecekler, 
orada pek çok nimetlere kavuşacaklar-
dır. Bazı müminler dünyada günah işle-
mişlerse, Yüce Allah dilerse bu kişilerin 
günahını bağışlayarak, cennete koyar, 

dilerse işledikleri günah 
ölçüsünde cehennemde 
cezalandırdıktan sonra 
cennete koyar. Hiçbir mü-
min cehennemde ebedi-
yen kalmayacaktır. Kafir 
Küfür genel manada ima-
nın zıddı olup kafir Allah’ı 
ve Peygamberi inkar eden 
kimsedir. Biraz açacak 
olursak, İslam Dininin te-
mel prensiplerine inanma-
yan, Hz. Peygamberin Yüce Allah’tan 
getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla 
bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan 
(zaruratı  diniyye ) bir veya birkaçını ya-
hut da tamamını inkar eden kimseye 
kafir denir. Mesela Hazreti Muhammed 
(a.s.)’ın peygamber, namaz kılmanın 
farz, şarap içmenin haram olduğunu in-
kar eden, meleklerin ve cinlerin varlığını 
kabul etmeyen kimse kafirdir. Kafirler 
edebiyyen cehennemde kalacak ve 
asla cennet yüzü göremeyeceklerdir. 
Müşrik: Allah’la birlikte başka ilahların 
da olduğuna inanan kimsedir. Allah’a 
inanmakla birlikte puta tapanlar, yahut 
Allah’ın eşi, oğlu, kızı olduğunu söyle-
yen kimseler müşriklerdir. Bu kimseler 

de cehennemde ebedi 
azaba uğrayacaklardır. 
Münafık Allah’ın varlığına 
ve birliğine, Hz. Muham-
medin peygamberliği-
ne ve O’nun, Allah’tan 
getirdiklerine inandığını 
söyleyerek, müslüman 
gibi göründüğü halde, 
gerçekte inançsız olan 
kimseye münafık denir. 
Münafıkların içi başka, 

dışı başkadır. Sözü özüne uygun değil-
dir. Münafıkların gerçekte kafir oldukları, 
bir ayette şöyle ifade edilir: İnsanlardan, 
inanmadıkları halde, ‘Allah’a ve ahiret 
gününe inandık’ diyenler de vardır. Allah 
bu ayetlerin devamında münafıkların acı 
veren bir azaba uğrayacaklarını bildirir. 
Münafıklar, İslam toplumu için kafir-
lerden daha tehlikelidirler. Çünkü onlar 
dıştan Müslüman görünmeleri nedeniy-
le gerçek durumlarını bilmek mümkün 
değildir. Peygamberimiz vahiy yoluyla 
kimlerin münafık olduğunu bildiği için 
onlara önemli görevler vermezdi. Hz. 
Peygamberden sonra insanlar için böy-
le bir bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu 
olmadığından münafık, dünyada müs-

lüman gibi işlem görür ancak ahirette 
ebedi azaba uğrar. Hem de şu ayetin 
bildirdiğine göre en şiddetli azaba uğ-
rayacak olanlar da onlardır: Şüphesiz ki 

münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı 
tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardım-
cı da bulamazsın. 

Küfür kelime olarak “örtmek” de-
mektir. Terim anlamı ise, Allah’ı, Hz. 
Peygamber’i ve onun Allah’tan getirdiği 
şeyleri yalanlayıp, onun getirdiği kesin-
likle sabit olan dini esaslardan (zaruratı 
diniyye) bir veya birkaçını inkar etmek 
anlamına gelir. Sözlükte “ortak kabul 
etmek” anlamındaki şirk, terim olarak 
Allah Teala’nın tanrılığı ile isim, sıfat ve 
fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulundu-
ğunu kabul etmek demektir. Müşrikler, 
Allah’ın varlığını inkar etmezler. O’ndan 
başka ilah olduğunu kabul edip onlara 
da taparlar veya isimleri, sıfatları, irade 
ve otorite sahibi olması açısından Al-
lah’a eş olan güç ve varlıklar kabul eder-
ler. Şirk ile küfür birbirine yakın iki kav-
ramdır. Aralarındaki fark küfrün daha 
genel, şirkin ise daha özel olmasıdır. Bu 
anlamda her şirk küfürdür, fakat her kü-
für şirk değildir. Her müşrik kafirdir, her 
kafir müşrik değildir. Çünkü şirk sadece 
Allah’a zat, isim ve sıfatlarında ortak koş-
ma sonucu meydana gelir. Küfür ise, 
küfür olduğu bilinen birtakım inançların 

kabülü ile gerçekleşir. Küfür olan inanç-
lardan biri de Allah’a ortak tanımadır. 
Mesela mecusilikte olduğu gibi iki tanrı-
nın varlığını kabul etmek şirk olduğu gibi 
aynı zamanda küfürdür. Halbuki ahiret 
gününe inanmamak küfürdür ama şirk 
değildir. Allah’a şirk koşmak günahla-
rın en büyüğüdür. Şirk ile küfrün, Allah 
tarafından bağışlanmayacağı, bunun 
dışındaki günahlardan, Allah’ın dilediğini 
bağışlayacağı, bir ayette ifade edilmek-
tedir: Allah kendine eş koşulmasını asla 
bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği 
kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak 
koşarsa, büsbütün sapıtmıştır. 

Küfre götüren inanç, söz ve fiillerden 
bazıları Allah’ın adaletsizlik ve haksızlık 
yaptığını söylemek. Allah’ın zatı, sıfatları, 
isimleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla şaka 
da olsa alay etmek, bunları küçümseyici 
ifadeler kullanmak. Melekleri küçümse-
mek, ayıplamak ve onlara sövmek.

Peygamberleri küçümsemek, kı-
namak, hafife almak ve onlarla alay 
etmek. Kuran ayetlerini ve mütevatir 
hadisleri (birini dahi olsa) reddetmek, 
inkar etmek. Allah’ın rahmetinden ümit 
kesmek ve azabından korkmamak. Kafir 
olmaya razı olmak. Bunu Allah emretse 
yapmam! demek. Ruhların tenasühüne 
(ruhun bir bedenden diğerine geçmesi-
ne) inanmak.

İMAN VE İSLAM

Konya’da çocuklar sağlık 
çalışanları için klip çekti

Sonbahar manzaraları 
hayran bırakıyor

Konya’da, 6 okuldan yaklaşık 
100 öğrenci, çektikleri kliple sağlık 
çalışanlarına destek verdi. “eTwin-
ning” projesi kapsamında 10 ülke 
içi, 35 yurt dışı ortaklı düzenlenen 
ve 250 öğrencinin katılımıyla ger-
çekleştirilen, sağlık çalışanlarına 
destek olmak ve Kovid-19 salgını-
na dikkati çekmek için yapılan “My 

Hero Healt Worker (Kahramanım 
Sağlık Çalışanları)” projesine Kon-
ya’dan öğrenciler de katıldı. Ev-
lerinde maskeleriyle söyledikleri 
rap şarkısında maske, mesafe ve 
hijyen kurallarını hatırlatan öğren-
ciler, “Hepimiz size minnettarız.” 
pankartıyla da sağlık çalışanlarına 
teşekkür etti. n AA

Karaman’ın Ermenek ilçesi Ka-
ralar Mahallesinde bulunan kavak 
ağaçları, sonbaharın eşsiz yaprak 
dökümüyle kartpostallık manzara-
lar oluşturdu. Sonbahar aylarının 
son günlerine gelinirken sararıp 
yere düşen yapraklar, yollarda ade-
ta bir örtü oluşturdu. Binlerce yap-
rağın yollara dökülmesiyle kart-
postallık görüntülerin ortaya çıktığı 
Ermenek’te eşsiz manzaralar oluş-
tu. Yoldan geçenler araçlarını dur-
durarak sonbaharın sunduğu eşsiz 
manzarada bol bol fotoğraf çekiyor.

‘BU GÜZELLİKLERİ HERKESİN 
GÖRMESİNİ İSTERİZ’

Ermenek Karalar Mahallesi 
Muhtarı Mustafa Çıbık, “Mahalle-
miz doğal güzellikleri ile eşsiz bir 
mahalledir. Ermenek baraj gölün-
den 50 metre yüksekliği vardır. Bu 
nedenle kışın neredeyse kar tut-
mayan bir havası var. Yazın piknik 
amaçlı, diğer mevsimlerde gezi ve 
fotoğraf çekmek için yüzlerce kişi 
mahallemizi ziyaret eder. Biz her-
kesin gelip bu doğal güzellikleri 
görmesini isteriz” dedi. n İHA

Mevlana Dergahı’nın en çok dikkati çeken bölümü Kubbe-i Hadra’yı süsleyen turkuaz renkli çinilerinin, tarihi-
nin ‘en kapsamlı’ restorasyonu hassas bir şekilde sürüyor. Müzenin kubbesi 100 ton yükten kurtarılmış oldu

Dergahın kubbesi 100 
ton yükten kurtarıldı

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
müzelerinden Mevlana Müzesi’nin 
Kubbe-i Hadra’sı, bilinen adıy-
la Yeşil Kubbesi’nde tarihinin “en 
kapsamlı” restorasyonu büyük bir 
titizlikle sürüyor. Anadolu Selçuklu 
Sultanı Alaeddin Keykubad tarafın-
dan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
babası Sultanü’l-Ulema Bahaeddin 
Veled’e hediye edilen arazide Mev-
lana’nın 17 Aralık 1273’te vefat et-
mesinin ardından türbe yapıldı.

Mevlana’nın kabri üzerindeki 
Kubbe-i Hadra’nın yapımı bir yıl 
sürdü. 1274’te, dört adet “fil ayağı” 
denilen kalın sütun üzerine yapılan, 
içi alçı kabartmalarla süslenen tür-
benin, dışarıdaki 16 dilimli külahı, 
turkuaz renkli çinilerle kaplandığı 
için türbe “Kubbe-i Hadra” (Yeşil 
Türbe) ismini aldı. Bugünkü şeklini 
Kanuni Sultan Süleyman dönemin-
de alan Kubbe-i Hadra, 1698, 1798, 
1816, 1835, 1912, 1949 ve 1964 
yıllarında olmak üzere 7 defa resto-
rasyon geçirdi. 

Kubbe-i Hadra’yı süsleyen tur-
kuaz renkli çiniler, haziran ayında 
başlayan restorasyonun bitimiyle 
yeniden eski ihtişamıyla hayat bu-
lacak. Konya Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, Kubbe-i 
Hadra’nın dünya kültür tarihinde 
önemli mekanlardan biri olduğunu 

vurguladı.
TÜRKİYE’NİN YÜZÜK TAŞI

Yarar, Kubbe-i Hadra’yı Tür-
kiye’nin yüzük taşına benzeterek, 
“Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
müzelerinden olan Mevlana Mü-
zesi’nin Kubbe-i Hadrası’nın resto-
rasyonuna çok önem verilmektedir. 
Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı 
olsun gerekse bu hizmeti sürdüren 
vakfın yetkilileri olsun hassasiyetle-
rini her kademede ortaya koymak-
tadırlar.” diye konuştu.  Kubbe-i 
Hadra’nın çinilerinin yenilenme-
sinin uzun zamandır gündemde 
olduğunu dile getiren Yarar, 1960 
yılında yapılan restorasyondan son-
ra çinilerin artık deforme olduğunu 

anımsattı. 
‘2021 ŞEB-İ ARUS ÖNCESİ 

ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK’
Yarar, ön hazırlık çalışmaları-

nın 3,5 yıl sürdüğünü belirterek, 
“Konuyu Sayın Bakanımız Mehmet 
Mehmet Nuri Ersoy Bey’e arz ettik. 
Onların talimatları doğrultusunda 
da restorasyon faaliyetleri sürdürül-
mektedir. 2020 yılının haziran ayı-
nın başın- da faaliyetler başladı. 
Önümüz- deki yıl, 2021’in Şeb-i 
Arus’un- dan önce eylül ayının 
s o n l a - rında da bitirilmesi 
planlan- maktadır.” ifadesini 
kullan- dı. Kubbe-i Hadra’ya 
ismini veren yeşil çinilerin 
indiril- diğini anlatan Yarar, 

Selçuklu döneminde yapılan tuğla 
kubbeye ulaşıldığını belirtti.

BİNA 100 TONLUK 
AĞIRLIKTAN SIYRILDI

Tuğla kubbede de restorasyon 
çalışmalarının gerekli boyutları ney-
se koruma, bilim kurulu ve röleve 
müdürlüğünün kontrolünden geçe-
ceğini anlatan Yarar, restorasyonun 
ince bir işçilik ve titizlikle devam 
ettiğini aktararak, şöyle devam etti:  
“Kubbe-i Hadra’nın çinileri ile altın-
daki tuğla kubbe arasında yer yer 15 
ila 18 santimetre kalınlığında beton 
ile karşılaşıldı. 

Bu beton yaklaşık 100 ton, bir 
başka ifadeyle kubbenin üzerinden 
binaya ağırlık teşkil eden 100 ton 
sıyrıldı, yere indirildi. Bu işlem yapı-
lırken müteahhit firma tüm hassasi-
yeti ortaya koymuştur. Bu 100 ton-
luk beton yükününün yerine, hangi 
projeyle yükün azaltılacağına bilim 
kurulu karar verecek.

Yeni yapılacak çini bilim kurulu-
muz tarafından daha önce 1835’teki 
restorasyonda kubbenin üzerinde 
değerlendirilmiş olan çininin rengi-
nin aynısı olmasına karar verilmiştir. 
Şu anda üzerinde 1965’te yapılan 
çiniler vardı. 1965’teki çiniler sökül-
dü. 1835’teki çinilerin rengiyle ara-
larında çok küçük farklar olabilir.”
n AA

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Abdüssettar Yarar
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Suriyeli gencin ölümünden sorumlu sanıklar yargılanıyor
Suriye uyruklu bir gencin, mo-

tosikletlerle önü kesildikten sonra 
bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 
biri tutuklu, 18 yaşından küçük 
4 sanığın yargılanmasına devam 
edildi. 

5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya tutuksuz sa-
nıklar A.M, K.Y, B.O. ve müştekiler 
ile avukatlar katıldı.  Tutuklu sanık 
H.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Siste-
mi’nde (SEGBİS) meydana gelen 
teknik sorun nedeniyle duruşmaya 
katılamadı. Sanık B.O, savunma-
sında, olay günü motosikletlerle 
seyir halindeyken maktul ve arka-
daşıyla karşılaştıklarını anlattı.

Maktul ve arkadaşının motosik-
letle yanlarından geçerken çukura 
girince dengelerini kaybedip düştü-
ğünü ifade eden B.O, “Bu durumu 
da bizden bildiler. Bu nedenle bir 
tartışma yaşandı. Maktul ve yanın-
daki şahıs K.Y’ye saldırdı. Ardından 
kaçarak uzaklaştılar. H.Y. ve A.M. 
peşlerinden gitti. Biz de K.Y. ile 
motosikletleri alıp arkadaşlarımı-
zın peşine düştük. Yaklaştığımızda 
kavga ettiklerini görünce, elime ge-
çirdiğim bir şişeyi Suriyeli şahıslara 

fırlattım.” ifadelerini kullandı. 
Şişenin Suriyeli kişilere değil 

de çevrede bulunan bir araca isa-
bet etmesi üzerine, araç sahibiyle 
tartışmaya başladığını anlatan B.O, 
maktul ve diğer sanıklar arasında 
yaşanan kavganın devamını gör-
mediğini öne sürdü. 

Sanık K.Y. de ifadesinde, “A.M, 
benden izin almadan belimde bu-
lunan bıçağı eline aldı. Kendini 

korumak istedi. Ben de kendimi 
korumak için elime taş aldım. Su-
riyeli şahıs bana zincirle saldırınca, 
elinden zinciri aldım. Bu zincirle bi-
rine vurup vurmadığımı hatırlamı-
yorum.” dedi.

Tanık olarak dinlenen Muham-
med K. ise olay günü arkadaşı olan 
maktulün motosikletiyle markete 
gittikleri sırada sanıklarla karşılaş-
tıklarını, motosikletli olan sanıkla-

rın tacizlerine maruz kaldıklarını 
öne sürdü. 

Muhammed K, sanıkların 
motosikletlerle önlerini kesmele-
ri üzerine düştüklerini belirterek, 
“Sanıklar üzerimize saldırınca ben 
motosikleti alıp kaçtım, maktul kal-
kamadı yerde kaldı.” diye konuştu. 

Sanık H.Y’nin avukatı, müvek-
kilinin öldürme kastı taşımadığını 
savunarak, müvekkilinin tahliyesi-

ni talep etti. Mahkeme heyeti, sa-
nık ve tanık beyanlarının ardından, 
sanık H.Y’nin tutukluluk halinin 
devamına karar vererek, dosyada-
ki eksikliklerin tamamlanması için 
duruşmayı erteledi. 

Merkez Karatay ilçesi Hacısadık 
Mahallesi Sedirler Caddesi’nde 5 
Haziran 2019’da yaşanan olayda, 
arkadaşının kullandığı motosikle-
tiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik 

El Ali’nin önü, motosikletli 4 kişi 
tarafından kesilmiş, taraflar ara-
sında çıkan kavgada, Suriyeli genç 
göğsünden bıçaklanarak hayatını 
kaybetmişti.  Polis, ekipleri 18 ya-
şından küçük 4 şüpheliyi kısa sü-
rede saklandıkları evde yakalamış, 
şüpheliler H.Y, B.O, A.M. ve K.Y. 
hakkında, kasten öldürme suçla-
masıyla dava açılmıştı.
n AA

Cezaevinde isyan alarmına 
giden polis ekibi kaza yaptı

Karaman Cezaevinde düzen-
lenen tatbikat için verilen isyan 
alarmına gitmekte olan resmi polis 
ekibi kaza yaptı. Polisler ve diğer 
araç sürücüsü kazayı yara alma-
dan atlattı. Kaza, Koçakdede Ma-
hallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde 
bulunan Nizamiye kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Karaman Kapalı Cezaevinde 
düzenlenen tatbikatta sabah saat 
09.00 sıralarında isyan alarmı ve-
rildi. Alarm üzerine cezaevine git-
mek üzere bölgesinden hareket 
eden asayiş ekiplerinde görevli Y.I. 
yönetimindeki 70 A 4836 plakalı 
resmi polis ekibi kavşağa geldi-

ğinde V.Ş. idaresindeki 70 BH 932 
plakalı Volkswagen marka oto-
mobille çarpıştı. Yaşanan kazanın 
ardından her iki araçta da maddi 
hasar oluşurken, polis ekibi ve sivil 
araç sürücüsü kazayı yara alma-
dan atlattı. Kazanın duyulmasının 
ardından olay yerine Trafik Şube 
Müdürü Murat Öztaş ile birlikte 
çok sayıda polis ekibi geldi. Kaza 
nedeniyle kavşağın tek şeridi ise 
trafiğe kapandı. Yapılan inceleme-
lerin ardından kaza yapan araçlar 
olay yerinden çekiciyle kaldırılarak 
kavşak yeniden ulaşıma açıldı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Güvenlikçiyi bıçaklayan 
sanık hakim karşısında

Hastanede tartıştığı güvenlik görevlisiyle otobüste de tartışan ve otobüsten inerken güvenlik görevli-
sini bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık kendini savunurken, dava ileri bir tarihe ertelendi

Konya’da daha önce hastanede 
tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu 
otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle 
tutuklanan sanık, ilk kez hakim kar-
şısına çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mah-
kemesindeki duruşmaya tutuklu 
yargılanan Muhammet Arslan Ka-
raman, olayda yaralanan güvenlik 
görevlisi Süleyman Ayçiçek ve taraf 
avukatları katıldı. 

Sanık Karaman, olaydan yak-
laşık bir hafta önce rahatsızlanan 
arkadaşını Ayçiçek’in çalıştığı has-
taneye götürdüğünü söyledi. Arka-
daşının çıkışını beklerken Ayçiçek’in 
kendisine doğru geldiğini belirten 
Karaman, “Yanıma gelip, ‘Önüne 
baksana lan!’ dedi. Ben de ‘Asıl sen 
önüne bak!’ dedim. Üzerime doğ-
ru yürüdü ama başka bir tartışma 
olmadı. Olay bu şekilde kapanmış 
oldu. Kendisine kin veya nefret duy-
madım.” ifadelerini kullandı. 

Bir hafta sonra işe gitmek için 
otobüse bindiğini dile getiren sanık 
Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Başka bir durakta da müşteki Ay-
çiçek otobüse bindi. Karşılıklı göz 
temasımız oldu. Arkası dönük ve 
öfkeli bir halde koltuğa oturdu. Ben 
de özür dilemek için yanındaki kol-
tuğa gittim. Selam verdim ama beni 
umursamadı. Daha sonra inmek için 

ayağa kalkınca düşük bir ses tonuy-
la bana küfrettiğini duydum. Tepki 
göstermedim. ‘Ağabey, sen hasta-
nedeki görevli değil miydin?’ diye 
sordum. ‘He lan ne yapacaksın?’ 
deyip kapı açılınca aşağı indi. Nor-
malde o durakta inmeyecektim ama 
müştekinin davranışlarından dolayı 
öfke patlaması yaşadım.

Üzerimde sürekli taşımadığım, 
dükkana bırakmak için yanıma al-
dığım bir bıçak vardı. Müştekinin 
peşinden indim, bana küfrettiği için 
arkasından bıçakla vurdum.”  Kara-
man, olay nedeniyle pişman oldu-
ğunu ifade ederek, müştekiden özür 

diledi.  Müşteki Süleyman Ayçiçek 
ise 15 yıldır güvenlik görevlisi ol-
duğunu, daha önce hiçbir hasta ya-
kınıyla böyle bir olay yaşamadığını, 
sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayı anlatan Ayçiçek, şunları 
kaydetti: “Sanığın bahsettiği gibi, 
‘Önüne baksana lan!’ şeklinde bir 
hitabım olmadı. Zaten sanığı tanı-
mam. Olay günü evime gidiyordum. 
Otobüse bindiğimde sanığı hiç fark 
etmedim. Sanığın yanıma geldiği, 
selam verdiği ifadeleri doğru değil-
dir. İneceğim durağa gelince ayağa 
kalktım. Sanık eliyle omzuma doku-
narak, ‘Hastanede güvenlik görevli-

si misin?’ diye sordu. Ben de ‘Evet.’ 
dedim. Otobüs durdu, indim. İner 
inmez arkamdan belime, bacağıma 
ve enseme bıçakla vurdu. Kendimi 
otobüsün içine attım. Binmesey-
dim bıçaklamaya devam edecekti.” 
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu-
luk halinin devamına karar vererek, 
dosyadaki eksikliklerin tamamlan-
ması için duruşmayı erteledi. 

Meram ilçesi Karaman Cadde-
si’nde 3 Temmuz’da Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde güven-
lik görevlisi olarak çalışan Süleyman 
Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek 
üzere otobüse binmiş, araçta yanına 
gelen, bir hafta önce aralarında tar-
tışma yaşandığı iddia edilen hasta 
yakını Muhammet Arslan Karaman, 
Ayçiçek’e “Sen Eğitim ve Araştırma 
hastanesinde güvenlik görevlisi mi-
sin?” diye sormuştu. 

“Evet.” yanıtını alan Karaman, 
Ayçiçek’i ensesinden ve vücudunun 
diğer yerlerinden bıçaklayıp kaçmış-
tı. 

Polis ekiplerince gözaltına alı-
nan, çıkarıldığı hakimlikçe tutukla-
nan Karaman hakkında “kişiyi yeri-
ne getirdiği kamu görevi nedeniyle 
kasten öldürmeye teşebbüs” suçla-
masıyla dava açılmıştı.
 n AA

Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminde 
Özel Harekat Daire Başkan-
lığına düzenlenen saldırıda 
şehit olan komiser yardımcısı 
Muhsin Kiremitçi’nin baba-
sı Hüseyin Kiremitçi, “Akıncı 
Üssü davasında hainlerden 
kimine 79 kez, kimine 45’şer 
kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi. Ama yüz 
defa ağırlaştırılmış müebbet 
de verseler olmaz. Ben ke-
sinlikle hakkımı helal etmiyo-
rum.” dedi.

15 Temmuz’daki darbe 
girişiminde gecesi saldırıya 

uğrayan Gölbaşı’ndaki Özel Hare-
kat Daire Başkanlığında şehit olan 
komiser yardımcısı Muhsin Kire-
mitçi’nin babası Hüseyin Kiremitçi, 
Akıncı üssü davasında verilen kara-
ra ilişkin konuştu.

“Şehitlik mertebesinin güzel 
ama çok zor bir mertebe” olduğunu 
dile getiren Kiremitçi, “Akıncı Üssü 
davasında hainlerden kimine 79 
kez, kimine 45’şer kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası verildi. Ama 
yüz defa ağırlaştırılmış müebbet de 
verseler olmaz. Ben kesinlikle hak-
kımı helal etmiyorum. Türkiye’de 
idam cezası verilmeli. Herkes yap-
tığının cezasını çeksin.” ifadesini 
kullandı.

Şehit evladının acısının dayanıl-
maz olduğunu vurgulayan Kiremit-
çi, şunları kaydetti: “Biz, dünyada 
büyük yerlere adam olsunlar, ülke-
mize hizmet etsinler diye din görev-
lisi maaşı ile ek gelir olsun diye tarla 
işlerinde çalışarak okuttuk. 

Evladımı hiç beklemediğimiz 
bir yerde ve zamanda, biz dünyada 
yükselmesini beklerken Rabb’im 
ahiretine yükselterek makamına 
aldı. O verdi, O aldı. İnancımız var. 
Allah bana ve annesine sabır verdi. 
Bizler tattık, Allah kimseye yaşat-
masın. Ateş düştüğü yeri yakarmış. 
Allah makamını yükseltti, bizleri de 
ona komşu eylesin.”
 n AA

‘100 müebbet verseler de hakkım helal değil’
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Büyükşehir, Doğanhisar’da
asfalt çalışması yaptı

Konya Büyükşehir Belediye-
si, ilçe merkezlerinde asfaltlama 
çalışmaları ile mahalle yollarında 
çalışmalarını sürdürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir 
Yasası ile birlikte Büyükşehir Bele-
diyesi olarak ilçelere değer katacak 
yatırımları belediye başkanlarıyla 
koordineli şekilde hayata geçirdik-
lerini ve ilçeleri şehir merkezi stan-
dardına yükseltmek için gayret 
gösterdiklerini ifade etti. Tüm ilçe 
merkezlerine prestij caddeler ka-
zandırdıklarını, mahalle yollarında 

ise kaliteyi artırmak için çalışma-
ları sürdürdüklerinin altını çizen 
Başkan Altay, “2020 yılı yatırım 
programı kapsamında mahalle 
yollarımızda yoğun çalışmalar ger-
çekleştirdik.

 İlçe merkezlerimizde ise sıcak 
asfalt çalışmaları yapıyoruz. Bu 
kapsamda Doğanhisar’da Cum-
huriyet Caddesi, sanayi bölgesi ve 
hemşehrilerimizin yoğun kullandı-
ğı alanlarda 3 kilometre sıcak asfalt 
çalışması gerçekleştirdik. Hayırlı 
olsun.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan bütün vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için müracaatların 
başladığını duyurdu. Açıklamada, ÇTV ve İlan-Reklam ödemelerinde ise son tarihin 30 Kasım olduğu belirtildi

Belediyeye olan tüm
borçlar yapılandırılıyor

Karatay Belediyesi, vatandaş-
ların belediyeye olan bütün vergi 
borçlarının yeniden yapılandırıl-
ması için müracaatların başladığını 
duyurdu. Peşin ödemenin yanı sıra 
6 aydan 18 aya kadar taksitlendir-
me imkânının bulunduğu belir-
tilen açıklamada başvuruların 31 
Aralık’ta sona ereceği kaydedildi. 
Öte yandan vatandaşlar, 2020 yılı 
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve 
İlan-Reklam Vergisi’nin 2’nci taksit 
ödemelerini 30 Kasım Pazartesi gü-
nüne kadar yapabilecekler. Söz ko-
nusu ödemeler, belediyenin internet 
sitesinden veya hafta sonları 10:30 
ile 17:00 saatleri arasında Karatay 
Belediyesi hizmet binasından da ya-
pılabilecek.

Vatandaşların belediyelere olan 
vergi borçlarının yeniden yapılan-
dırılmasına ilişkin “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
7256 Sayılı Kanunu’nun Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
diği belirtilen açıklamada, söz konu-
su kanun çerçevesinde belediyeye 
vergi borçlarının yeniden yapılandı-
rılması başvurularının 31 Aralık’ta 
sona ereceği vurgulandı.

YAPILANDIRMADA SON BAŞVURU 
31 ARALIK 2020

Farklı alanlarda belediyeye bor-
cu olan vatandaşların bu fırsatı de-
ğerlendirmesi gerektiği kaydedilen 
açıklamada şunlar kaydedildi: “Be-
lediyeye borcu olan vatandaşlardan 
peşin ve taksitli ödeme yapabilecek. 
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranla-
rı üzerinden hesaplanan tutardan 
yüzde 90 indirim yapılacak. Yapılan-
dırılan tutarların ikişer aylık dönem-
lerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde 
ödenmesi imkânı da bulunuyor. Bu 
kapsamda ilk ödemeler, 31 Ocak 
2021 tarihine kadar yapılabilecek. 
Ocak ayı sonuna kadar ilk taksit 
veya peşin ödeme gerçekleştirilmiş 

olacak. Borcu olan vatandaşlar, be-
lirtilen tarihlere kadar başvurmaları 
halinde ciddi bir avantaj sağlamış 
olacaklar. Peşin ya da taksitli öde-
me tercihinin verilecek dilekçede 
vatandaş tarafından belirtilmesi ge-
rekiyor. Yapılandırmada süre önem-
li. Yapılandırma düzenlemesi, 31 
Ağustos 2020’den önceki dönem-

lere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla 
kesinleşen borçları kapsarken, im-
kândan yararlanılması için 31 Aralık 
2020’ye kadar başvuru yapılması 
gerekiyor.”

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK 
VERGİSİ’NDE SON GÜN 30 KASIM

Öte yandan 2020 yılı Emlak, 
Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Ver-

gisi ikinci taksitlerinin ödemesi ise 
30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona 
eriyor. Karatay Belediyesi tarafından 
yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre 
Temizlik Vergisi’nin 2 taksitte öden-
diği hatırlatılarak; “Vatandaşlarımız 
30 Kasım 2020 Pazartesi günü me-
sai bitimine kadar emlak vergisinin 
ikinci taksitini https://tahsilat.kara-
tay.bel.tr/Ode/direkttahsilat.aspx 
adresinden belediyeye uğramadan 
ödeyebilecek. Bunun yanı sıra, TC 
kimlik numarası veya mükellef si-
cil numarasıyla Karatay Belediyesi 
hizmet binası içerisinde yer alan 
veznelere, nakit veya kredi kartıyla 
ödeme yapılabiliyor. Hafta sonları 
da Karatay Belediyesi Mali Hizmet-
ler Müdürlüğü Emlak Servisi öde-
meler için açık olacak. Buna göre 28 
Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar 
günlerinde de vatandaşlar, 10:30 ve 
17:00 saatleri arasında ödemeye ya-
pabilecek. Öte yandan henüz ödeme 
yapmamış olan vergi mükellefleri-
nin 30 Kasım 2020 Pazartesi günü 
saat 17.30’a kadar ödeme yapmaları 
gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.
n  HABER MERKEZİ

Karapınar’da eğitime hayırsever desteği
Karapınar ilçesinde, özel bir fir-

ma tarafından 4 okula bilişim tek-
nolojileri sınıfı kazandırıldı. Firma, 
Karapınar İmam Hatip Ortaokulu, 
Cumhuriyet Ortaokulu, Fevzipaşa 
Ortaokulu ve Kayalı Ortaokulu öğ-
rencilerinin, EBA ve robotik kodla-
ma gibi eğitim programlarını etkin 
kullanmaları için bilişim teknolojileri 
sınıfları oluşturdu.

Okullara kazandırılan sınıflara, 
Karapınarlı şehitler Ramazan Emre 
Ala, Ahmet Serkan Yarımoğlu, İl-
han Allaoç ve İbrahim Güdül’ün 
isimleri verildi. Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, 
şunları kaydetti: “Karyem ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün or-
tak çalışmaları sonucu EBA destek 
merkezleri kurulmasına karar ver-
dik. Oluşturduğumuz bu merkez-
lere ilçemizde geçmiş dönemlerde 
şehit olan şehitlerimizin isimlerini 
vermeyi kararlaştırdık. Şehitlerimi-

zi buradan bir kez daha yad ediyor, 
yakınlarına sabırlar diliyorum. Şe-
hitlerimizin isimlerini böyle eğitim 
mekanlarında yaşatmaktan da bü-
yük bir memnuniyet duyuyorum. 
Eğitime bundan sonra da desteğimiz 

devam edecek.” Sınıfların açılışı ne-
deniyle düzenlenen programa Kay-
makam Oğuz Cem Murat, Belediye 
Başkanı Yaka, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü İbrahim Önal ile diğer davetli-
ler katıldı. n AA



8 28 KASIM 2020İLAN

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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.

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

SERVİS ŞOFÖRÜ 

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPERATÖRÜ

VASIFLI VASIFSIZ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

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

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

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-CNC OPERATÖRLERİ
- GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNİVERSAL TORNACI

- ELEKTRİK VE BOBİNAJCI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

the dreams are coming true

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR
CV İLE MÜRACAATLAR İÇİN; muhasebe@demircipcv.com.tr

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* EN AZ LİSE MEZUNU VE 
BİLGİSAYAR BİLGİSİ OLAN, 

TECRÜBELİ BAYAN SEKRETER VE 
YÖNETİCİ ASİSTANI ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Değerli Dostum, Hemşehrim, Dünürümüz    

İsmail DAĞ 

Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 

Eşi Nadire, oğulları 
Ali Fuat ve Rüstem DAĞ ile

 kızları-damatları 
Celale – Tahir ATİLLA,
Hacer – Zekeriya DAĞ

başta olmak üzere tüm akraba, dost ve 
sevenlerine başsağlığı dilerim. 

İsmail DAĞ’a Allah’tan rahmet, 
halen tedavisi devam eden 

Dava Büyüğüm Halil İbrahim DAĞ 
Abimize de acil şifalar temenni ederim.

ALİ ŞAHİN

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

VASIFSIZ BAY ELEMANLAR
VE

LABORATUVARDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 
KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU

VASIFSIZ ELEMAN 
ALINACAKTIR

İLAN
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Hiç düşündün mü ya da bileni-
niz var mı içinizde “MERHABA” ne 
anlama geliyor diye?Çok ilginç bir 
o kadar da hoş ve sıcak bir anlamı 
varmış meğer. “Merhaba” aslında 
farsça kökenli olup “benden size 
zarar gelmez” anlamına geliyormuş. 
Çok hoş değil mi? 

Bunu öğrendikten sonra kar-
şımdaki insana merhaba demek 
daha bir anlamlı benim için. Bir rüya 
gibidir aslında yaşanan her şey. 
Hepsi ayrı bir hikaye... Kimi zaman 
mutlu. Kimi zaman mutsuz son ile 
biten. Benim hikayelerim hep mutlu 
son ile bitti bitecek. Çünkü ben her 

mutsuzlukta “mutlu olunabilecek 
bir şeyler” olduğunu öğreniyo-
rum... Sizde öğrenebilirsiniz dostlar 
inanın çok zor değil. Hayat o kadar 
kısa ki hiçbir şey üzülmeye değecek 
kadar önemli değil...

Bazen mutlu olmak için bir güler 
yüz bir tatlı söz bile yeter. Bazen de 
bir merhabayla başlar mutlu şeyler. 
Bir merhaba hayatını değiştirir insa-
nın baştan sona. 

Sabah kahvaltımızı ailemizle 
sevgi dolu bir ‘merhabayla’ başlasak 
onlara sizi seviyorum diyebilsek, 
yarın sanki yokmuş gibi mutluluğu-
muzu paylaşsak ve ardından, bu gü-

zel yaz ayının güneşli 
günlerinde, kendimi-
zi dışarıya atmak ne 
güzel olurdu. Bir 
sabah yürüyüşü ile 
birlikte, rastladığımız 
her insana “ merha-
ba” demek! 

Hatta kaldırımın 
kenarında, miyavla-
yan sokak kedisine 
“miyav” diye karşılık 
versek(!) veya küçük bir köpek 

yavrusuna(!) Serçe-
lerle kargalarla se-
lamlaşsak(!) Bakkal 
amcayla, esnafla, 
gördüğümüz her-
kese tebessüm edip 
o esirgedimiz sözü 
söyleyebilsek. Sakın 
ola ki! İçinizden ola-
cak iş mi demeyin. 
Bu düşünceleri tatbik 

etmeye çalışınız. Günü-
müz dünyasında, komşumuzu bile 

tanımaz olduk, ayaküstü hoşbeş 
sohbet etmek şöyle dursun, bir 
selamı bile esirger olduk. Çocukluk 
günlerimi gözden geçiriyorum da, 
dini bayramlarımızda, yılbaşında 
birkaç gün öncesinden, tanıdıkla-
rımıza, arkadaşlarımıza bayram ve 
yılbaşı kartları gönderirdik. 

Yakınımızda olanları da,ziyaret-
lerde bulunarak,bir merhaba derdik, 
halini hatırını sorar istekleri varsa 
yerine getirmeye çalışırdık saygı 
ve hürmette eksik etmemeye özen 
gösterirdik. Şimdilerde ise kimse 
kimsenin kapısını çalmaz oldu. Tek-
noloji çağında hepimiz dijital olduk. 

Dijital tuşlara basarak gönül alır ol-
duk. Neredeyse konuşmayı da unu-
tacağız bu dijital Dünyada. 

Diyorum ki bugünden itibaren 
unutmayalım haydi bu sabah mer-
haba demeye başlayalım. Herkese 
tüm sevdiklerinize, görün o pozitif 
enerji nasıl size dönecek ve günü-
nüz güzel geçecek. Sanal alemdeki 
dostlarımızı da ziyaret etmeyi ihmal 
etmeyelim. 

Şu an bu mesajı okuyan herkese 
benden “merhaba” = Benden size 
zarar gelmez dostlarım.

Sevgiyle ve güler yüzlü kalın. 
MERHABA

NE GÜZELDİR “MERHABA”DİYEBİLMEK

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Pandemi sürecinde dükkanlarını kapatmak zorunda olan çay ocakları, kahvehaneler, kantinciler esnafı zor durumda. 9 aydır 1 
kuruş gelirleri olmadığını belirten Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Mehmet Adil, devletten destek istiyor

‘1 kuruş gelirimiz yok!’
Pandemiyle sağlık tarafında 

mücadele edilirken, diğer yandan 
virüsün yayılımının önüne geçmek 
amacıyla Mart ayından buyana çe-
şitli tedbirler alındı. Bunların başın-
da bazı işyerlerinin kapatılması ge-
liyor. Ancak bu durum küçük esnafı 
büyük oranda etkilemiş durumda. 
Özellikle kahvehaneler, okul kan-
tinleri, bilardo salonları, playstation 
salonları gibi işletmeler uzun süre 
kapalı kaldı. 1 Haziran’da bu işlet-
meler açık hale gelse de oyunun 
yasak olmasıyla işletmelere müş-
teri gelmedi. Bu nedenle neredey-
se pandemi süreci başladığından 
buyana bu sektörlerde yer alan es-
naflar büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev-
letin kendilerine destek vermesini 
isteyen esnaflar, acil çözüm bek-
liyor. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret eden Konya Kahveciler, Çay 
Ocakları ve Büfeciler Odası Başka-
nı Mehmet Adil ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyeleri Şeref Kuş-
kaya, Yusuf Kamalı yaşadıkları zor-
lukları anlattı. 

CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ 
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Konya Kahveciler, Çay 
Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı 
Mehmet Adil, zor günler yaşadık-
larını söyledi. Özellikle kendi üye-
lerinin bu süreçte 1 kuruş gelirleri 
olmadığını, bu durumun da büyük 
sorunlara neden olduğunu dile ge-
tiren Adil, şunları söyledi, “Okullar 
kapanınca kantinci esnaflarımız 
işsiz kaldı. 9 aydır 1 lira geliri yok 
bu esnafın. Okulların kapanma-
sıyla servisçiler de aynı sorunu 
yaşıyorlar. Okul formaları üreten 
veya kırtasiyeciler de etkilendi ama 
kantinciler ve servisçiler en çok et-
kilenen sektörler oldu. Malumunuz 
bu sektörler aile işletmeleri, daha 
küçük işletmeler. 16 Mart’ta kah-
vehanelerimiz birçok işletmeyle ka-
panmıştı. Kafe, restoranlar, eğlence 
merkezleri hepsi kapandı. 1 Hazi-
ran itibariyle kahvehaneler açıldı 
fakat oyunlar oynatılmadı. Malu-
munuz kahvehanelere insanlar bu 
oyunları oynamak için, bir buluşma 
noktası olarak gelir. Kahvehaneler 
bu nedenle boş kalınca, iş yapama-
dılar. İş yerlerinin kiraları işlemeye 
devam etti. Giderler hiç durmadı. 
Vergi, sigorta devam ediyor. Hake-
za kış ayındayız, doğalgaz faturaları 

kabaracak. Elektrik tüketimi arta-
cak. Dolayısı ile bizim üyelerimizin 
iş yerlerinden başka 1 kuruş geliri 
yok. Aynı zamanda bu işyerlerinde 
yevmiyeli çalışan elemanlar da işsiz 
kaldı. Dolayısı ile onlar da zor du-
rumdalar. 

Pandemi süreci ilk başladığı dö-
nem Büyükşehir Belediyesi sosyal 
yardım desteği vardı. Ama o dö-
nem, kahvecilerin gönlü zengindir, 
geneli yanında çalışanlara verdi bu 
yardımları. Kendisi de ufak tefek 
birikimi varsa onunla idare etti. Bu 
süre zarfında çıkarılan esnaf pake-
tinden bize hiçbir katkı çıkmadı. 
Sadece Halkbank’tan düşük faizli 
25 bin TL’den biz yararlanabili-
yorduk. Ama birçok üyemiz sicili 

bozuk olduğu için bu parayı da çe-
kemedi. Ya da faizli sistem olduğu 
için insanlar buna girmek istemedi. 
Biz bunun faizsiz bir şekilde çıkar-
tılmasını arzu ederdik. Bu krediyi 
çekenlerin de şimdi ödemesi başla-
dı. Bu işyerleri hala kapalı, bu esnaf 
bu krediyi nasıl ödeyecek? Düğün 
salonları, kafeler, oyun salonları 
bunların hepsi kapalı. Biz gizli bir 
istihdam deposuyduk. Şimdi bu 
çalışanlar hep işsiz kaldı. Ciddi trav-
malar yaşıyoruz.”

TALEPLERİ VAR 
Özellikle kahveciler ve kantinci-

lerin 9 aydır hiç açılmadığını savu-
nan Başkan Adil, devletten bekle-
dikleri destekleri şöyle sıraladı, “Bu 
esnaflara yönelik bir çalışma yapıl-

malı. Ben Ankara’ya gittim, yetki-
lilere dosyalar sundum. Hükümete 
beklentilerimizi bildirdik. Dolayısı 
ile kahvehaneler ve kantincilerin sı-
kıntılarını belirtmeye çalıştık. Esna-
fa yönelik bir iyileştirme, bir destek 
paketi açıklanacak ama içeriğini bil-
miyoruz. İnşallah taleplerimiz de-
ğerlendirilir de içeriği dolgun olur, 
ilk paket gibi çıkmaz diye umut edi-
yoruz. Dolayısı ile büyük bir beklen-
ti içindeyiz. Çünkü ciddi bir sıkıntı 
yaşıyoruz. Bir servisçimiz ekmek 
parası bulamıyoruz diye serzenişte 
bulunmuştu. Gerçekten servisçiler, 
kantinciler ve kahvehaneler ekmek 
parasına muhtaç durumda. Ben 
Türk Kızılay ile görüşerek esnafa 
ne yapılabilir konusunu istişare et-

tik. Bu kadar düştü bu esnaflarımız. 
Çünkü 9 aydır hiçbir geliri yok. Evi 
kira, yeni çocuğu olmuş, iş de bu-
lamıyor ne yapsın bu vatandaş? 
Dolayısı ile bizim öncelikli talebimiz 
Valiliğimiz veya Büyükşehir Beledi-
yemiz üzerinden sosyal yardımlaş-
ma fonundan bir can suyu bekliyo-
ruz. Bunlardan fakirler yararlanıyor 
bunları isterken mahcup da oluyo-
ruz ama bizim esnafımız da düştü-
ğü durumu da anlamak gerekiyor. 
Bizim yüzde 90 üyemiz sıkıntıda. 
Bunun yanında bu dönemde bu zor 
süreçteki esnafımıza kısa çalışma 
ödeneği miktarında destek istiyo-
ruz. Ayrıca bizim üyelerimizin yüz-
de 96’sı kiracı. Ve ciddi boyutlarda 
kira miktarı olan üyelerimiz var. 9 
aydır bu insanları kiraları bekliyor. 
Kira yardımı bekliyoruz. Yine 25 bin 
TL kredi çekenler veya daha önce 
başka bankalara kredi borçları olan-
lar ötelenmişti. 

Ötemeler faizle yapılmıştı. 
Şimdi tekrar ödemeler başladı. 9 
aydır çalışmayan, hiç geliri olma-
yan esnaf nasıl ödesin bu borcu? 
Bu borçların, bizim işyerlerimizin 
açılmasından itibaren 6 ay 1 sene 
sonrasına faizsiz bir şekilde erte-
lenmesini istiyoruz. Bu süreçte 
vergilerimiz, SGK’larımız çalıştı. 
Biz büyük devletiz ve devlet de ba-

badır. Bu konuda da destek istiyo-
ruz. Yapılandırma çıktı, hiçbir üyem 
yapılandırmaya gidemiyor. Çünkü 
önünü göremiyor, hala çalışmıyor. 
Yapılandırma yapsa, ilk ödeme-
de bozulacak yapılandırması. Yine 
mümkünse hibe, hibe mümkün 
değilse faizsiz kredi talebimiz var. 
Tabi kredinin geri ödemesini de he-
men değil de, pandemi sürecinden 
sonra başlatılması gibi bir talebimiz 
var.”

YANLIŞ BİR ALGI VAR
Başkan Adil, pandemi sürecin-

de bazı yerlerde oyun oynandığı-
na ilişkin haberlerle kendilerinin 
suçlandığını hatırlattı. Ancak bu 
konuda yanlış bir algı olduğuna 
dikkat çeken Başkan Adil, “Pande-
mi sürecinden sonra gelen yasak-
lardan sonra taş sesi gelen yerler 
oldu. Ama buralar kahvehaneler 
değil dernekler. Derneklerin sta-
tüsü gereği herkesin denetleyebi-
leceği yerler değil. Bir de kanunen 
denetlemeden önce haber verilme 
zorunluluğu var. Dolayısı ile bu 
tür işletmelerin açık olduğu, yasak 
süreçte oyun oynattınız gibi suçla-
malar oldu bize. Ama bizim hiçbir 
üyemiz açık değildi. Bunlar dernek-
lerdi. Bu kafa karışıklığının ortadan 
kalkması lazım” dedi. 

HİÇ DESTEK ALMADIK
Konya Kahveciler, Çay Ocakları 

ve Büfeciler Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Şeref Kuşkaya, “Pandemiden 
dolayı işyerlerimiz kapalı. 9 aydır 
hiç açılmadık. 1 Haziran’da açıldı 
ama oyun yasak. Oyun yasak olun-
ca da kimse gelmiyordu bu yüzden 
de açmadık. Bunun sıkıntısını yaşı-
yoruz. Biz 25 kuruş yardım almadık 
devletten. 9 aydır büyük sıkıntılar 
çekiyoruz” değerlendirmesi yaptı. 
Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve 
Büfeciler Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Kamalı da, “33 yıldır 
kahvecilik yapıyorum. Pandemi sü-
recinden dolayı zor bir süreç geçi-
riyoruz. Oyunlar yasak olduğu için 
kimse kahvehanelere gelmiyor. 
Bu yüzden kapalıyız. Yanımda 2 
eleman vardı çalışan onlar da işsiz 
kaldı, perişan oldular. Biz devletten 
hibe desteği veya faizsiz kredi talep 
ediyoruz. Biz 33 yıldır vergi ödü-
yoruz ama böyle zor durumlarda 
da yanımızda olsun istiyoruz” diye 
konuştu. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Mehmet Adil ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Şeref Kuşkaya, 
Yusuf Kamalı Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. 

Mehmet Adil Şeref Kuşkaya Yusuf Kamalı 
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Konya’da polisin trafik denetimlerinde 
bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmak-
tan cezai işlem yapıldı. Konya Emniyet Mü-
dürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri 
kent genelinde çalışmalara devam etti. Ya-
pılan trafik denetimlerinde bin 29 sürücüye 
cep telefonu ile konuşmaktan işlem yapıldı. 
Denetimlerde 913 sürücüye hız sınırı ihlali, 
764 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 17 sürücüye 
fazla yolcu taşımak, 10 sürücüye de alkol-
lü araç kullanmaktan gerekli adli ve idari 
işlemler uygulandı. Denetimlerde 110 araç 
da trafikten men edildi. n İHA

Kulu ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinin 
tavanında bakım yaptığı sırada aşağıya dü-
şen işçi yaralandı. Olay, saat 09.15 sıraların-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il-
çede bulunan bir tavuk çiftliğinde işçi olarak 
çalışan M.Y. (28), çiftliğin tavanında bakım, 
onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek 
yaklaşık 6 metre yükseklikten sert zemine 
düştü. M.Y. yaralanırken, birlikte çalıştığı ar-
kadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. M.Y. adrese sevk edilen ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağın-
da kırıklar olduğu tespit edilen M.Y. yapılan 
ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapıl-
ması için Konya’ya sevk edildi. n İHA

Bin 29 sürücüye 
cep telefonu cezası

Bakımını yaptığı
tavandan düştü

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağ-
lı Güneyyurt beldesinde maaşlarını 
alamadıkları gerekçesiyle 87 gündür 
iş bırakma eylemi yapan özel maden 
ocağında çalışan işçilerin Ankara’ya 
yürüyüşüne izin verilmedi. Yaklaşık 40 
işçi, Ankara’ya yürümek amacıyla öğle 
saatlerinde Güneyyurt beldesi mey-
danında toplandı. Bağımsız Maden İş 
Sendikası Başkanı Tahir Çetin, burada 
yaptığı açıklamada, 87 gündür seslerini 
duyurmaya çalıştıklarını, bu kapsamda 
Ankara’ya yürümeye karar verdiklerini 
söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri de Kara-
man Valiliğince il sınırları içerisinde ya-
pılacak “toplantı ve gösteri yürüyüşleri, 
çadır kurma, oturma eylemi” gibi etkin-
liklerin bugün saat 10.00’dan itibaren 
1 ay süreyle yasaklanması kararını ge-
rekçe göstererek işçilerin yürüyüşüne 
izin vermedi. Buna rağmen yürümekte 
ısrar eden maden işçilerine güvenlik 
güçleri müdahalede bulundu, çıkan ar-
bedede 9 kişi gözaltına alındı.  Akşam 
saatlerine kadar eylemlerine devam 
eden işçiler, güvenlik güçlerinin uyarı-
sıyla dağıldı.

Konuyla ilgili Ermenek Kaymakam-
lığı’ndan yapılan açıklamada, “Kendi-
lerine eylemlerinin yasa dışı olduğu ve 
dağılmaları gerektiği yönünde defalarca 
uyarı ve ikaz yapılmasına rağmen iş-
çiler önce barikatları yıkıp daha sonra 
güvenlik kuvvetlerine mukavemet gös-
termişlerdir. Müdahale esnasında bazı 
güvenlik görevlilerimiz hafif şekilde 
yaralanmış, eylemlerine devam eden 
10 kişi gözaltına alınmış olup, Ermenek 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli 
işlemleri sürdürülmektedir” denildi.
n AA

Madencilerin yürüyüşü engellendi

Emekli öğretmenlere ‘Hizmet 
Şeref Belgeleri’ verildi

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, ilçedeki farklı okullarda 
görev yapan ve emekliye ayrılan 
öğretmenlere Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından düzenlenen Hiz-
met Şeref Belgelerini verdi. Kay-
makamlıkta yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
düzenlenen programa, Erdoğan ile 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Ki-
bar ve emekliye ayrılan öğretmen-
ler katıldı.

Öğretmenlerin gerçek anlam-
da hiçbir zaman emekli olmadıkla-

rını belirten Erdoğan, “Öğretmen-
lik mesleği kutsal bir meslektir. 
Öğretmenlerimiz emekliye ayrılsa 
da bu ünvanı her zaman üzerlerin-
de taşımaya devam ederler. Ben 
öğretmenlerimize, eğitim camiası-
na sunmuş oldukları hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki yaşamlarında sağlık ve 
mutluluklar diliyorum.” ifadesini 
kullandı. Emekliye ayrılan öğret-
menler ise Erdoğan’a teşekkür 
ederek, günün anısına hatıra fo-
toğrafı çektirdi. n AA

‘Depreme dirençli şehirler 
inşa etmek zorundayız!’

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye ve Konya’daki deprem riski, önlemler ve öneri-
ler konulu webinarda şehri var eden tüm yapıların depreme dirençli olması gerekliliği vurgulandı

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) tarafından düzenlenen 
“Türkiye’de Deprem Gerçeği ve 
Konya” konulu webinarda Tür-
kiye ve Konya’daki deprem riski, 
önlemler ve öneriler konuşuldu.

NEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Savaş Durdu-
ran’ın moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen programda ilk ola-
rak konuşan Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Fetullah Arık, depremlerin 
oluşumunu anlatarak, “2018 yı-
lında AFAD uzun çalışmalar so-
nucunda ‘Türkiye Deprem Teh-
like Haritası’nı hazırladı. Şuanda 
planlamalar ve uygulamalar bu 
harita üzerinden yürütülüyor. Ha-
ritada deprem riski az olan yerler 
var fakat Türkiye aktif bir deprem 
kuşağı üzerinde yer alıyor. Bunun 
altını çizmemiz gerekiyor. Yer-
bilimsel yöntemlerle depremin 
nerede olacağı, yaklaşık olarak 
hangi büyüklükte olacağı tespit 
edilebiliyor. Bilinemeyen tek bir 
şey var, ne zaman olacağı. Dep-
reme hazırlıklı olmak için de yapı 
denetiminde, belediye ve yapı de-
netim firmalarının çalışmalarının 
yanı sıra mesleki denetimin de 
bir sisteme oturması gerekiyor.” 
dedi.

‘KAMU BİNALARININ 
SAĞLAMLIĞI ÇOK ÖNEMLİ’
İnşaat Mühendisleri Odası 

Konya Şube Başkanı Süleyman 
Kamil Akın, her daim deprem-
lere hazır bir şekilde yaşamanın 
zorunlu olduğunu belirterek, 
“Konya’da deprem riski az olsa 
da, depremlerde can kayıplarının 

önüne geçebilmek için güçlendi-
rilebilecek binaları güçlendirmek, 
bu mümkün değilse yıkıp yeniden 
inşa etmek gerekiyor. Bu durum, 
özellikle her gün binlerce kişinin 
işlem yaptığı kamu binaları için 
daha önemli. Türkiye’de bu ko-
nuda en önemli problemlerden 
biri de yapı denetimi eksikliği. 
Doğru zeminde, doğru projelerle, 
tavizsiz denetimle yapıları inşa 
edersek, düzenli aralıklarla bina-
ların sağlamlığını kontrol edersek 
ve yapı kalitesini artırırsak yani 
kentsel dönüşümü gerçekleştirir-
sek yapılarımızı depreme hazırlık-
lı hale getirmiş oluruz. Konya’da 
da konuyla ilgili tüm paydaşlar 
bir araya gelerek yapı sağlamlı-

ğını artırmamız gerekiyor” diye 
konuştu.

‘YAPILAR DEPREME 
DAYANIKLI TASARLANMALI’
Konya Mimarlar Odası Baş-

kanı Armağan Güleç Korumaz, 
binalar yapılırken depreme da-
yanıklı yapı tasarımının ilk amaç 
olması gerektiğini vurgulayarak, 
“Yapının tasarımı yapılırken; bi-
nanın nerede yapıldığı, zemin 
kaynaklarının nasıl olduğu, zemi-
nin jeoteknik koşulları, kullanılan 
yapı malzemeleri, malzemelerin 
kalitesi, bunların tasarımla birleş-
tirilmesi, taşıyıcı sistem tasarımı 
gibi maddelere dikkat etmek ge-
rekiyor. Depremlerin üzücü ka-
yıplara sebep olmaması için, bilim 

ve tekniğin öngördüğü şekilde 
kalıcı bir planlama sürecine ihti-
yacımız var.” şeklinde konuştu.

‘DEPREMİ ÖNLEYEMEYİZ, 
ŞEHİRLERİMİZİ DİRENÇLİ 

HALE GETİRMELİYİZ’
TMMOB Şehir Plancıları Oda-

sı Konya Şube Başkanı Münir 
Günay ise, “Depremin siyaseti, 
ideolojisi vb. olamaz. Deprem bir 
gerçektir ve tamamen bilimsel 
olarak ele almak gerekir. Depre-
mi önleyemediğimiz için şehirle-
rimizi dirençli hale getirmeliyiz. 
Toplanma alanlarının belirlenme-
si gibi deprem yaşanmadan önce, 
deprem tedbiri olarak neler yapıl-
ması gerekiyorsa yapmalıyız.” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Bozkır Yeniköylü

BAŞSAĞLIĞI

 Mustafa 
CAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’ya olan hayranlığı 
nedeniyle ‘Erbakan’ lakabıyla anılan Mustafa Can, hayatını kaybetti

Antalya’da Milli Görüş teşkila-
tında önemli görevler üstlenen, rah-
metli Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hoca’ya olan hayranlığı nedeniyle 
‘Erbakan’ olarak da anılan Bozkır 
Yeniköylü Mustafa Can hayatını 
kaybetti. 

Geçtiğimiz günlerde hayatını 
kaybeden Osman Can’ın da amca-
oğlu olan Mustafa Can, amca oğluy-
la aynı kaderi paylaştı. 5 çocuk baba-
sı olduğu öğrenilen Mustafa Can, 73 
yaşındaydı. Merhum Mustafa Can’ın 

cenazesi, Cuma namazını mütea-
kip kılınan cenaze namazının ar-
dından Saraçoğlu Mahallesi’nde 
bulunan Yağbasan Mezarlığı’ndaki 
aile kabristanına defnedildi. Mer-
humun yakınları ise cenaze mera-
siminin ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum Mustafa Can’a yüce 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağ-
lığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Mustafa Can vefat etti
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Konyalılar doğalgaz kullanarak yılda 3 bin 95 lira tasarruf edebilir
Enerya Konya Bölge Direktörü 

Mürsel Parlak, Konya’da bir hane-
nin doğal gaz kullanımıyla yılda ev 
ekonomisine bugünkü fiyatlarla 
yaklaşık 3 bin 95 Türk lirası katkı 
sağlamasının mümkün olduğunu 
bildirdi.

Parlak, yaptığı açıklamada, 
Konya’da 2003 yılından bu yana 
hizmet verdiklerini ve yatırımla-
rına 2004 yılında başladıklarını 
kaydetti. Bugün Konya’da 500 bi-
nin üzerinde hanenin doğal gaza 
Enerya ile ulaştığına işaret eden 
Parlak, “Konya’da merkez ilçelerde 
ve Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Kadın-
hanı, Sarayönü, Kulu, Cihanbeyli, 
Karapınar ve Bozkır ilçelerimizdeki 
çalışmalarımızın neredeyse sonu-
na geldik. Kasım ayı sonuna kadar 
Konya Merkez ve ilçelerdeki tüm 
çalışmalarımızı tamamlamayı he-
defliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Parlak, bu çalışmalarla 2019 
sonunda 3 bin 941 kilometre olan 

doğal gaz şebekesi ağlarının 4 bin 
450 kilometrenin üzerine çıkarmış 
olacaklarını, yıl sonu itibarıyla 502 
bini konut, 31 bini konut dışı olmak 
üzere abone sayılarını toplamda 
533 bine çıkarmayı hedeflediklerini 
ifade etti.

2020 yılı için Konya ve ilçelerin-

de başladıkları altyapı ve diğer tesis 
projeleri için 100 milyon liralık bir 
bütçe ayırdıklarını belirten Parlak, 
“500 kilometrenin üzerinde altyapı 
yatırımı gerçekleştirdik. Ancak için-
de bulunduğumuz olağanüstü dö-
nem, tüm sektörleri etkilediği gibi 
bizi de etkiledi ve planlarımızda du-

raksamalar yaşadık. Ancak normal-
leşme takvimiyle birlikte hem pro-
jelerimize hem de yatırımlarımıza 
hız verdik ve Kasım sonu itibariyle 
hedeflediğimiz tüm yatırımları ger-
çekleştirmiş olacağız. Bu yıl ilk kez 
doğal gaz konforuna kavuşan Ci-
hanbeyli ilçemiz ile birlikte Konya 

genelinde doğal gazı ulaştırdığımız 
ilçe sayımız 12 oldu ve zaman içeri-
sinde yeni ilçelere yatırımlarımız da 
hız kesmeden devam edecek. Tabii 
kuşkusuz ki pandemi gündemin-
deki gelişmeleri de yakından takip 
ediyoruz. Tüm senaryolara karşı 
hazırlıklarımızı tamamladık.” bilgi-

sini paylaştı.
Parlak, alternatif yakıt türleri-

ne göre tüm dünyada temiz enerji 
olarak konumlandırılan doğal gazın 
ev ekonomisi için de oldukça yarar 
sağladığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Coğrafi etkiler ve iklim 
koşulları bu oranları önemli ölçüde 
etkilese de Konya’da bir hanenin, 
doğal gaz kullanımıyla yılda ev eko-
nomisine yaklaşık 3 bin 95 Türk 
lirası katkı sağlaması mümkün. Ta-
bii bu noktada doğal gazın güvenli 
kullanımı için temel kurallara da 
uyulması gerekiyor. Bu önlemler-
den ilki düzenli kombi bakımı. Ay-
rıca doğal gaz tüketimini minimize 
etmek için sabit bir ısıda kombiyi 
açık tutmak, radyatörlerin önünü 
eşya ile kapatmamak, evin kulla-
nılmayan alanlarındaki radyatörleri 
kapatmak, evi mantolamak ve oda 
termostatı kullanmak tasarruf sağ-
lama noktasında yardımcı olabile-
cek diğer önlemler arasında.”n AA

Derbent ilçesinde tarımsal 
alanlar önümüzdeki yıldan itibaren 
lavanta kokmaya başlayacak. Bele-
diye Başkanı Hüseyin Ayten, yap-
tığı açıklamada, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Daire Başkan-
lığının destek ve katkılarıyla ilçede 

lavanta fidesi dikimi gerçekleştirdik-
lerini aktardı.

Ayten, ilçedeki iklim şartlarına 
uygunluğunu denemek ve ileriki 
aşamalarda yörede ekim yapan çift-
çilere örnek olması amacıyla baş-
latılan çalışma kapsamında 8 bin 

lavanta fidesinin toprakla buluştu-
rulduğunu belirtti. 

AK Parti İlçe Başkanı Musa 
Akgün ile birlikte yürütülen dikim 
çalışmalarına katılan Ayten, lavan-
tadan verim almayı umduklarını, yö-
rede lavanta yetiştiriciliğinin yaygın-

laşması adına bu çalışmaları oldukça 
önemsediklerini vurgulayarak, des-
teklerinden dolayı Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Daire Başkanı Mustafa Yazlık’a 
teşekkür etti.
n AA

Sağlık kuruluşlarından
91 bin ton atık toplandı

Konya’da aranıyordu
Adana’da yakalandı

Türkiye’deki sağlık kuruluş-
larında geçen yıl yaklaşık 91 bin 
ton tıbbi atık toplandı. Tıbbi atığın 
yüzde 82,8’i 30 büyükşehirde top-
landı. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2019 yılına ilişkin “Tıbbi 
Atık İstatistikleri”ni yayımladı. 
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla 
Türkiye genelinde sağlık kuruluş-
larında 90 bin 920 ton tıbbi atık 
oluştu. Toplanan tıbbi atık miktarı 
2018’e göre yüzde 1,6 artış yaşan-
dı.

Faaliyette bulunan bin 524 
sağlık kuruluşunun yer aldığı ça-
lışmada, toplam tıbbi atığın yüzde 
91,3’ünün sterilize edilerek depo-
lama alanlarına, yüzde 8,7’sinin 
ise yakma tesislerine gönderilerek 
bertarafının gerçekleştirildiği tespit 
edildi.

TIBBİ ATIĞIN BÜYÜK KISMI 
BÜYÜKŞEHİRLERDEN TOPLANDI

Tıbbi atığın yüzde 82,8’i 30 
büyükşehirde toplandı. Toplam 
tıbbi atığın yüzde 24,6’sı İstanbul, 
yüzde 7’si Ankara ve yüzde 6,7’si 
İzmir olmak üzere, yüzde 38,4’ü 3 
büyükşehirde bulunan sağlık ku-
ruluşlarından toplandı.

2019 yılına ait TÜİK verilerine 
göre bin 524 sağlık kuruluşundan 
toplamda 90 bin 920 ton tıbbi atık 
toplandı. Sterilize edilerek depo-
lama alanlarında bertaraf edilen 
tıbbi atık miktarı ise 83 bin 14 ton 
olarak gerçekleşti.

 Açıklamada, yakma tesisle-
rinde bertaraf edilen tıbbi atıkların 
toplamının ise 7 bin 905 ton oldu-
ğu ifade edildi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’nın 2020 Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. 
TÜİK verilerine göre, Konya’daki motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 14 bin 722 adet artış gösterdi

Konya’daki taşıt sayısı
14 bin 722 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Konya 
Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ekim ayı 
Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini 
paylaştı. Konya’da, 2020 yılı Ekim 
ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki 
aya göre 2 bin 514 adet (yüzde 0,3) 
artarken, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 14 bin 722 adet (yüzde 2,0) ar-
tarak 741 bin 818 adede ulaştı. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2020 
yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Kon-
ya’daki toplam 741 bin 818 motorlu 
kara taşıtının; yüzde 48,4’ü (359 bin 
250 adet) otomobil, yüzde 1,6’sı (11 
bin 586 adet) minibüs, yüzde 0,8’i 
(5 bin 697 adet) otobüs, yüzde 17’si 
(126 bin 462 adet) kamyonet, yüz-
de 5,1’i (37 bin 886 adet) kamyon, 
yüzde 14,5’i (107 bin 431 adet) mo-
tosiklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 244 adet) 
özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,3’ü 
(91 bin 262 adet) de traktörlerden 
oluşuyor.

Ekim ayında 23 bin 398 adet 

taşıtın devrinin yapıldığı bildirilen 
açıklamada, “Devri yapılan taşıtlar 
içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk 
sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 18,0 ile kamyonet ve yüzde 
5,0 ile traktör takip etti. 

2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 
Türkiye genelinde toplam 23 milyon 
965 bin 229 adet trafiğe kayıtlı araç 
bulunmaktadır. Konya ili toplam 
741 bin 818 trafiğe kayıtlı motorlu 

kara taşıtı ile Türkiye genelinde-
ki motorlu kara taşıtlarının yüzde 
3,1’ine sahiptir. 

Konya’da 2020 yılı Ekim ayı iti-
barıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara 
taşıtlarında bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artışın özel 
amaçlı taşıtlar (yüzde 3,9), kamyon 
(yüzde 3,1) ve minibüs (yüzde 2,9) 
şeklinde gerçekleştiği bildirilen açık-
lamada, “Ocak-Ekim döneminde 

trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 
adet otomobilin yüzde 47,8,’i beyaz, 
yüzde 26,5’i gri, yüzde 7,3’ü mavi, 
yüzde 7,0’ı kırmızı, yüzde 6,9’u si-
yah, yüzde 1,6’sı turuncu, yüzde 
1,3’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, 
yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 
0,7’si diğer renklerdedir” ifadelerine 
yer verildi. 

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 50’Sİ 
BENZİN YAKITLI

Ocak-Ekim döneminde trafi-
ğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet 
otomobilin yüzde 50’sinin ben-
zinli olduğu bildirilen açıklamada, 
“Otomobillerin yüzde 41,2’si dizel, 
yüzde 5,5’i LPG yakıtlı olup, yüzde 
3,3’ü elektrikli veya hibrittir. Ekim 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 
milyon 978 bin 106 adet otomobilin 
ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 36,9’u 
LPG, yüzde 24,4’ü benzin yakıt-
lı olup, yüzde 0,2’si elektrikli veya 
hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen oto-
mobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür” 
denildi. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Konya’da terör örgütü PKK/
YPG üyeliği iddiasıyla aranan Su-
riyeli zanlı Adana’da yakalandı. İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
terör örgütü PKK/YPG üyesi oldu-
ğu iddiasıyla Konya 6. Ağır Ceza 
Mahkemesince hakkında yakala-
ma kararı çıkarılan Suriyeli K.E’nin 

Karataş ilçesinde bulunduğunu 
belirledi. Ekipler, ilçede tarım işçi-
si olarak çalıştığını ve Bahçe Ma-
hallesi’ndeki çadırlar bölgesinde 
saklandığını tespit ettiği zanlıyı 
operasyonla yakaladı. Şüpheli, iş-
lemleri için İl Jandarma Komutan-
lığına götürüldü. n AA

Derbent’i lavanta kokusu saracak
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Medipol Başakşehir’in konuğu Denizlispor
Süper Lig’in 10. haftasında Me-

dipol Başakşehir, bugün sahasında 
Denizlispor ile karşılaşacak. Tu-
runcu-lacivertliler, ligde Beşiktaş, 
Şampiyonlar Ligi’nde de Manches-
ter United yenilgilerinin ardından 
Denizli temsilcisi karşısında mutlak 
3 puan hedefliyor.

Başakşehir, Süper Lig’in 10. 
haftasında Denizlispor’u konuk ede-
cek. Bugün saat 16.00’da başlaya-
cak maçta Arda Kardeşler düdük 
çalacak. Geride kalan 9 haftada 4 
galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi 
elde eden turuncu-lacivertliler, 13 
puanla 6. sırada bulunuyor. Deniz-
li ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik 
ve 5 yenilgi sonucu 5 puanla 20. 

sırada yer alıyor. Ligde 5 maçlık ye-
nilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Be-
şiktaş deplasmanında alınan 3-2’lik 
mağlubiyetle bozulan, ardından 
Şampiyonlar Ligi H Grubu dördün-
cü müsabakasında da İngiltere’de 
Manchester United’a 4-1 kaybeden 
Başakşehir, Denizlispor’a karşı ala-
cağı 3 puanla moral bulmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR EN SON 
2009’DA KAYBETTİ

Medipol Başakşehir, yeşil-si-
yahlılarla Süper Lig’de oynadığı 
son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 
Turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 
3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ayrı-
ca Denizlispor’u ağırladığı son 2 
maçtan da galip ayrılan Okan Bu-

ruk’u öğrencileri, rakibine en son 
2008-2009 sezonunda 2-0 mağlup 
olmuştu.

4 EKSİK VAR
Turuncu-lacivertlilerde Deniz-

lispor mücadelesi öncesi 4 eksik 
oyuncu var. Sakatlıkları devam 
eden Enzo Crivelli, Mehmet Topal 
ve Junior Caiçara’nın yanı sıra ko-
rona virüs testi önce pozitif çıkan 
ancak daha sonraki testlerde ne-
gatife dönmesine rağmen kaleci 
Mert Günok da TFF Covid-19 Sağlık 
Rehberi kurallarına göre bu maçta 
forma giyemeyecek.

KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ
Medipol Başakşehir, 2020-

2021 sezonunun en kritik haftala-

rından birini yaşıyor. Beşiktaş ve 
Manchester United yenilgileriyle 
hem ligde hem de Devler Ligi’nde 
yara alan Okan Buruk’un takımı, 3 
gün arayla iki önemli karşılaşmaya 
çıkacak.

 Süper Lig’de yarın Deniz-
lispor’la üst sıralarla puan farkını 
açmama adına mücadele edecek 
olan takım, ardından da 2 Aralık 
Çarşamba günü Şampiyonlar Li-
gi’nde tamam ya da devam ma-
çında Alman temsilcisi Leipzig ile 
Fatih Terim Stadı’nda oynayacak. 
Başakşehir, iki kulvarda da yoluna 
kayıpsız devam edebilmek için gali-
biyetten başka bir şey düşünmüyor. 
n İHA

A Milli Takım, 
bir basamak yükseldi

Rizespor’da gözler 
Konrad Michalak’ta

En çok kurtarış
yapan Lung oldu

A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA sıralamasında 
puanını 1487’ye çıkartarak 33.’lükten, 32.’liğe yükseldi. 
FIFA’nın kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. 

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden ve son 
iki maçında Rusya’yı 3-2 mağlup eden ancak Macaristan’a 
2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 1487 puanla 33.’lük-
ten, 32.’liğe geldi. Sıralamada lider konumunda bulunan 
Belçika’yı, Fransa ve Brezilya izledi. Ekvator Ginesi, 10 
basamak yükselerek 134.’lüğe yerleşerek en büyük çıkışı 
yaşayan ülke oldu. n İHA

Sezon başında büyük umutlarla Grozny’den kiralık 
olarak kadroya katılan Konrad Michalak, kupa maçındaki 
performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ankaragü-
cü’nde kiralık olarak forma giydikten sonra performansıyla 
Rizespor’un gündemine gelen ve Karadeniz ekibine imzayı 
atan Polonyalı sol açık Konrad Michalak, Takımının Uşaks-
por ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan 
Polonyalı futbolcu, aynı zaman da 1 de penaltı yaptırarak 
galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Gösterdiği perfor-
mansla Rizespor’un kendisinden beklediği işlere imza atan 
Michalak, Galatasaray karşılaşması öncesinde yüzleri gül-
dürdü. n İHA

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, 
Süper Lig’de en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Hes Kablo 
Kayserispor’un rumen file bekçisi Silviu Lung, Süper Lig’de 
geride kalan 9 haftada en çok kurtarış yapan kaleci oldu. 
Sarı Kırmızılı forma ile 8 maça çıkan Silviu Lung, takımın 
en başarılı ismi oldu. 8 maçta 2 kez kazanıp, 1 kez berabe-
re kalan, 5 kez de yenilen Hes Kablo Kayserispor’da Silviu 
Lung forma giydiği 8 maçta 40 kurtarış yaptı. Başarılı file 
bekçisi, son oynanan Galatasaray maçında 45 dakikada 
forma giymiş 7 net gol pozisyonunda rakiplerine geçit ver-
memişti. n İHA

Süper Lig’in 10. haftasında yarın 
Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, 
rakibine 2005 yılından bu yana iç saha-
da yenilmedi. Sarı-lacivertli takım, Türk 
futbolundaki en önemli rakiplerinden Be-
şiktaş’a karşı son yıllarda iç sahada ciddi 
bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, iç saha-
da Beşiktaş’a karşı son mağlubiyetini 17 
Nisan 2005’te yaşadı. Sarı-Lacivertliler, 
söz konusu karşılaşmalarda rakibine gol-
lerde 31-14’lük üstünlüğü de bulunuyor. 

BEŞİKTAŞ’A KARŞI SON 
18 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasın-
da oynadığı son 18 derbide yenilgi yüzü 
görmedi. Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de 
son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük 
skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, bu 
tarihten sonra rakibine iç sahada mağ-
lup olmadı. Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda 
siyah-beyazlı takımla oynadığı son 18 
resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 
galibiyet aldı, 7 müsabakadan ise bera-
berlikle ayrıldı.

GOLLERDE DE FENERBAHÇE’DEN 
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iç 
sahada çıktığı son 18 müsabakada gol-
lerde de rakibine büyük üstünlük kurdu. 
Söz konusu 18 maçın sadece 2’sinde gol 
atamayan sarı-lacivertliler, biri hükmen 
galip ilan edildiği maç olmak üzere diğer 
16 karşılaşmada fileleri havalandırmayı 
başardı. Fenerbahçe, hükmen galip ilan 
edildiği karşılaşma da dikkate alındığın-
da Beşiktaş ağlarını 18 karşılaşmada 31 
kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole 
engel olamadı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI 
SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında 
deplasmanda Fenerbahçe ile oynayaca-
ğı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptı-
ğı çalışmayla devam etti. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Tek-
nik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde 
yapılan idman, dinlenme ve rejeneras-
yon çalışmasıydı. Antrenman, sahada 
yapılan ısınma koşuları, istasyon koşu-

ları ve stretching çalışması ile başladı. 
İdman, gruplar halinde oynanan ayak 
tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile 
tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Fener-
bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıkla-
rını, bugün saat 17.00’de basına kapalı 
yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve 
kampa girecek.

FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, 

hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ku-
lüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör 
Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmanda, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedavisi ülkesinde süren Enner 
Valencia’nın yanı sıra, Sinan Gümüş, 
Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana 
Samatta ve Nazım Sangare’nin yer al-
madığı belirtildi. Sakatlığını atlatan tec-

rübeli oyuncu Gökhan Gönül’ün ise ant-
renmanın tamamında takımla çalıştığı 
öğrenildi. Fatih Karagümrük ile oynanan 
hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan 
Harun Tekin’in salonda idman yaptığı, 
tecrübeli kalecinin 30 Kasım Pazartesi 
günü saha çalışmalarına başlayacağı 
aktarıldı. Isınma ve koordinasyon hare-
ketleriyle başlayan idmanın, 2 grup ha-
linde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla 
sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik 
çalışmalarla sona erdiği ifade edildi. 
Fenerbahçe, bugün yapacağı idmanla 
hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ 
REKABETİNDE SON 18 MAÇ

Beşiktaş’a 15 yılı aşkın süredir Ka-
dıköy’de yenilmeyen Fenerbahçe’nin 
rakibiyle iç sahada oynadığı son 18 maçı 
şöyle: n AA/İHA

Fenerbahçe, Kadıköy’de
Beşiktaş’a kaybetmiyor

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe rakibine iç sahada 
2005 yılından bu yana kaybetmiyor.Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında Kadıköy’de 

son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında 
Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün 
yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar 
tarafından açıklanan kamp kadrosunda Radamel 
Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Ryan Ba-
bel, Okan Kocuk ve Younes Belhanda yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Di-
rektör Fatih Terim yönetiminde yapılan antren-
mana ısınma hareketleri ile başlandı. 

Daha sonra pas oyunları oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma 

gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve so-
ğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor karşılaşması için dün 
saat 16.30’da özel bir uçuşla Trabzon’a hareket 
etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra karayoluyla Ri-
ze’ye geçerek bu akşam oynanacak müsabaka 
öncesinde Rize’de kampa girdi.

Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadro-
sunda şu oyuncular yer alıyor:

“Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter 
Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağ-
layan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre 
Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, 
Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Ke-
rem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofi-
ane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.” n AA

Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Tarih  Kulvar  Skor
 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2
 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0
26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1
3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1
29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1
18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0
19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1
5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0
29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1
7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0
30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3
22 Mart 2015 Süper Lig 1-0
29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1
3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0
23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1
3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0
24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1
22 Aralık 2019 Süper Lig 3-1
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Ali Düşmez: ‘Liglerimizi oynatmak istiyoruz’
TFF Başkanvekili ve Amatör Spor 

Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali 
Düşmez, “Liglerimizi oynatmak istiyoruz 
ama sağlığın da önemli iş olduğunu bile-
rek hareket ediyoruz. Vakalar azaldığı ve 
stabil olduğu ortamda amatörleri oynat-
mayı ümit ediyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Ama-
törden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
ve aynı zamanda Türkiye Amatör Spor 
Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali 
Düşmez, açıklamalarda bulundu. Fede-
rasyon olarak ligleri oynatmak istedikle-
rini belirten Düşmez, “Ülke olarak zorlu 
bir dönemden geçiyoruz. Ama hayatta 
devam ediyor. Devam ettirmek için de 
el birliğiyle çalışıyoruz. Sıkıntılarla uğ-
raşıyoruz. Alt liglerde ciddi maçlar virüs 
nedeniyle iptal edildi. Devreye kadar bir 
bakacağız. İnşallah vakalarda azalmayı 
ümit ediyoruz. Sonra da aşı bir ümidimiz. 
Bu ligleri oynatmak istiyoruz ama sağlığın 
da en önemli iş olduğunu bilerek hareket 
etmek istiyoruz” diye konuştu.

VAKALAR AZALDIĞINDA 
AMATÖR LİGLERİ OYNATMAYI 

ÜMİT EDİYORUZ
Amatör liglerde vakaların durumuna 

göre hareket edeceklerini dile getiren 
Düşmez, “Sağlık ve Bilim Kurulu ile ortak 

hareket ederek kararlar alıyoruz. İşler iyi 
giderse bu ligi oynatmak istiyoruz. Ama 
şu anki durum sıkıntılı. Genel kurullar bile 
uzatıldı. Biz anbean takip ediyoruz. Ben 
ve ekibimin hazırlıklarımızı TFF Yöneti-
mi’ne sunacağız. Çalışmalarımızda bir 
eksik yok. Vakalar azaldığı, stabil olduğu 
bir noktada da oynatmayı ümit ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU İLE 
İRTİBAT HALİNDEYİZ

Federasyon olarak Bilim Kurulu ile 
sürekli iletişim halinde olduklarının altı-
nı çizen Ali Düşmez, “TFF, tüm verileri 
alarak kararlarını kendi veriyor. İç İşleri, 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öne-
rileri dikkate alınmadan hiçbir şey yapıla-
maz. Sosyal, ticari, siyasi ve sportif hayat 

değerlendirmeleri olmadan bir karara yö-
nelemez. TFF olarak kararı biz veririz ama 
salık konusunda önemli verileri alarak bu 
kararları veriyoruz. Biz Bilim Kurulu’na 
danışıyoruz. Onlarla konuştuktan sonra 
karar veriyoruz. Bilim Kurulu’nun öneri-
lerini dikkate almadan hiçbir kurum karar 
veremez” şeklinde konuştu.
n İHA

Konya temsilcileri
galibiyet peşinde 

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden 
Konya temsilcileri, ligde 6.hafta karşılaşmalarına çıkacak. 
Pema Koleji ve Ereğli Belediyespor bugün karşılaşmalarını 
oynarken, Bil Koleji Sümerspor ve Anka Gençlik ise karşı-
laşmalarına yarın çıkacak. Pema Koleji maç fazlasıyla lider 
konumda bulunan ve mağlubiyeti bulunmayan Antakya Be-
lediyesi’ne konuk olurken, çıktığı 3 maç sonunda mağlubi-
yeti bulunmayan Ereğli Belediyespor ise Mersin Yenişehir 
Belediyesi deplasmanında galibiyet arayacak. İki ekibinde 
karşılaşması saat 15.00’de başlayacak.

BİL KOLEJİ VE ANKA GENÇLİK YARIN OYNAYACAK
Konya temsilcilerinden Bil Koleji Sümerspor ve ve Anka 

Gençlik ligde yarın sahne alacak. Koronavirüs vakaları ne-
deniyle 2 haftadır maç yapmayan Bil Koleji Sümerspor sa-
hasında Mersin büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayacak. Ra-
kibini mağlup ederek moral bulmak isteyen Sümerspor’un 
karşılaşması saat 15.00’de başlayacak. Bir diğer Konya 
ekibi Anka Gençlik ise sahasında Hatay Voleybol’u konuk 
edecek. İki galibiyeti bulunmayan ekibin karşılaşmasında 
kimin galip geleceği merakla bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 
Kovid-19 sayısı 5’e çıktı

Yeşil-Beyazlılarda 7 
oyuncudan skora katkı

Karatay Termal 1922 Konyaspor’a bir koronavirüs 
darbesi daha. Yeşil-Beyazlılarda, önceki gün yapılan 
testlerde 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde koronavirüse 
rastlandı. Geçen hafta yapılan testlerde ise 3 futbolcusunda 
Kovid-19’a rastlanan Yavru Kartal’da bu sayı 5’e yükseldi. 
Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan 1922 Konyaspor 
şu ifadeleri kullandı: “Dün Tesislerimizde futbolcularımız, 
teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi ya-
pılmıştır. Yapılan testler neticesinde, 2 futbolcumuzda ve 2 
kulüp personelimizde Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Tes-
ti pozitif sonuçlanan futbolcularımızın ve personellerimizin 
takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda 
derhal başlanmıştır.” n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsil-
cimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da bu sezon oynanan 
13 maçta 7 farklı oyuncu skora katkı verdi. Yeşil Beyazlılar 
bu süreçte 11’i lig 2’de kupa maçına çıktı. Söz konusu karşı-
laşmalarda Yavru Kartal adına Ege Özkayımoğlu 8, Doğan 
Can Gölpek ise 4 kez fileleri havalandırdı. Öte yandan 1922 
Konyaspor adına, Celal Hanalp, İsmail Güven, Savaş Polat, 
Ahmet Önay ve Ekrem Kayılıbal da bu sezon oynanan karşı-
laşmalarda birer kez gol sevinci yaşadılar. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, lig 
maçında Ankara deplasmanında galibi-
yet arıyor. Ligin güçlü ekiplerinden biri 
olan Etimesgut Belediyespor ile yarın 
karşılaşacak olan Yeşil-Beyazlılar, zorlu 
deplasmandan galibiyetle dönmenin he-
saplarını yapıyor. Hafta içi Ziraat Türkiye 
Kupası’nda karşılaştığı ve 1-0 mağlup ol-
duğu Bursaspor karşılaşmasından sonra 
gözünü lige çeviren Yavru Kartal’ı zor bir 
maç bekliyor. Sentetik sahada çıkacağı 
karşılaşma öncesi sahaya nasıl adapte 
olacağını düşünen Karatay Termal 1922 
Konyaspor’u bu konu epeyce düşündürü-
yor.  

GALİBİYET ARIYOR
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor, yeniden çıkışa geçmek isti-
yor. Ligde ilk 5 haftada istediğini sahaya 
yansıtamayan yeşil-beyazlılar, sonraki 5 
maçta çıkışa geçmiş ancak son oynanan 
Turgutluspor ve Bursaspor karşılaşma-
larından mağlup ayrılarak duraksama 
dönemine girmişti. Tekrardan bir seri 
yakalamak isteyen Karatay Termal 1922 
Konyaspor, Etimesgut Belediyespor’u 
yenerek seriye başlamak istiyor. 

EKSİKLER CAN SIKIYOR
Yarın deplasmanda Etimesgut Be-

lediyespor ile karşılaşacak olan Karatay 
termal 1922 Konyaspor’da eksik oyuncu-
ların fazlalığı can sıkıyor. Yeşil-beyazlı-
larda sakatlıkları bulunan Seydi Kaya-
soy, Ege Özkayımoğlu, Seddar Karaman 
ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 5 futbolcu 
Ankara deplasmanında kadrodaki yerle-
rini alamayacak. İdeal 11’inden bir hayli 
eksik bir kadroyla sahaya çıkacak olan 
Yavru Kartal, tüm bu sıkıntılara rağmen 
alınacak olası bir galibiyetle keyiflenmek 
istiyor.

3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta Eti-

mesgut Belediyespor ile Karatay termal 
1922 Konyaspor yarın 3. Kez karşılaşa-
cak. Şu ana kadar oynanan 2 karşılaş-
mada temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 
galibiyeti bulunmazken, oynanan 2 kar-
şılaşmayı da Ankara ekibi kazandı. 2018-
2019 sezonunda aynı grupta yer alan 
iki takımın mücadelelerinde Etimesgut 
Belediyespor, Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’u sahasında 2-0, deplasmanda 

ise 1-0 mağlup etti.
11 MAÇTA 16 PUAN TOPLADI

Karatay termal 1922 Konyaspor’un 
rakibi Etimesgut Belediyespor, ligde 
çıktığı 11 karşılaşmada 16 puan topladı 
ve 7. sırada bulunuyor. Söz konusu kar-
şılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik 
ve 3 mağlubiyet alan Ankara ekibi, rakip 
fileler 10 gol bırakırken kalesinde ise 7 
gol gördü. Ligde oynadığı son lig maçın-
da Kastamonuspor’a 2-1 mağlup olan 
Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye 

Kupası 4. Turu’nda da Süper Lig ekibi 
Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek kupaya 
veda etti. 

DÜDÜK TERECE’DE
Yarın Etimesgut Belediyespor ile Ka-

ratay Termal 1922 Konyaspor arasında 
oynanacak olan 12. hafta karşılaşma-
sını hakem Mehmet Terece yönetecek. 
Terece’nin yardımcılıklarını Muhammed 
Yıldız ve Şükrü Çavcı yaparken, karşılaş-
manın dördüncü hakemi ise Bakır Aslan 
olacak. n SPOR SERVİSİ

KT 1922 Konyaspor 
Ankara deplasmanında
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
12. haftasında deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Yarın saat 13.00’de Etimes-

gut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Terece yönetecek

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 
mücadele eden Konya Büyükşehir Bele-
diyespor hafta içi, koronavirüs vakaları 
nedeniyle ertelen Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Kağıtspor karşılaşmasına çık-
tı. Karşılaşmaya iyi başlayamayan File-
nin Kartalları, geriden gelerek galibiyete 
uzandı.  

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salo-
nu’nda oynanan zorlu mücadelede Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, ilk seti 25-15, 
ikinci seti de 25-20 rakibine kaptırarak 2-0 
geriye düştü. Bu setten sonra toparlanan 
Konya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü 
seti 22-25, dördüncü seti de 23-25 kaza-
narak setlerde durumu 2-2’ye getirdi ve 
maçı tie break yani uzatma setine taşıma-
yı başardı. 

Büyük çekişmeye sahne olan tie bre-
ak setini de 14-16’lık skorla kazanan file-
nin kartalları, salondan 3-2 galip ayrılan 
taraf oldu. 

Alınan bu galibiyetten sonra tırma-

nışını sürdüren Konya Büyükşehir Be-
lediyespor, oynadığı 6 maç sonunda 4 
galibiyetine ulaşarak, 4. sıraya yükseldi. 
1 maç eksiği bulunan Filenin Kartallarının 
Maliye İhtisas ile karşılaşması ise önü-
müzdeki günlerde oynanacak.

DÜZCE VOLEYBOL’U AĞIRLAYACAK
Erteleme karşılaşmasında hafta içi 

Kocaeli Kağıtspor’u mağlup eden Konya 
Büyükşehir Belediyespor, yarın ise sa-
hasında Global Connect Travel Düzce’yi 
ağırlayacak. 6 maç sonunda 3 galibiyet 

ve 3 mağlubiyet alan rakibi karşısında ga-
libiyet serisini sürdürmek isteyen Filenin 
Kartalları, üst sıralara tırmanışını sürdür-
menin peşinde. Yarın Karatay Kongre Sa-
lonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 
18.00’de başlayacak.  n SPOR SERVİSİ

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

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU



Alanyaspor tarihin tekerrür etmesinden korkuyor
Süper Lig lideri Alanyaspor yarın evinde 

Konyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de evinde 
8 maçtır kaybetmeyen Akdeniz ekibi, bu seriyi 9 
maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Kulüp tari-
hinin iç saha yenilmeme rekoru ise 9 maç. 2018-
2019 sezonunda rakiplerine 9 maç yenilmeyen 
Antalya temsilcisinin serisine 4-2’lik skorla Kon-
yaspor son vermişti. 

Süper Lig’de 10. haftaya bir maç eksiğiyle 
averajla ilk sırada giren Aytemiz Alanyaspor, 
yarın konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor’u 
da yenip, iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça 
çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Çağdaş 
Atan’ın öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon oyna-
dığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakip 
fileleri 18 kez havalandıran turuncu-yeşilli takım, 
kalesinde 3 gole engel olamadı. Bir maç eksi-
ğine rağmen topladığı 20 puanla Fenerbahçe’yi 
averajla geride bırakıp, liderlik koltuğunda oturan 
Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahadaki 4 karşılaşma-
dan 3’ünü kazandı, 1’inden beraberlikle ayrıldı.   

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Alanyaspor, iç saha mücadelelerinde ikinci 

haftada Hes Kablo Kayserispor’u 2-0, dördüncü 
haftada Atakaş Hatayspor’u 6-0, altıncı haftada 
Fatih Karagümrük’ü 2-0 yendi, sekizinci haftada 
Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı.  Turuncu-ye-
şilliler, bu sezon şu ana kadar kaydettiği gollerin 
11’ini iç sahada attı. Alanyaspor, sahasındaki 
karşılaşmalarda kalesindeki tek golü ise Trab-
zonspor maçında gördü.  Ligde geçen sezon Ga-
ziantep FK (1-0), Trabzonspor (2-2), Galatasaray 
(4-1) ve Yukatel Denizlispor (1-0) ile oynadığı son 
4 iç saha karşılaşmasında da yenilgi yüzü gör-
meyen turuncu-yeşilliler, böylece evindeki son 
8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 
20 puan yazdırdı. Alanyaspor, iki beraberliği de 
Trabzonspor karşısında yaşadı. 

KONYASPOR’LA 4-4’LÜK EŞİTLİK    
Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında İttifak 

Holding Konyaspor ile yapacağı mücadeleyi de 
kaybetmezse, 5 sezondur yer aldığı Süper Lig’de 
iç sahada 9 maçlık yenilmezlik serisini ikinci kez 
yakalamış olacak.  

Süper Lig’de Konyaspor ile bugüne kadar 
8 kez karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 

3’ü deplasmanda 1’i iç sahada 4 karşılaşmada 
mağlup etti. Diğer mücadelelerde Konyaspor, 
turuncu-yeşilli ekibe 3’ü dış sahada 4 maçta üs-
tünlük sağladı.  Alanyaspor, rakibinin 16 golüne 
15 golle karşılık verdi.   

EN SON BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ
Alanyaspor, iç sahada son yenilgisini geçen 

sezonun 24. haftasında, 28 Şubat 2020’de Beşik-
taş’a karşı 2-1’lik skorla yaşadı.  Konyaspor kar-
şılaşmasını kayıpsız geçmenin planlarını yapan 
Akdeniz ekibi, liderliğini korumayı hedefliyor. 
Süper Lig’de, kulüp tarihinin en uzun iç saha ye-
nilmezlik serisini 2018-2019 sezonunda üst üste 
9 mücadeleyi kaybetmeyerek elde eden Alan-
yaspor, söz konusu sezonun 31. haftasında konuk 
ettiği Konyaspor’a 4-2 mağlup olarak, yakaladığı 
seriyi 10 maça çıkarma şansını kaybetti.

Ligde 9. kez karşılaşacağı Konyaspor’un iç 
sahadaki yenilmezlik serisine bir kez daha son 
vermesine müsaade etmek istemeyen Alan-
yaspor, bu sezonki “tek namağlup, en fazla gol 
atan, en az gol yiyen takım” unvanlarını 11. haf-
taya taşımak istiyor.  n AA

TFF Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 
dün başladı. Birbirinden zorlu ve önemli 
maçların oynanacağı haftada temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, yarın deplas-
manda Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 
16.00’da başlayacak karşılaşma, hakem 
Bahattin Şimşek tarafından yönetilecek. 
Şimşek’in yardımcılığını Ali Saygın Ögel 
ve Mustafa Savranlar yaparken, maçın 
dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

KARTAL RAKİP TANIMIYOR
Gaziantep FK ve Başakşehir maçla-

rını üst üste kaybettikten sonra büyük bir 

moral çöküntüsü yaşayan İttifak Holding 
Konyaspor, son haftalarda işleri düzeltti. 
Deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 ile ge-
çen Anadolu Kartalı, ardından da evinde 
Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı. 

Önceki gün oynanan maçta ise Ziraat 
Türkiye Kupası’nda Manisa FK’yı 7-0 ile 
geçti. 

Konyaspor bu serisini Alanyaspor kar-
şısında da sürdürmek istiyor. Güçlü rakibi 
karşısında en az 1 puan hedefleyen Yeşil 
Beyazlılar, kazanması durumunda ise üst 
sıralar için bir hayli iddialı hale gelecek. 

RAKİP LİGİN LİDERİ
İttifak Holding Konyaspor’un yarın 

deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor 
ise ligin lideri. Sezona sürpriz bir başlan-
gıç yapan Akdeniz temsilcisi oynadığı 8 
maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak ligin 
zirvesine kuruldu. Fenerbahçe ile aynı 
puanda bulunan Alanyaspor’un bir maçı 
eksik bulunuyor. 

Alanyaspor geride kalan 8 maçta Si-
vasspor, Kayserispor, Hatayspor, Galata-
saray, Karagümrük ve Antalyaspor’u mağ-
lup etmeyi başarırken, Çaykur Rizespor ve 

Trabzonspor ile de berabere kaldı. 
KARTAL’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Bir süredir neredeyse kadro kurmakta 
zorlanan Konyaspor, bazı oyuncularından 
iyi haberler alsa da hala önemli eksiklere 
sahip. 

Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Amir 
Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Erdon 
gibi oyuncuları sağlığına kavuşan Yeşil 
Beyazlılar’da Alanyaspor karşısında Ömer 
Ali Şahiner, İbrahim Sehic ve Levan Shen-
gelia forma giyemeyecek.  
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
liderle karşılaşıyor
Ligde ve kupada fırtına gibi esen İttifak Holding Konyaspor, yarın deplasmanda ligin namağlup lideri Alanyaspor 

ile karşılaşacak. Süper Lig’de Fenerbahçe ve Alanyaspor’u mağlup eden, kupada da Manisa FK’ya 7 atan Anadolu 
Kartalı, bir sürpriz de lidere yapmak istiyor. Saat 16.00’da başlayacak kritik maçı hakemi ise Bahattin Şimşek

Erdon Daci 
formaya göz kırptı

Marin Anicic 
antrenmanlara başladı

Konyaspor’un Mani-
sa FK ile oynadığı kupa 
maçında attığı 2 golle 
ve yaptığı 1 asistle göz 
dolduran Erdon Daci, 
Alanyaspor deplasmanı 
öncesinde dikkatleri çek-
ti. Makedon futbolcunun 
gözü Teknik Direktör İs-
mail Kartal’da.

Konyaspor’un gele-
cek vadeden isim olarak 
görerek 2017 yılında alt-
yapısına transfer ettiği Makedon futbolcu Erdon Daci, Ziraat 
Türkiye Kupası mücadelesinde Manisa FK’ya karşı ilk 11’de 
sahaya çıkarken, takımının aldığı 7-0’lık galibiyette önemli 
bir pay sahibi oldu. Attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle Teknik 
Direktör İsmail Kartal’ın yüzünü güldüren genç futbolcu, 
Alanyaspor deplasmanı öncesinde formaya göz kırptı.

İSMAİL KARTAL UMUTLU
Geçtiğimiz sezon daha çok hamle oyuncusu olarak gö-

rülen ve karşılaşmalara sonradan dahil olan Erdon Daci, 
yeşil-beyazlı ekipte sırasının gelmesini bekledi. Ziraat 
Türkiye Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken genç 
oyuncu, Süper Lig’de de süre bekliyor. Geride kalan 8 lig 
maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Konyaspor, 12 
puan toplarken, İsmail Kartal’ın hücumdaki tercihi Kravets 
olmuştu. Daci’nin performansı sonrasında bu futbolcuyla 
ilgili gelecek planları artan İsmail Kartal’ın önümüzdeki 
maçlarda genç oyuncuya şans vermesi bekleniyor. n İHA

İttifak Holding Kon-
yaspor’da sürpriz bir ge-
lişme yaşandı. Anadolu 
Kartalı’nın sezon başın-
da sakatlanan Boşnak 
stoperi Marin Anicic sa-
katlığını atlatarak çalış-
malara başladı. Sezonun 
başında ağır bir sakatlık 
yaşayan ve ameliyat ola-
cağı açıklanan tecrübeli 
savunma oyuncusunun 
sezonu kapattığı bildi-
rilmişti. Ülkesine tedavi 
olmaya giden Marin 
Anicic için operasyona gerekli görülmedi ve alternatif teda-
vi yöntemleri uygulandı. Bu tedaviden olumlu sonuç alan 
Marin, çalışmalara başlarken, önümüzdeki dönemde so-
run çıkmaması durumunda sahalara dönüş yapabilecek. 
Sakatlığının nüksetmesi durumunda ise ameliyat gündeme 
gelecek. n SPOR SERVİSİ

RPS

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 
Manisa FK’yı 7-0 ile geçen İttifak Holding 
Konyaspor’un yeni rakibi belli oldu. Ana-
dolu Kartalı 5. Turda evinde Altınordu ile 
karşılaşacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. 
eleme turu kura çekimi İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi 
Hamit Altıntop, maç planlama müdürü 
Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik 
Direktörü Tolunay Kafkas katıldı. Kura 
çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan 
Hamit Altıntop, salgın şartlarının zorlu-
ğuna değinerek, “Bu şartları herkesin 
kabul ettiğine inanıyorum. Futbolun bir-
leştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de 
görüyoruz. İnşallah bir dahaki turda kulüp 
temsilcileri de burada olur.” dedi. 

Kupada sürpriz sonuçların yaşanabil-
diğine dikkati çeken Altıntop, “Hatayspor, 
Kayserispor ve bir iki takım daha veda et-
mek zorunda kaldı. Bunları bekliyorduk. 
Umarım bu turda da güzel maçlar olur.” 
ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 
vefat eden Diego Armando Maradona’nın 

futbol kültürüne çok şey kattığını vurgu-
layan Altıntop, “Bir efsane olarak büyük 
anılar bıraktı. İnişli çıkışlı hayatı oldu ama 
herkes benim gibi Maradona’yı güzel 
anacaktır.” değerlendirmesinde bulun-
du.

Futbolcu olarak Trabzonspor ve Gala-
tasaray ile kupa sevinci yaşayan, teknik 
direktör olarak da Kayserispor’un başın-
da aynı başarıyı gösteren Tolunay Kafkas 

ise “Kupanın güzel tarafı sürprizlere açık 
olmasıdır. Özellikle Anadolu takımları ve 
alt ligdeki ekipler için kupanın alınabilir 
olması cazibeyi artırıyor. Bir futbol ada-
mının Türkiye’de kazanmak isteyeceği iki 
kupadan biri. Bir önceki turda heyecanı 
yüksek maçlar oldu.” diye konuştu.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
Kupanın 5. turunda 4. turdan yük-

selen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat 

Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 
ile Avrupa Kupaları’na katılım hakkı kaza-
nan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir 
Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve 
Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım 
mücadele edecek.  Tek maç üzerinden 
oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük 
kuracak ekipler, tur atlayacak. 5. tur maç-
ları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı 
takımların sahasında oynanacak. n İHA

Türkiye Kupası’nda rakip Altınordu 

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU
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