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İNSAN SAĞLIĞI 

Pandemi ile birlikte yükselişe geçen otomobil fiyatları 
cep yakıyor. Buna rağmen sıfır araca talebin iyi olduğunu 
belirten Koyuncu Fiat Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, 
“Yeterince araç var ama elimizdeki araçtan fazla talep 

var” diye konuştu. n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’da 1996 yılından beri baklava ve dondurma 
çeşitleriyle insanların damak tadına hizmet veren Öz 
Edeler, yeni yatırımıyla pazarda büyümeyi hedefliyor. 
İnsan sağlığını önceleyen üretim anlayışıyla kaliteden 

taviz vermeyen Öz Edeler, bu kapsamda Türk Gıda 
Kodeksi ve hijyen kurallarına uyarak üretim yapıyor. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Camiler 
yeşilleniyor

Karatay’da 
sonbahar

Çiftçi daha 
çok üretecek

Meram’ın 
değeri artıyor

Selçuklu Belediyesi ilçede 
bulunan camilerin avlularını 
yeşillendirmek için başlattığı 
girişimlerin meyvelerini almaya 
başladı. Belediyeye bağlı 
ekipler 2020 yılında 8 caminin 
avlusunda çevre düzenleme 
çalışması gerçekleştirdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Tarihi ve eşsiz doğal değerleriyle 
ülkemizin en güzel ilçelerinden 
biri olan Karatay da Sonbahar’da 
bir başka güzel.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediyesi’ne KOP 
TEYAP destekleri kapsamında 
kazandırılan 6 adet fide dikim 
makinesi ile sebze üreticileri 
kısa zamanda daha çok fideyi 
dikip, daha çok üreterek daha 
çok kazanç elde edebilecek.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Meram Tavusbaba bölgesinde 
yürütülen çevre düzenleme 
çalışmalarını inceleyen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Meram’ın marka 
değerine katkı sağladıklarını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 7’DE

İklim kaymaları yağışları vurdu! 

İklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan 
ayında beklenilen yağışın Mayıs-Haziran ayına 
kaydığını kaydeden ZMO Başkanı Murat Akbulut, 
“Bizde özellikle hububatta güz döneminde 
ektikten sonraki güz yağışları çok önemlidir. 

Bunun yanı sıra da Mart-Nisan aylarında üst 
gübreleme yaptığımız dönemde Nisan yağışları 
bizler için çok önemlidir. Fakat bu iklim 
kaymaları sebebiyle özellikle Nisan yağışlarını 
alamıyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

130605 Gazneli Mahmut, 
TYB’de anlatıldı 

Çamura saplanan 
eşeği itfaiye kurtardı

Yazarlar, Çumra
için güç birliği yaptı

17 ARALIK’TA 
AÇILACAK
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Aselsan 
fabrikası 

açılış için gün    .....sayıyor

Konyalı 24 işadamının girişimleriyle kazandırılacak olan Aselsan Konya Silah Sistemleri 
Fabrikası açılış için gün sayıyor. Tesisin açılış için hiçbir eksiğinin kalmadığı, önceden 

belirlenen açılış tarihi olan 17 Aralık’ta hazır hale getirildiği ifade edildi
ASELSAN GÜN SAYIYOR

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya 
Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan 
Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. ikinci genel kurulunu 
yaptı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın planlandığı 
gibi 17 Aralık’ta açılışa hazır olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ BİR YATIRIM
Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Koyuncu, Aselsan Konya Silah Sistemleri yatırımının Konya’ya 
bir de Teknoloji Endüstri Bölgesi kurulmasına vesile oldu-
ğunu kaydederek, toplamda 1 milyon 581 bin metrekareden 
oluşan Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin Aselsan’ın yanı sıra 
ikinci yatırımını da aldığını belirtti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Murat Akbulut
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İnsan sağlığını önceleyen üretim anlayışıyla kaliteden taviz vermeyen Öz Edeler, 
bu kapsamda Türk Gıda Kodeksi ve hijyen kurallarına uyarak üretim yapıyor

‘İnsan sağlığı her 
şeyden önceliklidir’

Konya’da 1996 yılından beri 
baklava ve dondurma çeşitleriyle in-
sanların damak tadına hizmet veren 
Öz Edeler, yeni yatırımıyla pazarda 
büyümeyi hedefliyor. İnsan sağlığı-
nı önceleyen üretim anlayışıyla ka-
liteden taviz vermeyen Öz Edeler, 
bu kapsamda Türk Gıda Kodeksi ve 
hijyen kurallarına uyarak üretim ya-
pıyor. 

Yeni yatırımlarıyla üretimi çe-
şitlendirmeyi hedefleyen Öz Edeler, 
hedefleri doğrultusunda çalışmala-
rını sürdürüyor. Öz Edeler Baklava 
ve Dondurma Firması Sahibi Akif 
Öztürk, “Firma olarak kendimizin ve 
Maraşlı ustalarımızın özenle hazır-
ladığı tatlıları müşterilerimize sun-
maktayız. Dondurma sektöründe 
de yine Maraş’ta üretilen Kıyakdo 
dondurmanın İç Anadolu Bölge Ko-
ordinatörü olarak sektörde hizmet 
veriyoruz. Baklavayı kendimiz yapı-
yoruz. İnsan sağlığı her şeyden daha 
önceliklidir anlayışımızdan bugü-
ne kadar hiç taviz vermedik. Onun 
içinde kaliteli üretim vazgeçilmemiz 
oldu. Bundan dolayı da ürettiğimiz 
ürünlerimizde kullandığımız ham 
maddeleri gidip yerinde seçerek 
kalitesine önem vererek alıyoruz. 
Ürünlerimizde glikoz ve margarin 
yağı kullanmıyoruz. Tatlı çeşitlerimi-
zin şerbetini toz şekerden kendimiz 
yapmaktayız.  Yeni yatırımımız ta-
mamlandığında üretimimiz çeşitlen-
direceğiz. Gerek baklava ve gerekse 
diğer tatlı çeşitlerimizle birlikte 
Konya ve bölgesinde sektörde büyü-
memizi sürdüreceğiz.  Konyalıların 
damak tadına hizmet vermekten de 
son derece mutluyuz” dedi.

Sizi tanıyabilir miyiz? Akif Öz-
türk kimdir? 

1983 yılında Kahramanmaraş’ta 
doğdum. Ailem Maraş’ın bir yöre-
sinde çiftlikle uğraşmaktadır. 1996 
yılında İstanbul, İzmir, Antalya ve 
Konya gibi birçok ilimizde dondur-
ma sektöründe çalıştım. 

2000 yılının başlarında Kon-
ya’da bulduğum iş imkanı sayesin-
de tamamen bu sektörün içerisine 
girdim. Dondurma sektörü yaz ay-
larında daha hareketli olduğu için 
kış aylarında memlekete dönüyor ve 
oradaki çiftçilik ve hayvancılıkla uğ-
raşmaktayım.

Üretiminiz ve Pazar payınız 
hakkında bilgi verir misiniz? 

ÖZ EDELER olarak ta Konya’da 
Maraşlı ustalarımızın özenle hazırla-
dığı tatlıları sunmaktayız. Dondurma 
sektöründe de yine Maraş’ta üreti-
len Kıyakdo dondurmanın İç Anado-
lu Koordinatörü olarak sektörde hiz-

met veriyoruz. Baklavayı kendimiz 
yapıyoruz. Üretim olarak tatlı çeşitle-
rinde kapasitemiz oldukça yüksektir. 
Dondurma üretimimiz günlük 250- 
300 kilo gram arasındadır. Artan 
talep üzerine üretim kapasitemizi 
attırabiliyoruz.  Yeni yatırımımız ta-
mamlandığında üretimimiz çeşitlen-
direceğiz. Gerek baklava ve gerekse 
diğer tatlı çeşitlerimizle birlikte don-
durma ile Konyalıların damak tadına 
hizmet vermekten mutluyuz.  

Kaç yıldır Sektördesiniz? Sektö-
rü Değerlendirir misiniz?  

Biz işletmemiz içerisinde aile 
bütünlüğünü koruyarak kardeşle-
rim ve akrabalarım ile 1996 yılından 
beri dondurma sektörü içerisinde-
yiz. 2010 yılının başlarında ise tatlı 
konusunda da “Neden olmasın? “ 
diyerek ve dondurma sektörü ile de 
bağlantısı olduğundan en güzelini 
halka sunmayı planlayarak bir girişi-
mimiz oldu. 

Konya’da olduğu gibi Türkiye 
genelinde sektörün önü açıktır.  İn-
sanların damak tadına hitap eden 
sektörün pazarı geniştir.  Yeter ki iyi 
niyetli ve kaliteli üretim olsun. Cazip 
haline gelen sektörün geleceği de ol-
dukça iyi durumdadır.

Sektördeki Pazar payınız hak-
kında neler söylersiniz? 

Sektördeki Pazar payımız iyi du-
rumdadır. Halkımız için Maraş’tan 
getirterek sunduğumuz ürünleri-

mizde tereyağı kullanıyoruz. İnsan 
sağlığı her şeyden daha öncelik 
verdiğimiz bir konudur. Bu yüzden 
ürünlerimizde kullandığımız ham 
maddeleri gidip yerinde seçerek 
kalitesine önem vererek alıyoruz. 
Ürünlerimizde glikoz ve margarin 
yağı kullanılmamaktadır. Ürünleri-
mizin şerbetini toz şekerden kendi-
miz yapmaktayız.  İçinde bulundu-
ğumuz pandemi sürecinden dolayı 
yaşadığımız zor günleri sağlıklı bir 
şekilde atlatmayı temenni ederim. 
Türkiye geneli KIYAKDO bayileri-
miz bulunmakta. Tatlı sektöründe 
ise Konya içerisinde ve birkaç ilçe-
sinde hizmet vermekteyiz. Konya’da 
birçok yerde şubemiz vardır. Yeni 
şubeler açmayı düşünüyoruz. 

Çalıştırdığınız kişi sayısı kaçtır?
Kıyakdo ve Öz Edeler firmamız-

da sabit çalışan sayımız 18’dir.  Ay-
rıca yaz sezonunda dondurma eki-
bimiz Maraş’tan gelmektedir. Yaz 
sezonunda 70 kişilik bir ekibimiz 
vardır

Kalite çalışmalarımız ve hangi 
kalite belgeleriniz vardır?

Türkiye genelinde ve Konya’da 
ürünlerimizle geniş bir kitleye hiz-
met veriyoruz. Özedeler ve Kıyakdo 
ailesi olarak kalite ilkemiz en güzel 
enfes tat üretip sunmak ve bu yolda 
kaliteli bir ekip ile ürünlerde kullan-
dığımız hammaddeleri özenle seçip, 
lezzete dönüştürmek ve geniş bir 

lezzet arayan kitleye tat konusunda 
en iyi ürünü sunmayı hedefliyoruz. 
Kıyakdo dondurmamız Türk Gıda 
Kodeksi, ISO9001, ISO22000 ve 
Helal Gıda belgelerine sahiptir. 

Yeni yatırımlarınız var mı? Aynı 
sektörde veya farklı sektörlerde?

Saygıdeğer halkımıza daha iyi bir 
hizmet verebilmek için tatlı yapım 
atölyemizi geliştiriyoruz. Gönül ver-
diğimiz hizmet için imalathanemizi 
büyütüp, ekipmanlarımızı geliştiri-
yoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Tatlı ve dondurma 
sektöründe yatırımlarımız sürdürür-
ken, sektörde büyümeyi düşünüyo-
ruz. 

Sektördeki hedefiniz nedir? 
Sektörde pazar payımızı attıra-

rak büyümeyi hedefliyoruz. Aynı 
sektörde yatırımlarımız devam ede-
cektir. Konya’ya bir üretim tesisi 
kurma çalışmalarımız tamamlan-
mak üzeredir.  İhracat konusunda 
araştırmalarımız sürüyor. İnternet 
üzerinde bizimle ulaşım sağlayan 
müşterilerimize tatlılarımızdan ve 
şoklu dondurmalarımızdan gönde-
riyoruz.  İhracatımızı genişleteceğiz. 

Yaşadığınız sorunlar hakkında 
bilgi verirsiniz?

Sektörümüzde genel olarak 
hammadde (fıstık)gibi bazı ürün-
lerimizin temin edilmesi ve sabit 
olmayan fiyatından dolayı bir takıp 
zorluklarla karşılaşıyoruz.

Pandemi sürecinde nasıl bir hiz-
met veriyorsunuz?

Pandemi dönemi ne kadar zor 
geçse de, kurallara uyduğumuz tak-
dirde hiçbir sorun yaşamayız diye 
düşünüyoruz. Onun içinde şubeleri-
mizde tedbirleri uygulayarak, maske 
takma, sosyal mesafe kurallarına ve 
temizliği gereken özeni gösteriyo-
ruz. İnsan sağlığı bizim için öncelikli 
olduğu için gerek üretimde gerek se 
şubelerimizde gereken tedbirleri al-
dık.  Ürünlerimizi gönül rahatlığıyla 
müşterilerimiz ve dostlarımız alabi-
lir.

İletmek isteğiniz bir mesaj var 
mı?

Firma olarak gelecekten umut-
luyuz. Üretimde kaliteden taviz ver-
meden sektörde faaliyetlerimize de-
vam edeceğiz.  Aynı titizlik ve itina 
ile çalışıp halkımıza kaliteli bir lezzet 
sunmaktan ödün vermeyeceğiz. Ka-
lite ve lezzet çizgimiz doğrultusunda 
ilerleyerek, daha başarılı olacağımıza 
inanıyorum. En kısa sürede de ülke-
mizle birlikte dünya pandemiden 
kurtulur temennisinde bulunarak, 
Yenigün Gazetesine de bu hizme-
tinden dolayı da teşekkür ediyorum. 

Akif Öztürk 
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Konyalı 24 işadamının girişimleriyle Konya’ya kazandırılacak olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılış için gün sayıyor. 
Tesisin açılış için hiçbir eksiğinin kalmadığı, önceden belirlenen açılış tarihi olan 17 Aralık’ta hazır hale getirildiği ifade edildi

Aselsan’da geri sayım başladı
Konyalı 24 girişimci tarafından 

kurularak Aselsan Konya Silah Sis-
temleri Fabrikasına yüzde 49 pay 
ile ortak olan Konya Savunma Sa-
nayi (KSS) A.Ş. ikinci genel kuru-
lunu yaptı. Şirket ortaklarının katıl-
dığı genel kurulda konuşan Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Aselsan Konya Silah Sistem-
leri Fabrikası’nın planlandığı gibi 
17 Aralık’ta açılışa hazır olduğunu 
ifade ederken, şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu 
da, açılış için tüm hazırlıkların ta-
mamlandığını söyledi.

Konya Sanayi Odası konferans 
salonunda, KSS ortaklarından Mus-
tafa Büyükeğen’in divan başkanlı-
ğında, ortakların katılımı ile gerçek-
leştirilen genel kurulda konuşan 
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü, göreve geldikleri ilk 
günden bu yana en büyük hedef-
lerinden birinin şehre bir savunma 
sanayi ana yatırımı kazandırmak 
olduğunu ifade etti. Aselsan Kon-
ya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu 
hedeflerinin gerçekleştiğini aktaran 
Kütükcü, “Bu projenin hayata geç-
mesi için birçok çalışma yaptık. Çok 
şükür, ülkemizin en büyük savun-
ma sanayi şirketi Aselsan ile şehri-
mizin ortak bir yatırım yapma sü-
recini hayata geçirdik. Tüm Konya 
bize güvendi. Sürecin en başından, 
üretime geçiş aşamasına kadar 
projeye çok emek veren oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımız projenin olur 
imzasını uçakta attılar. Şu anki Ha-
zine ve Maliye Bakanımız Lütfi El-

van, Savunma Sanayii Başkanımız 
İsmail Demir, Aselsan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Haluk Görgün, Genel 
Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik 
ve Mustafa Kaval, Konya Milletve-
kilimiz Ziya Altunyaldız, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ile Oda başkanları-
mız, yani tüm Konya projeye büyük 
destek verdi. Biz de Konya Sanayi 
Odası olarak ilk günden itibaren bu 
inisiyatifi organize etmek sorumlu-
luğunu üstlendik. İnşallah çok kısa 
süre içerisinde açılışını yaparak, bu 
projeyi hedefine ulaştırmış olaca-
ğız” dedi.

TEKNOLOJİK ÜRETİME 
YATIRIM DAVETİ

Konuşmasında Aselsan yatı-
rımının da yer aldığı Konya Tek-
noloji Endüstri Bölgesi’ne değinen 
Kütükcü, tüm ana sanayi firmala-
rını Aselsan’da olduğu gibi spin off 
modeliyle Konya Teknoloji Endüstri 

Bölgesi’nde yatırım yapmaya davet 
etti. Kütükcü, “Ana sanayi yatırım-
ları ile yaptığımız görüşmelerde, şu 
anda Aselsan Konya Silah Sistem-
leri Fabrikamızda yaptığımız gibi, 
yeni kurulacak bir savunma sanayi 
yatırımına Konyalı girişimcilerimi-
zin ortak olabileceğini taahhüt edi-
yoruz. 

Birçok sanayicimiz, yeni kuru-
lacak böyle bir oluşumun içinde yer 
almak istediğini bize aktarıyor” ifa-
delerini kullandı.

AÇILIŞ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK VE 
AKSAMA YOK

Daha sonra konuşan Konya 
Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu 

da, Aselsan Konya Silah Sistemleri 
Fabrikasının inşaatında şu ana ka-
dar aksama olmadan ilerlediklerini 
söyleyerek, pandeminin hedefleri-
ne engel olmayacak şekilde çalış-
malarını yürüttüklerini ifade etti. 
Koyuncu, “Açılış tarihimiz ile ilgili 
bize çok soru geliyor. Rahatlıkla 
söyleyebilirim ki, açılışımızda her-

hangi bir gecikme yok. Hazırlıkla-
rımızı tamamladık, 17 Aralık Şeb-i 
Arus günü Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın katılımı ile açılışımızı yapmak 
istiyoruz” diye konuştu.

KONYA TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ 
BÖLGESİ’NİN İKİNCİ YATIRIMI SİLAH 

TEST MERKEZİ OLDU
Koyuncu, Aselsan Konya Silah 

Sistemleri yatırımının Konya’ya 
bir de Teknoloji Endüstri Bölgesi 
kurulmasına vesile olduğunu kay-
dederek, toplamda 1 milyon 581 
bin metrekareden oluşan Tekno-
loji Endüstri Bölgesi’nin Aselsan’ın 
yanı sıra ikinci yatırımını da aldığını 
belirtti. Koyuncu, “Konya Teknolo-
ji Endüstri Bölgemizin, ilk yatırımı 
olan Aselsan Konya Silah Sistem-
leri Fabrikası ile birlikte ikinci ya-
tırımını da aldığını söyleyebiliriz. 
Malumunuz Sayın Cumhurbaşka-
nımız buraya Türkiye Silah Test 
Merkezi’nin kurulacağını açıkladı. 
TRTest-Test ve Değerlendirme 
A.Ş. buranın ikinci yatırımcısı ola-
cak inşallah” dedi.

KOYUNCU’DAN ŞİRKET 
ORTAKLARINA TEŞEKKÜR

Genel kurulda şirket ortakla-
rına teşekkür eden Koyuncu, tek-
noloji üretiminde Konya’nın ve 
Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak 
bu yatırımlarda KSS ortaklarının 
büyük emek ve katkıları olduğu-
nun altını çizdi. Koyuncu, daha 
sonra, Konya Savunma Sanayi A.Ş. 
ile Aselsan Konya Silah Sistemleri 
A.Ş.’nin faaliyetleri hakkında ortak-
lara bilgiler verdi. n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü İbrahim Koyuncu 

Karatay’da sonbahar 
güzelliği yaşanıyor

Yaz aylarının sona ermesiy-
le birlikte Doğu’dan Batı’ya, Ku-
zey’den Güney’e tüm Türkiye, artık 
Sonbahar’ın doğaya yansıttığı sarı, 
yeşil ve kızıl tonlarına büründü. 
Tarihi ve eşsiz doğal değerleriyle 
ülkemizin en güzel ilçelerinden biri 
olan Karatay da Sonbahar’da bir 
başka güzel. Vatandaşlar da hem 
Karatay’ın parklarında temiz ha-
vada yürüyüş yapmanın keyfini çı-
karıyor hem de hazan mevsiminin 
sunduğu eşsiz güzellikleri fotoğraf 
çekerek ölümsüzleştiriyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle 
Türkiye’nin en önemli ilçelerin-
den biri olan, her mevsim farklı 
yönüyle öne çıkan Karatay, Sonba-
har’ın gelişiyle farklı bir güzelliğe 
kavuştu. Karatay’ın dört bir yanı; 
sarı, kahverengi ve kızıl tonlarını 

yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla 
mevsimin en güzel halini yansı-
tan manzaralarla dolu. Özellikle 
Adalet, Olimpiyat ve Şehir Parkı ile 
Bireysel Piknik Bahçeleri’nde yap-
rakların sararıp dökülmesiyle orta-
ya bir renk cümbüşü çıkıyor.

Hafta sonu tatilini değerlendir-
mek, şehrin gürültüsü ve stresin-
den kaçmak isteyen vatandaşlar, 
bu eşsiz manzaraları kaçırmamak 
adına Karatay’ın parklarına büyük 
ilgi gösteriyor. Karatay’da sosyal 
alanlar ve yürüyüş yollarında ağaç-
ların rengârenk yapraklarının ara-
sında yürüyüş yapmanın keyfini çı-
karan vatandaşlar, özellikle Korona 
Virüs salgının olduğu bu dönemde 
parklarda temiz nefes almanın, ka-
liteli vakit geçirmenin fırsatını da 
kaçırmıyor. n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da cami avluları
yeşil renge bürünüyor

Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan camilerin avlularını yeşillendirmek için başlattığı girişimlerin meyvelerini almaya 
başladı. Belediyeye bağlı ekipler 2020 yılında 8 caminin avlusunda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu’da 
bulunan camilerin çevre düzenle-
mesini gerçekleştirerek cami alanla-
rını güzelleştiriyor. Selçuklu Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe ge-
nelinde bulunan camilerin çevresin-
de çalışmalarını sürdürüyor. 2020 
yılında ekipler 8 camide parke bor-
dür çalışmalarının yanı sıra yeşillen-
dirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Selçuklu’da bulunan Bosna Her-
sek Mahallesi Ulu Cami, Kosova 
Mahallesi 15 Temmuz Cami, Sızma 
Şehit Muhammet Aygör Cami, Sela-
haddin Eyyubi Mahallesi Selahaddin 
Eyyubi Cami, Feritpaşa Mahallesi 
Azimkaya Cami, Hacıkaymak Ma-
hallesi Hatice Hatun Cami, Sille Ak 

Mahalle Şura Cami ve Sancak Ma-
hallesi Hacı Yusuf Özönder Cami’n-
de ekipler çalışmalarını yaparak va-
tandaşların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
8 CAMİMİZDE ÇALIŞMALARI 

TAMAMLADIK
Cami çevrelerinde yapılan ça-

lışmayla Camilerin daha güzel bir 
görünüme büründüğünü ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi 
olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçları 
noktasında çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. 

Mahallelerimizin ihtiyaçları için 
yeni yaptığımız tesislerin yanın-
da çevre düzenlemelerini de yapı-
yoruz. Bu anlamda camilerimizin 
parke-bordür ve yeşillendirme ça-
lışmalarını yaparak 8 camimizde 
çalışmaları tamamladık. İnşallah kar 
yere düşene kadar bu çalışmaları 
sürdürerek daha fazla camimizi gü-
zelleştirmeye çalışacağız.” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Konya İl Eylem Planı çer-
çevesinde, Konya Valisi Vahdettin 
Özkan imzasıyla paydaş kamu ku-
rum ve kuruluşlarına gönderilen iç 
genelgede kurumların üzerlerine 
düşen sorumlulukları yerine getir-
meleri istendi.

Kadına yönelik şiddetin engel-
lenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının koordinas-
yonunda uygulamaya konulan “Ka-
dına Yönelik Şiddetle Mücadele Ko-
ordinasyon Planı” değerlendirme 
toplantısı, Konya Valisi Vahdettin 
Özkan başkanlığında Konya Valili-
ğinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Eylem Planı’nın 

etkin bir şekilde uygulanabilmesi 
amacıyla kadına yönelik şiddetle 
mücadele alanında faaliyet yürüten 
paydaş kamu, kurum ve kuruluşla-
rın görüş ve önerileri değerlendiril-
di.

MÜCADELE EDİLMESİ GEREKEN 
ÖNEMLİ BİR SORUN

Toplantıda alınan kararlar doğ-
rultusunda, Kadına Yönelik Şiddet-
le Mücadele Konya İl Eylem Planı 
çerçevesinde hazırlanan İç Genel-
ge, paydaş kamu kurum ve kuru-
luşlarına gönderilerek, kurumların 
üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmeleri istendi. 

 Konya Valisi Vahdettin Özkan 
imzasıyla yayımlanan genelgede, 

şiddetin en yaygın biçimlerinden 
biri olan kadına yönelik şiddetin 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de mücadele edilmesi gereken 
önemli bir sorun alanı olarak varlı-
ğını sürdürdüğü vurgulandı.

TOPLUMUN GERİ KALMASINA 
NEDEN OLUYOR

Kadına yönelik şiddetin, kadı-
nın ekonomik ve toplumsal yaşam-
da daha aktif ve üretken olmasının 
önüne geçtiği gibi toplumun sosyal, 

kültürel, ekonomik ve politik yönler-
den geri kalmasına neden olduğu 
belirtilen genelgede, “Kadına yö-
nelik şiddetle mücadele; çok yönlü, 
bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun 
tüm kesimlerinin ortak ve kararlı 
mücadelesini gerektirir. Dolayısıy-
la çalışmaların, disiplinler arası bir 
yaklaşımla yürütülmesi ve ilgili tüm 
tarafların önleme, koruma, cezalan-
dırma ve politika boyutuyla sürecin 
içinde yer alması büyük önem arz 
etmektedir.” ifadesine yer verildi.

İLKELER DOĞRULTUSUNDA 
HİZMET SUNULACAK

Genelgede, kadına yönelik şid-
detle mücadele alanında çalışan 
kurum ve kuruluşlar ve ilgili tüm 

tarafların Valilik Genelgesinde be-
lirlenen esaslar çerçevesinde ve 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl 
Koordinasyon, İzleme ve Değerlen-
dirme Komisyonu tarafından alınan 
kararlar doğrultusunda çalışmaları-
nı sürdürmekle yükümlü oldukları 
belirtildi. Ayrıca, kurumların hizmet 
sunumlarında konunun hassasiyeti-
ni de dikkate alarak, güvenlik, giz-
lilik, saygı, hak temelli yaklaşım ve 
kadının güçlenmesi gibi temel çalış-
ma ilkeleri doğrultusunda, şiddetin 
önlenmesi ile şiddet mağdurlarının 
korunması sürecinde, ilgili mevzuat 
ile ulusal ve yerel düzenlemeler çer-
çevesinde sorumluluklarını yerine 
getirmeleri istendi. n HABER MERKEZİ

Vali Özkan, kadına şiddeti önlemek için genelge yayınladı
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Toplumu derinden etkileyen “san-
sasyonel” olaylardan gazetelerin 3. Say-
fa haberleri yahut “vak’ayı adiye” diye 
tarif edilen sıradan olaylara kadar genel 
yaklaşım: olay yerinde ya da takiple 
yakalanan zanlı veya yargılama sonucu 
mahkûmlar üzerinden olayı değerlendi-
rerek kapatmak… Bu yaklaşım sorun-
lara çözüm getirmiyor çünkü teşhis ve 
tedaviden uzak…

Somuta indirirsek,  cinayet ,yolsuz-
luk, gasp vs.  hadiselerinde nispeten 
açık/belirgin neden failin bulunması 
ve yargılaması ile genelde tüm görevli-
ler işini yapmış sayılır. Ancak bu yakla-
şım, sadra şifa olmaz. Adeta bataklıkta 
sinek avlamak gibidir. Bataklık öylece 
durur ve sinek üretmeye devam eder. 

Suçların temeline inilmek suretiyle gizli/
sinsi  nedenlerin: ailenin, eğitim/terbiye 
döneminin, ahlakî ve içtimaî yapının, 
kültürel anlayışın, çevresel etkenlerin, 
mevcut caydırıcı ceza kanunlarının ve  
diğer mevzuatın suçun oluşmasında bi-
rer engel/bariyer oluşturmadığı; bunlar-
daki boşluklardan geçerek suçun vücut 
bulduğu ve dolayısıyla bileşeni olduğu 
gerçeğiyle yüzleşmediğimiz müddetçe 
kısır döngü devam eder, gider.  Halbu-
ki, esasen her suç ve suçlunun mercek 
altına alınarak bir geri besleme sistemi 
kurulması ve sonuçta suç ve suçlu 
ile yukarıda bahsedilen bariyerlerdeki 
boşlukların kapatılarak etkin mücadele 
neticesi  marjinal/ ihmal edilebilecek se-
viyeye indirilmesidir. Azalmayla orantılı 

olarak bununla iştigal eden 
kurumlar ve personelinin 
de  gittikçe  küçülmesi 
gerekir. Aslında sebep-so-
nuç ilişkisinden hareketle 
suçun bir sonuç olduğu ve 
sebepler ortadan kaldırıldı-
ğında suçun da otomatik 
marjinal düzeye ineceği ve 
bakiyesiyle de -son çare- 
caydırıcı cezalar ile müca-
dele edileceği makalenin 
ana fikrini teşkil eder.

Pratikte durumun farklı olduğunu 
kısa bir araştırma  ile anlıyoruz. Güvenlik 

personeli (polis-jandar-
ma vs. ) sayısı giderek 
arttığından güvenlik ih-
tiyaçlarının da (suç ve 
suçlunun) arttığı, binae-
naleyh  genelde sadece 
olay yeri mahkumiyeti / 
açık neden olan fail yaka-
lanmasıyla sürecin son-
landırıldığı çıkarımı ya-
pılabilir. Hep aynı şeyleri 
yaparak, farklı sonuçlar 

beklenemeyeceğinden  süratle yeni bir 
paradigma geliştirilmesi gereği vardır.

Bahsi geçen konu ile dolaylı bir 

bağlantısı var olduğunu düşündüğüm 
bazı hastalıklara psikolog yaklaşımına 
burada değinmeliyim: Psikoloğa gi-
den, şikayetini söylediğinde, direk ola-

rak hastalık öyküsünden hareketle bazı 
hastalıklara tanı konulmaz. Hastanın ço-
cukluğuna hatta daha evveline gidilmek 
suretiyle puzzle’ın tüm parçaları bir ara-
ya getirilmeye, anlamlı sonuç ile teşhise 
gidilmeye çalışılır.

Aslında burada ifade edilmeye ça-
lışılan bu yaklaşımın diğer alanlara da 
-burada konu edilen suç ve suçla mü-
cadeleye de - etkin uygulanmasından 
başka bir şey değildir. 

Söz konusu geri besleme siste-
mi,    toplumun aydınları ve bizâtihi 
devletin kendisinin kurduğu organlar 

tarafından yapılması gerekiyor. Böylece 
açık sistem suç önleme kalkanı - idarî, 
iktisadî, hukukî, ailevî, terbiyevî ve içti-
maî düzenlemeler- ile suça çıkan bütün 
yollar kapatılacak, bataklık kurutulacak; 
kişi, suçtan önce mutlaka çare olacak 
mekanizmalara kolaylıkla erişebilecek 
ve suçtan kaçınabilecektir. Daha da 
açarsak kişinin probleminin çözülmesi 
için danışmanlık/rehberlik, resmi ve sivil 
toplum kuruluşları eliyle yardım vs. ile 
suça ve suçluya geçit verilmeyecektir. 
Böylece, suç ve suçlu marjinal düzeye 
indirilebilecektir.

Aksi takdirde gelişmiş ülkelere na-
zaran fazla güvenlik gücümüzün olması 
ve artma eğilimi, daha güvenli mi, daha  
güvensiz mi olduğumuz anlamına gelir?

OLAY YERİ MAHKUMİYETİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Yazarlar, Çumra
için güç birliği yaptı

Çumralı esnaf, kazancını SMA 
hastası Ali bebeğe bağışladı

Çumra’da eli kalem tutan, söy-
leyecek sözü olan ve Çumra’yı se-
ven insanlar yeni bir oluşum mey-
dana getirmek için harekete geçti.

Yazar ve şairlerden oluşan bir 
grup Çumra’nın mesire yerlerin-
den olan Sırçalı’da toplanarak ya-
şadıkları şehir için ne yapabilecek-
leri konusunda fikir alışverişinde 
bulundu.

Abdullah Sucu’nun gayretleri 
ile bir araya gelen grup öncelikle 
bir çatı altında toplanma ve ses-
lerini hep birlikte daha gür olarak 
çıkarma kararı aldı. Bunun için de 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan’ı ziyaret ederek ondan da 
destek isteme kararı çıkan toplantı 
sonunda katılımcılar içerisinde bu-
lunan şairler şiirler okuyarak güne 
ayrı bir lezzet kattı.

Toplantıda alınan karar doğrul-
tusunda Sedat Ulupınarlı tarafın-

dan Çumra Belediye Başkanından 
alınan randevu sonrası Pazartesi 
günü, Abdullah Sucu, Sedat Ulu-
pınarlı, Mehmet Seviş, Ahmet 
Yıldız, Ahmet Yavuz, Ahmet Gök, 
Selahattin Güzel, Uğur Köfe, Re-
cep Öğütçü, Anuş Gökce ve  Sadık 
Gökce’den oluşan heyet tarafından 
ziyaret gerçekleştirildi. Toplantıya 
Çumra Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Alagöz de katıldı.

Samimi bir ortamda geçen top-
lantıda Çumra için yapılabilecek 
kültür ve sanat faaliyetleri görüşül-
dü, bu konudaki teklifler sunuldu.

Görüşme sonrasında Çumra 
için yapılabilecek faaliyetler üze-
rinde hemen hemen bir fikir bir-
liği oluştu. Bundan sonra grubun 
periyodik olarak toplanmasına ve 
Çumra için projeler üretilmesine 
karar verildi. 
n HABER MERKEZİ

Çumra ilçesinde kuaför işlet-
mecisi İrfan Büyükkaragöz, SMA 
Hastası Ali bebek için bir kampan-
ya başlattı. 

Konya’da sosyal medyadan 
gelen yardım kampanyalarıy-
la tedavisine evde devam edilen 
SMA hastası 2,5 aylık Ali Zencir 
için bir destek de esnaftan geldi. 
Konya’nın Çumra ilçesinde kuaför 
işletmecisi İrfan Büyükkaragöz Ali 
bebeğin tedavisi için farkındalık 
oluşturmak adına bir kampanya 
başlattı. Büyükkaragöz; bir günlük 
kazancını SMA hastası Ali bebe-
ğin tedavisi için bağışladı.  Ailesi, 
Ali’nin iyileşebilmesi için tedavi-
sinin Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde tamamlanması gerektiğini 
söyledi. Pandemi döneminin eko-
nomik etkisini en fazla yaşayan 
sektörlerden biri olmasına rağmen 
Kuaför İrfan Büyükkaragöz’ün bu 
davranışı dükkana gelen müşteri-
lerinde taktirini topladı. 

‘DESTEĞİN BÜYÜĞÜ 
KÜÇÜĞÜ OLMAZ’

Çumra’da bir farkındalık ya-
ratmak istediklerini dile getiren 

İrfan Büyükkaragöz, “Bugün Ali 
bebek için çalışıyoruz. Ali bebek 
gerçekleştirdiğimiz kampanyada 
tüm hemşehrilerimizin ve esnafı-
mızın bu şekilde katkı sunmasını 
istiyoruz. Ali bebek SMA hastası 
ve Amerika’da tedavi olması gere-
kiyor. Tedavi olabilmesi içinde 13 
Milyon Liraya ihtiyacı var. Deste-
ğin büyüğü küçüğü olmaz. Biz de 
bir esnaf olarak elimizden gelen 
desteği vermek istiyoruz ve aynı 
desteği tüm esnaflarımızdan bek-
liyoruz” dedi. 

ALİ BEBEK YUTMA VE SOLUNUM 
GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR 

Konya’da 1 yıllık evli Eda Nur 
ve Ahmet Zencir çiftinin 2,5 aylık 
bebekleri Ali’ye, yutma ve solu-
num güçlüğü şikayetiyle götü-
rüldüğü hastanede SMA teşhisi 
konulmuştu. Zencir çiftçi, bebeğin 
tedavisinin çok masraflı olması ne-
deniyle sosyal medya üzerinden 
başlattığı yardım kampanyasına 
Konyaspor’un destek vermesi ile 
alınan cihazlar sayesinde Ali bebe-
ğin tedavisi evden devam ediyor. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’ne KOP TEYAP destekleri kapsamında kazandırılan 6 adet fide dikim makinesi ile 
sebze üreticileri kısa zamanda daha çok fideyi dikip, daha çok üreterek daha çok kazanç elde edebilecek

Çiftçi daha çok üretip
daha çok kazanacak!

Meram Kaymakamlığı, Me-
ram Belediyesi, Meram İlçe Tarım 
Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası 
ve Konya Sebze Üreticileri Birliği-
nin paydaşlığında KOP desteğiyle 
hayata geçirilen ‘Meram Sebze Fi-
desi Üretim Tesisi’ne KOP TEYAP 
Destekleri kapsamında 6 adet fide 
dikim makinası kazandırıldı. Fide-
lerini ‘Meram Sebze Fidesi Üretim 
Tesisi’nden alan çiftçilerin kullanı-
mına verilecek makineler sayesinde 
günde 2.000 adet olan dikim gücü 
320.000 adede kadar çıkabilecek. 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Konya İl Tarım ve Orman 
Müdürü Ali Ergin, KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkan Vekili Halil İb-
rahim Tongur, Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, Meram 
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ve 
Konya Sebze Üreticileri Birliği Baş-
kanı Ali İhsan Uyanık makinaların 
hizmete başlaması dolayısıyla tesis-
te bir araya geldi.

‘MAKİNELERLE ÜRETİM 
ARTACAK, ÇİFTÇİLERİMİZ 
DAHA ÇOK KAZANACAK’

‘Meram Fide Üretim Tesisi’nin, 
Meram Kaymakamlığı, Meram 
Belediyesi, KOP, İl ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası 
ve Sebze Üreticileri Birliğinin pay-
daşlıklarında Konya’ya ve Meram’a 
kazandırılmış önemli bir hizmet ol-
duğuna vurgu yapan Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin 
yüzünün akıyla birinci yılını geride 
bıraktığını hatırlattı. Önümüzdeki 
süreçte tesisin eksiklerini gidererek 
yeni teknolojilerle güçlenerek yolu-
na devam edeceğini belirten Başkan 
Mustafa Kavuş, “Hayatın her alanın-
da olduğu gibi tarımda da teknoloji 
büyük önem taşıyor. Konya sadece 
bir tarım şehri değil, Türkiye’nin bü-
yük tarım sanayilerinden birini bün-
yesinde barındıran bir şehir. Biz bu 
teknolojiyi en iyi şekilde kullanmayı 
hedefliyoruz. Bugünde fide dikim 
makinalarını Meram ve Konya çiftçi-

mizin hizmetine kazandırmış olma-
nın mutluluğu ile biraraya geldik. 
Çiftçimiz 4 işçiyle günde 2 bin ma-
rul fidesi dikebilirken bu makinalar 
sayesinde bir günde 320 bin fide di-
kebilecek. Hem de cüzi bir miktarla. 
Biz bu yatırımı para kazanmak için 
değil çiftçimize destek vermek için 
gerçekleştirdik. Kazanan her zaman 
Meram olacak. Projemizin paydaşla-
rına destekçilerine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

‘FİDE DİKİM MAKİNELERİ 
YENİLİKÇİ PROJELERDEN BİRİ’
İşbirliğinin en güzel örnekle-

rinden birini görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili 
Halil İbrahim Tongur ise bu birlikte-
likten Konya için önem arzeden bu 
tesisin ortaya çıktığını belirtti. Me-
ram Sebze Fidesi Üretim Tesisinin 
KOP bölgesinin en büyük tesislerin-
den biri olduğunu ifade eden Ton-
gur, “KOP olarak yenilikçi, üretici-
mize, çiftçimize ve vatandaşlarımıza 
faydalı projeleri öncelikliyoruz. Fide 
tesisinin bir devamı niteliğinde olan 
fide dikim makinaları da bu yenilikçi 
projelerimizin bir ürünüdür. Bu hiz-
mette insan hayatına dokunan pro-
jelerden biri olacaktır. Az zamanda 
daha çok iş yapılacak. Kazanan çift-
çimiz olacaktır. Projeye destek veren 
tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür 
ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ol-
sun” dedi.

Meram Ziraat Odası olarak mali 
sebeplerle projeye katılamadıkla-
rını belirten Meram Ziraat Odası 
Başkanı Murat Yağız ise, “Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a 
şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü 
bizim bu açığımızı o kapattı. Pande-
mi dolayısıyla dünya güvenli gıdanın 
önemini bir kez daha anladı. Bu se-
beplerle dünyada yaşanan olayları 
görüyoruz. Ülkemizde bu tür olay-
ların yaşanmamasının sebebi bu tür 
tesislerdir. Bu sebeple buraya emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

‘FİDE ÜRETİM TESİSİ SAYESİNDE 
KONYA SEBZE ÜRETİMİNDE DE 

ÖNEMLİ PAY ALACAK’
Sebze Fidesi Üretim Tesisinin 

paydaşlarından biri olmaktan duy-
duğu mutluluğu dile getiren Kara-
tay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Ka-
vuneker ise kazandırılan makinalar 
sayesinde çiftçinin sahada daha faz-
la rekabet şansı yakaladığına işaret 
etti. Çiftçinin pandemiden dolayı işçi 
bulmakta zorlandığını belirten Ka-
vuneker, “Çiftçimiz piyasada daha 
kolay kendine yer bulabilecek. Te-
sisten dolayı fidede piyasada hakim 
olmaya başladık. Bu makinalarla 
maliyetler düşecek, çiftçimiz daha 
çok kazanacak. Yatırımların kazan-
ca dönüştüğünü görmek bizi mutlu 
ediyor” dedi. Konya İl Tarım ve Or-
man Müdürü Ali Ergin de Meram 
Belediyesine ve diğer kurumlara 

tarıma verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ederek başladığı konuşma-
sını şöyle sürdürdü; “Konya tarımsal 
üretim ve hayvancılıkta Türkiye’nin 
lideri. Bu tesis, sebze üretim alanla-
rını artırmak ve birim alanda daha 
fazla verim alabilmek için önemli 
bir çalışma oldu. Bu çerçevede bu 
verimliliği artırmak için bir yenili-
ği daha hayata geçirdik. Tesis yeni 
başlamasına rağmen verimli bir 
yıl geçirdi. Bundan sonra bu verim 
katlanarak devam edecek. Sebze 
üretimine uygun arazilerde hem 
seracılığı hem açık sebze üreticili-
ğini artırabilmek için yaptığımız bu 
hizmetlerin şehrimize ve çiftçimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

‘ÇİFTÇİMİZE BOL VE BEREKETLİ 
KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN PROJE 
ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ’
Göreve başladıkları günden bu 

yana tarımla uğraşan kesimi asla 
ihmal etmediklerini ve her daim 
desteklediklerini ifade eden Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, bu çerçe-
vede çiftçilerin tarladaki emeklerinin 
boşa gitmemesi ve kazançlarının bol 
ve bereketli olması için projeler ha-
zırladıklarını hatırlattı. Her projele-
rinde Meram Belediyesi ve Başkan 
Mustafa Kavuş’un sınırsız destekle-
rini aldıklarını söyleyen Kaymakam 
Resul Çelik, Bu projede de Meram 
Belediyesi ve KOP’un desteği ve İl 
ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü 
rehberliğinde yola çıktıklarını ifade 
etti. Fide Dikim Makinalarını hizme-
te sunarak bu desteklerin önemli bir 
örneğini daha ortaya koyduklarını 
ifade eden Kaymakam Çelik, “Çift-
çilerimizin her daim yanında olduk, 
olmaya da devam edeceğiz. KOP’a 
bu noktada sunduğumuz projele-
rin tamamında bu güzide kurumu-
muzun desteğini aldık. Böylelikle 
kazanan Meram ve Meram çiftçisi 
oldu. Bu bereket için planlayandan 
uygulayana kadar herkese teşekkür 
ediyor, makinaların çiftçimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ
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Oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’da oto yıkamacıya ge-
len müşterilere yapılan silahlı sal-
dırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde merkez 
Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi 
Güçlüler Sokak’ta bulunan bir oto 
yıkamacıda yaşandı. Edinilen bil-

giye göre, kimliği henüz belirlene-
meyen kişi ya da kişiler araçlarıyla 
oto yıkamacıya gelen 4 kişiye ateş 
açtı. 

İhbar üzerine olay yerine po-
lis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 

şahıslardan Y.K.’nin olay yerinde 
hayatını kaybettiğini belirledi. Ya-
ralanan 2 kişi ise çevredeki has-
tanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Y.K.’nin cansız bedeni ise 
olay yerinde yapılan incelemenin 
ardından otopsi yapılmak üzere 

morga kaldırıldı. Polis ekipleri ka-
çan şüpheli ya da şüphelileri yaka-
lamak için çalışma başlattı. Olay-
da kullanıldığı tahmin edilen bir 
tabanca ise çevrede bir iş yerinde 
bulundu. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. n İHA

Çamura saplanan 
eşeği itfaiye kurtardı

Otomobilde uyuşturucu 
kullanırken yakalandılar

Konya’da kanala düşerek ça-
mura saplanan eşeği itfaiye ekip-
leri kurtardı. Olay, merkez Karatay 
ilçesine bağlı Yarma Mahallesi’nde 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, başıboş 
bir eşek mahallede kanala düşe-
rek çamura saplandı. Eşeği gören 
ve çamurdan çıkamadığını fark 
eden vatandaşların ihbarı üzerine 

adrese Konya Büyükşehir Bele-
diyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye görevlileri eşeği kurtarmak 
için çalışma başlattı. Eşeği karın 
bölgesinden kemerle bağlayarak 
çeken itfaiye görevlileri saplandığı 
çamurdan çıkardı. Sahibi bilinme-
yen ve bitkin düştüğü gözlenen 
eşek daha sonra meraya bırakıldı. 
n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesinde polis ekiple-
ri ihbar üzerine 3 şahsı otomobil 
içinde uyuşturucu kullanırken ya-
kaladı. Akşehir İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele ekibi Sanayi Caddesi üzerinde 
bulunan bir akaryakıt istasyonun-
da bir araç içerisinde uyuşturucu 
madde kullanıldığı yönünde yapı-
lan bir ihbarı değerlendirerek söz 

konusu yere baskın yaptı. İstas-
yonda araç sahibi Y.Ö. (21), E.A. 
(20) ve C.B. (19) isimli şahıslar 
gözaltına alındı. E.A’nın üzerinden 
iki adet uyuşturucu hap, araçta ise 
uyuşturucu kullanmaya yarayan 
bong diye tabir edilen cam aparat 
ve aparat içinde bir miktar sıvılaş-
tırılmış uyuşturucu madde ele ge-
çirildi. n İHA

İklim kaymaları
yağışları etkiledi

ZMO Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, iklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan ayında beklenilen yağmurun 
Mayıs-Haziran ayında yağdığını belirterek, barajlardaki doluluk oranının ise geçen seneye oranla aynı olduğunu söyledi

Konya’da 2 milyon 200 bin hek-
tar alanın 1 milyon 600 bin hektar-
lık kısmında kıraç tarımı yapıldığını 
kaydeden ZMO Konya Şube Başkanı 
Murat Akbulut, “Bu kıraç alanla-
rımızda maalesef yağışa dayalı bir 
ekimle uğraşıyoruz. Bu noktada 
suyun önemi oldukça fazla. Çünkü 
birim alandan elde ettiğimiz verimi 
uygun yağışları almamız halinde 
3-4 katına çıkarabiliyoruz. Dola-
yısıyla buradan baktığımız zaman 
sulu alanlardaki ekimlerimizi çok 
önceden tamamlamıştık. Oralar-
da üreticilerimiz birer su hatta bazı 
bölgelerde iki su vererek çıkışları ve 
çimlenmeyi sağladılar. Ancak kıraç 
alanlara baktığımız zaman ekimle-
rimizi yeni tamamlayabildik. Burada 
da Kasım ayı içerisinde almış oldu-
ğumuz 18 milimetrelik bir noktada 
can suyu oldu görünüyor. Fakat ge-
nel seyirde baktığımız zaman 2019 
yılının son döneminde aldığımız 
yağış miktarı yazdan Kasım ayına 
kadar 82 milimetre civarındaydı. 
Bugüne geldiğimizde ise Kasım ayı-
na kadar aldığımız yağış miktarı 30 
milimetre seviyesinde” dedi.

‘10 GÜNLÜK SÜREÇTE 
BİR YAĞIŞ GÖRÜNMÜYOR’

Kasım ayında alınan 18 mili-
metrelik yağışın bir ivme kazandır-
mış olsa da daha sonraki yağışların 
önemli olduğunu belirten Murat Ak-

bulut, “Şu an itibariyle baktığımızda 
da önümüzdeki 10 günlük süreçte 
bir yağış görünmüyor. Eğer Aralık 
ayı içerisinde düzgün bir yağış ala-
madığımız takdirde üreticilerimiz 
ve üretim adına ciddi endişeler ta-
şımaktayız. Dolayısıyla su ile yağış; 
üretim, çiftçiler ve gerekli verimi 
alabilmek için tarımda fazlasıyla 
önemli bir konu. Umarız ki Aralık 
ayında istenilen yağışlar alınır, kıraç 
alanlarda da istenilen verim kalite-
sini en azından başlangıç olarak ilk 
adımı ekilişlerde atmış oluruz” ifa-
delerini kullandı.
‘İKLİM KAYMALARI SEBEBİYLE NİSAN 

YAĞIŞLARINI ALAMIYORUZ’
İklim kayması sebebiyle son yıl-

larda Nisan ayında beklenilen yağı-

şın Mayıs-Haziran ayına kaydığını 
kaydeden ZMO Başkanı Akbulut, 
şunları kaydetti; “Bizde özellikle 
hububatta güz döneminde ektikten 
sonraki güz yağışları çok önemlidir. 
Bunun yanı sıra da Mart-Nisan ayla-
rında üst gübreleme yaptığımız dö-
nemde Nisan yağışları bizler için çok 
önemlidir. Fakat bu iklim kaymaları 
sebebiyle özellikle Nisan yağışlarını 
alamıyoruz. Üreticilerimizin mutlak 
suretle meteorolojiyi takip etmeleri 
gerekiyor. Diğeri ise gece gündüz 
sıcaklık farkları yüksek seyredi-
yor. Gece don seviyesinde sıcaklık 
düşmeleri varken gündüz de hava 
çok iyi olabiliyor, bitki bir yandan 
uyanıp bir yandan da don tehlikesi 
geçirebiliyor. Çiftçilerimiz yağışları 

kontrol etsinler, baharlık dönemin-
de de mutlaka yağış öncesi üst güb-
relemeleri yaparak şu an olabilecek 
hataları bu dönemde telafi etme 
şansı bulunacak. Bu noktada 2021 
yılı için ekilişlerimiz gayet güzeldi. 
Hatta buğdayda fiyatların rantabl 
olması sebebiyle de yüzde 10 ekiliş 
alanlarında artış gözlemlendi. Bu da 
çok sevindiriciydi. Bundan sonraki 
kısımlarda sulayarak gerekli telafiyi 
yapabiliyoruz. Bir sıkıntımız görün-
müyor. Ancak kıraç alanlarda da 
istediğimiz yağışı aldığımız takdirde 
2021 yılı bereketli bir sezon olarak 
bizleri karşılayacaktır.”
BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranlarına 
değinen Akbulut, “Şu anda baraj-
larımıza baktığımızda Beyşehir Gö-
lünde yüzde 67 civarında bir doluluk 
oranı olduğunu görüyoruz. Geçen 
sene de yüzde 66 civarındaydı, bir 
sıkıntı görünmüyor. Apa Barajında 
ise geçen sene yüzde 7 olan doluluk 
oranının bu sene yüzde 14 olduğunu 
görüyoruz. Bu kışta da barajlarımız-
da ve göllerimizde yeterli doluluk 
oranını yakalamak için eğer yeterli 
kar yağışını alabilirsek çok büyük 
bir avantaj sağlayacaktır. Bahara da 
hem barajlarımızda hem de yeraltı 
kaynaklarımızdaki seviye yükselme-
siyle karın bize oluşturacağı avantaj-
ları çok fazladır” diye konuştu. n İHA

Hüyük ilçesinde, minibüsle oto-
mobilin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 
kişi de yaralandı. Kaza, Beyşehir-Is-
parta Karayolu’nun 30.kilometresin-

de, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi yol 
ayrımındaki kavşakta meydana gel-
di. Hakan Y. yönetimindeki 42 ABF 
686 plakalı minibüs Beyşehir kent 
merkezi yönüne giderken kavşağa 

çıkan Hüseyin L. yönetimindeki 42 
VD 045 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada otomobilden yola savrulan 
Erol Güleç olay yerinde yaşamını yi-
tirdi. Kazada her iki aracın sürücüsü 

ile minibüste yolcu olarak bulunan 
Tarık Y. kaldırıldıkları Beyşehir Dev-
let Hastanesi’nde tedavi altına alın-
dı. Kazayla ilgili başlatılan soruştur-
ma sürüyor. n İHA

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Murat Akbulut
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AGD’de faaliyetler sosyal
mesafeyle yürütülüyor

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD), Covid-19 salgınının getirdi-
ği bütün olumsuz şartlara rağmen 
çalışmalarını tedbirler kapsamında 
devam ettiriyor. Yürütülen etkinlik 
ve çalışmalar, tedbirler çerçevesin-
de sürdürülüyor. Anadolu Gençlik 
Derneği, ‘’Evlere Sığamıyoruz’’ 
projesi kapsamında liseli gençler 
ile birçok aktiviteye imza attı.

Proje kapsamında gençler ile 
piknik, bisiklet turları, go kart, halı 
saha, ata binme ve açık hava sine-
ması gibi birçok aktivite gerçekleş-
tirildi. Gerçekleştirilen aktiviteler-
de sosyal mesafe kuralına, hijyen 
kurallarına sıkı bir şekilde uyulma-
sı dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Gençlik Derneği Kon-
ya Liseler Komisyon Başkanı Dur-
muş Ali Palaz, yaptıkları etkinlik-

ler hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Konya genelinde 8 farklı 
noktada 150 liseli genç ile ger-
çekleştirilen bu aktivitelere yoğun 
bir ilgi sağlandığını belirten Palaz, 
“Evlere Sığamıyoruz çalışmasına 
gelen bu yoğun ilgiden sonra şu 
anda ‘Mahallede Neler Oluyor’ gibi 
projelerle çalışmalarımızı yüksek 
bir tempo ile ettirmekteyiz. Pande-
minin getirdiği bu sıkıntılı süreçte 
liseli gençlerimizi yalnız bırakma-
dık. Pandeminin bütün yüküne 
rağmen aktivite ve etkinlikler dü-
zenleyerek gençlerimizin bir nebze 
rahatlamasını sağladık. Burada ki 
amacımız; içinden geçtiğimiz süre-
cin maddi ve manevi olarak açtığı 
hasarlara bir nebze merhem olabil-
mek” dedi.
n HABER MERKEZİ

Pandemi ile birlikte yükselişe geçen otomobil fiyatları cep yakıyor. Buna rağmen sıfır araca talebin iyi olduğunu belirten 
Koyuncu Fiat Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, “Yeterince araç var ama elimizdeki araçtan fazla talep var” diye konuştu

Araç var, talep çok
Son dönemde bir otomobil sa-

hibi olmak oldukça zorlaştı. Pan-
demi ile birlikte yükselişe geçen 
otomobil fiyatları, cep yakıyor. 
ÖTV oranlarında yapılan artış ve 
döviz kurlarında yaşanan yükse-
liş, doğrudan otomobil fiyatlarına 
yansıdı. Sıfır otomobil fiyatlarının 
yükselmesi ise ikinci el araba fiyat-
larını da yukarıya çekmeye başla-
dı. İkinci el araba fiyatları artarken 
talepte bir azalmadan bahsetmek 
güç. Ancak otomobil alma konu-
sunda temkinli davrananların sa-
yısı da oldukça fazla ve çok sayıda 
kişi ikinci el araba fiyatları düşer 
mi gibi sorulara yanıt bulmaya ça-
lışıyor.

ARAÇ SATIMI HIZLI GİDİYOR
Pandemi ile birlikte vatan-

daşların toplu ulaşım araçlarına 
binmek yerine araç aldığını ifade 
eden Koyuncu Fiat Otomobil Sa-
tış Müdürü Murat İçil, “Otomobil 
sektörümüzde zaman zaman ÖTV 
indirimi olacağına dair bilgiler do-
laşıyor. Vatandaşlarımızın bu ko-
nuya kulak asmaması gerektiğini 
belirtmek istiyorum. Bundan 4-5 
ay öncede bu tarz bilgiler kulak-
tan kulağa dolaştı ama devletimiz 
ÖTV zammı gerçekleştirdi. Yüzde 
50 olan ÖTV yüzde 80’e çıkarıldı. 
Şuanda piyasada araç satımı ol-

dukça hızlı gidiyor. 
Stoklarımız çok hızlı tükeni-

yor.  Sıfır araca talep oldukça fazla. 
Yeterince araç var ama elimizde 
bulunan araçtan daha fazla talep 

var. Döviz kurunda son günlerde 
yaşanan gelişmeler nedeniyle bir 
düşüş yaşandı. 

Döviz yeniden aynı seviyeye 
geldi. FIAT olarak yerli bir firma 
olmamız sebebiyle kurların yükse-
lişi sırasında zam yapmadık. İthal 
markalar gibi her ay zam yapma-
dık. Zammımız kısıtlı oldu. Dövizi 
kendi oranında içimizde absorbe 
etmeye çalıştık. Dövizin yükselişi 
oranında zam yapmadık” ifadele-
rini kullandı.

FİAT EGEA YENİLENDİ
Türkiye’nin son yıllarda C seg-

mentin en çok satan modeli olan 
FIAT Egea, 2021 yılı için makyajla-
narak müşterileri ile buluşacağını 
ifade eden İçil, “Tofaş’ın toplamda 

1.2 milyar dolarlık yatırımla haya-
ta geçirdiği, Avrupa pazarlarında 
Tipo ismiyle satışa sunulan Egea 
model ailesi yenilendi. 2015 yı-
lından beri yollarda olan Fiat Egea 
makyaj ile birlikte görünüm taze-
lerken, otomobilin teknik özellikle-
ri de elden geçirildi.2021 yılı Ocak 
ayı itibariyle Fiat Egea’nın yenilen-
miş yüzü üretilmeye başlanılacak. 
FİAT Markasına ilgi oldukça yo-
ğun. 

Fiyatlarımız da diğer markala-
ra göre de oldukça uygun. Konyalı 
hemşerilerimiz FİAT markasını 
çok seviyor.  Yeni model Fiat Egea 
için de ön başvuru almaya başla-
dık” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Tavusbaba bölgesinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını 
inceleyen Başkan Altay, Meram’ın marka değerine katkı sağladıklarını söyledi

‘Meram’ın marka 
değeri katlanıyor’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir-
likte Meram Tavusbaba çevresinde 
başlayan düzenleme çalışmalarını 
inceledi. Başkan Altay, Meram Katlı 
Otopark çalışması ile Tavusbaba böl-
gesindeki düzenlemelerin Meram’ın 
marka değerine çok önemli katkı 
sağlayacağını belirtti. Başkan Kavuş, 
yapılan çalışmaların hem ilçeye hem 
de Konya’ya değer katacağını söyle-
di.
‘BU NADİDE YERİ KONYA’YA YAKIŞIR 
HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

 Konya denince akla gelen ilk 
yerlerin başında Meram olduğu-
nu, Meram’ın kalbinin de tarihi taş 
köprünün bulunduğu alanda ve Ta-
vusbaba civarında attığını belirten 
Başkan Altay, “Bu bölgede birinci 
etap düzenleme işlerine başladık. Şu 
anda ilk etapta 28 bin metrekarelik 
alanda yaklaşık 14 milyon liralık bir 
harcamayla burayı Konya’ya gelen 
ziyaretçilere yakışır hale getirme-
yi planlıyoruz. İnşallah 2. etapta da 
devam ederek, dere boyunda da 
önemli değişiklikler yapacağız. Me-
ram Katlı Otopark ve Tavusbaba’da-
ki düzenlemeler Meram’ın marka 

değerine çok önemli katkı sağlaya-
cak. Konya’ya gelen herkes mutlaka 
Meram’ı görmek istiyor. Biz de şeh-
rimizin bu nadide yerini Konya’ya 
yakışır bir hale getirmek için çalışı-
yoruz. Şu anda şantiyede çalışmalar 
başladı. İnşallah planlamamız 2021 
yılının sonunda işi bitirmek. 2022 
yılından itibaren de baharla birlikte 
burada vatandaşlarımıza çok güzel 
bir hizmet sunacağız. Meram’ımıza, 
Konya’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini 
kullandı. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR İLÇEYE 
DEĞER KATACAK 

Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş ise, “Büyükşehir Bele-
diyemizle beraber inşallah burayı, 
hem Konya’mıza hem de Meram 
ilçemize değer katacak, daha da de-
ğerlendirecek bir hale getirmek için 
çabalıyoruz. İnşallah 2022’nin baş-
larına doğru burası cazibe merkezi 
olmasının daha da ötesinde, artık 
yerli-yabancı bütün turistlerin Kon-
ya’ya geldiğinde uğramak istediği 
bir bölge haline gelecek. Meram’a 
desteğinden ve katkılarından dolayı 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
ve ekibine hassaten tekrar teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Murat İçil
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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

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

İLAN 930 KASIM 2020İLAN

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

the dreams are coming true

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

VASIFSIZ BAY ELEMANLAR
VE

LABORATUVARDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 
KIMYA BÖLÜMÜ MEZUNU

VASIFSIZ ELEMAN 
ALINACAKTIR



10 30 KASIM 2020İLAN

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 28381 Ada, 1 Parsel, SİLLE Mahalle/Köy, A BLOK , 3. GİRİŞ, 
BODRUM KAT , 2 NOLU B.BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 
301 cilt, 29733 kütük sayfasında kayıtlı, 28381 ada, 1 parsel numaralı, 6.636,19 m² yüzölçümlü, Arsa 
vasıflı ana taşınmazda kurulan kat irtifakına göre; A Blok, Bodrum Kat, 3. Giriş, 2 bağımsız bölüm 
numaralı, 16/1000arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup; Kat irtifakına esas onaylı mimari projesine 
göre net iç büyüklüğü 50,08 m² olup, ayrıca toplam 19,40 m² alanlı bir adet balkonu bulunmaktadır. 
Balkonlar dahil toplam net kullanım alanı; 69,48 m² dir. Mesken; onaylı mimari projesinde oda, salon, 
mutfak nişi, antre, hol, banyo, lavabo-wc ve 1 balkondan oluşmaktadır. Keşif günü mahalinde yapılan 
incelemelerde taşınmazın girişine göre sol tarafında yer alan depo hacminin kullanıma dahil edildiği, iç 
hacminin kat irtifakına esas onaylı projesine dışında düzenlendiği ve hali hazırda 2 oda, salon, mutfak, 
antre, hol, banyo, lavabo-wc ve 1 balkon hacimleri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Mesken giriş 
kapısı çelik kapıdır. İç kapı doğramaları panel, pencere doğramaları PVC den mamuldür. Salon, odalar, 
mutfak, hol ve antrede duvarlar saten üzeri boyalı, zeminler salon ve odalarda laminat parke, antre ve 
mutfakta seramik döşelidir. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar tabandan tavana kadar fayans 
kaplı vaziyettedir. Mutfakta alt-üst mutfak dolapları ve granit tezgâh mevcuttur. Isınma doğalgaz yakıtlı 
bireysel kombi ile sağlamaktadır. Taşınmazın keşif esnasında dolu ve kullanımda olduğu görülmüştür. 
Ana taşınmazın giriş kapısı alüminyum doğramadan mamüldür. Kat ve merdiven hollerinde tavan 
ve duvarlar saten üzeri boyalıdır. Kat holleri tabanları seramik, merdivenler mermer kaplamadır. Ana 
taşınmazda dış cephe yalıtımı ve asansör bulunmaktadır. Konum olarak Yeni Yüzyıl Caddesi ve Kayaalp 
Sokağa cepheli olup kıymet takdiri yapılan taşınmaz Yeni Yüzyıl cephe vaziyettedir. Söz konusu 
binanın bulunduğu Selahaddini Eyyubi Mahallesinde hem mesken hem de işyerleri bulunmaktadır. 
Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmış, merkeze yakın olup orta rayiçli bir bölgededir. Taşınmaz; 
şehir merkezine, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın 
konumda bulunmaktadır.
Adresi  : Selahaddini Eyyubi Mahallesi, Yeni Yüzyıl Caddesi, A Blok, No:11/1 Selçuklu-Konya
Yüzölçümü : 6.636,19 m2
Arsa Payı : 16/1000
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 24/07/2020 tarih ve E.23903 sayılı yazısı eki İmar Durum Belgesi’ne 
göre taşınmaz; 1/1000 ölçekli imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, Taks:0.25, E:0.75 Mesken Sahası 
alanı içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti  : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü : 26/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/02/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/5583 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ

2019/5583 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1266159

-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;

 

395 *****020 T.C. Kimlik numaralı, Sabri ve Zeynep kızı, 10/04/1983 d’lu. Güler MANTAR’ın GÜLER 
olan isminin EZGİ GÜLER olarak TASHİHİNE, nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 26/11/2020 
tarihinde karar verilmiş verilmiş olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN olunur.

T.C.
KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2020/205Esas - 2020/103 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1268051

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Avusturya’da Covid-19’a yakalanan Yeşildağ, Konya’da şifa buldu
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, yurt dışında bulun-
duğu sırada Covid-19’a yakalanan 
ve Türkiye getirilerek Konya Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesinde 
tedavi gören Özergen Yeşildağ’ı zi-
yaret etti. Başkan Tutal, Yeşildağ’ın 
devam eden tedavisi hakkında dok-
torlardan bilgi aldı. Uluslararası TIR 
şoförlüğü yapan ve iş seyahatindey-
ken  Covid-19 virüsüne yakalana-
rak Avusturya’da 20 günü entübe 
şekilde 25 gün yoğun bakımda ka-
lan Seydişehirli Özergen Yeşildağ, 
Türk Hükümetinin girişimleri so-
nucu Türkiye’ye getirilerek tedavi 
edildi. Avusturya’da Koronavirüse 
yakalanmasının akabinde yaşa-
dıklarını Başkan Tutal’a anlatan 
Yeşildağ, “Yaşayacağımı hiç umut 
etmiyordum. Avusturya’daki has-
tanede doktorlar benden ümitleri-
ni kestiklerini söyledi, hatta aileme 
haber verip öldüğümü söylemişler. 
Entübeden çıkınca uyandığımda ilk 
olarak ailemle görüştüm ve onları 
son bir kez görmeyi arzuladığımı 
söylemiştim. İlk olarak ailem Cİ-
MER üzerinden hükümetimiz ile 

iletişime geçmiş. Durumu iletmiş-
ler. Bunun üzerine hem Cumhur-
başkanlığı hem Dışişleri, hem Sağ-
lık Bakanlığı hem de konsolosluk 
yetkilileri o andan itibaren benimle 
ayrıca ilgilenip devamlı benim hak-
kımda bilgi almışlar. Bu durum ora-
daki hastane yetkililerini de bayağı 
şaşırtmış Devletimize çok teşekkür 
ediyorum. Benim için ambulans 
uçak tahsis ettiler. Yaşadığım duy-
gusal yoğunluk dolayısıyla onu bek-
leyemeden, taburcu olunca uçağa 

binip geldim. Ben o hizmeti aldım, 
kabul ediyorum. O hizmet bana ve-
rildi ama ben kullanmadım.” dedi. 

3 Ekim’de Türkiye’ye geldiğini 
ve fizik tedavi görmeye başladığını 
anlatan Yeşildağ, şunları kaydetti: 
“Ben hastalığı çok ağır geçirip 25 
gün yoğun bakımda kalınca, çok 
yatmaktan ve şekerin yükselme-
sinden kısmi felç geçirdiğimi, Ko-
rona’ nın ve kullandığım ilaçların 
ayaklarıma vurduğunu söylediler. 
Şu anda fizik tedavim devam edi-

yor. Neredeyse tamamen iyileştim. 
Herkese çok teşekkür ediyorum.” 

Yeşildağ’ı hastanede ziyaret 
eden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, hükümetin, dün-
yanın neresinde olursa olsun, her 
bir vatandaşın yanında olduğunu 
söyledi. Özergen’in sağlığına ve ai-
lesine kavuşmasından dolayı mut-
lu olduğunu da söyleyen Başkan 
Tutal, “Seydişehirli hemşehrimiz 
Özergen Yeşildağ ile görüşmek biz-
lere mutluluk verdi. Kendisi sağlığı-
na kavuşmak üzere. Hemşehrimi-
zin anlattığı olaydan ve durumdan 
dolayı çok etkilendik, Seydişehirli 
hemşehrilerimizin selamını getir-
dik. İnşallah fizik tedavi süreci ta-
mamlandıktan sonra Seydişehir’de 
kendisiyle tekrardan görüşüp, 
hasbihal edeceğiz. Hemşehrimiz 
Özergen’de olduğu gibi Koronavi-
rüs sürecinde hükümetimiz olağa-
nüstü bir mücadele gösterip tüm 
vatandaşlarının yanında yer aldı, 
destekledi. Buna hepimiz şahidiz. 
Allah devletimize ve milletimize 
zeval vermesin” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi kış
hazırlıklarını sürdürüyor

Seydişehir Belediyesi ekipleri 
merkez ve kırsal mahallelerde ça-
lışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Başkan Mehmet Tutal, ekiplerin eş 
zamanlı olarak ilçenin birçok böl-
gesinde parke taşı döşeme, parke 
taşı yama, sıcak asfalt, soğuk asfalt, 
kaldırım, bordür, park, bahçelerde 
bakım ve onarım, yayla yollarının 
açılması, yağmur suyu oluğu, dre-
naj çalışması yenilemesinin yanı 
sıra, kırsal mahallelerde yol altları-
na büz boru döşemesi çalışmaları 
gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Başkan Tutal, Ketenli, Yaylacık 
ve Mesudiye Mahallesinde devam 
eden parke taşı serimi çalışmala-
rını yerinde inceleyerek mahalle 
sakinleri ile sohbet etti. Merkez 
ve kırsal mahallelerde ekipler ta-
rafından ihtiyaç duyulan hizmet 
ve çalışmaların yerine getirildiğini 
belirten Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, “Kış aylarına 
hazırlıklı girmemiz  için ekiplerimiz 
yoğun mesai harcıyorlar.  

Gerçekleştirdiğimiz  çalışmalar 
sayesinde, bir yandan mahallelerin 
çehresi değiştirilirken, bir yandan 

da hemşehrilerimizin  yaşadığı bir 
takım güçlükler ortadan kaldırıla-
rak gündelik yaşamları kolaylaşı-
yor” dedi.

Başkan Tutal,  ekiplerin  bir 
yandan ilçe genelinde koronavirüs 
salgınına karşı yoğun ve kesintisiz 
mücadele verilirken; öte yandan, 
vatandaşların  merkez ve kırsal 
fark etmeksizin tüm mahallelerin 
ihtiyaç duyduğu hizmet ve çalış-
maların da aralıksız sürdüğünü 
vurguladı. 

Seydişehir’in her bölgesi ve 
her mahallesine, ihtiyaç duyulan, 
eksikliği hissedilen hizmetleri sun-
maya devam edeceklerini belirten 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal;  
şükürler olsun ki, şu ana kadar 
planladığımız program dahilinde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimize hizmet götüre-
bilmek için el değmedik mahalle, 
sokak, cadde bırakmayacak, tüm 
eksikleri gidereceğiz. Halkımızdan 
aldığımız güç ve destekle çalışma-
larımıza ve hizmetlerimize birlikte 
devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni caddeye 
15 Temmuz şehidi Seydişehirli Muhsin Kiremitçi’nin ismi verildi. Şehidin adını taşıyan cadde ıhlamur kokacak

Yeni cadde 15 Temmuz 
şehidinin adını taşıyacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Seydişehir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan ‘Muhsin Kiremit-
çi Prestij Caddesinin açılışı yapıldı. 
Pandemi kurallarına uygun olarak 
düzenlenen açılış programına Kay-
makam Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emni-
yet Müdürü Cevdet Arıcı, AK Par-
ti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, 
MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, Siyasi 
Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, 
STK Başkanları, Mahalle Muhtarları, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının dai-
re amirleri katıldı. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yaklaşık 3 Milyon TL 
tutarındaki projenin 5 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlandığı belirtti. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Muhsin Kiremitçi Fen Lisesinin bu-
lunduğu caddeye Seydişehir Bele-
diyesi tarafından 15 Temmuz Dar-
be girişimde Anakara Gölbaşı Özel 
Harekat Daire Başkanlığına yapılan 
bombalı saldırıda şehit olan Seydi-
şehirli Muhsin Kiremitçi’nin ismi 
verilmişti. 

Alaylar 2 Mahallesine yapılan 
belediye çalışmalarından dolayı te-
şekkür eden Muhtar Adem Yalçın;” 
mahallemin ihtiyacı olan çalışmalar 
tamamlanmış durumda. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a, Belediye Başkanı-
mız Mehmet Tutal ve ekibine ma-
hallemize yapmış oldukları hizmet-
lerden dolayı teşekkür ediyorum 
“dedi. 

Şehit Oğlunun aziz hatırasını ya-
şatanlara teşekkür eden15 Temmuz 
Şehidi Muhsin Kiremitçi’nin babası 
Hüseyin Kiremitçi ; “15 Temmuz 
davasının karar gününde oğlumun 
ismini ve aziz hatırasını yaşatan 
Kaymakamımız Aydın Erdoğan ve 
Belediye Başkanımız Mehmet Tu-
tal’a ayrıca Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ediyorum” dedi. 

‘ŞEHİDİMİZİN ADINA YAKIŞIR BİR 
CADDEYİ İLÇEMİZE KAZANDIRDIK’

Yapımı tamamlanarak açılışı ya-
pılan Şehit Muhsin Kiremitçi Cadde-
sinde düzenlenen törende konuşan 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, 15 Temmuz gecesi şehit-
lik mertebesine ulaşan Şehit Muhsin 
Kiremitçi’nin hem adını yaşatmak, 
hem de o hain gecede yaşananları 
unutmamak için Muhsin Kiremit-
çi’nin ismine yakışır bir caddeyi Sey-
dişehir’e kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını ifade etti. 

‘ŞEHİDİMİZİN CADDESİ 
IHLAMUR KOKACAK’

Seydişehir’in ana arter caddele-
rinden olan Muhsin Kiremitçi Cad-
desinin kısa bir sürede tamamlan-
dığını kaydeden Belediye Başkanı 
Tutal, “630 metre uzunluğundaki 
ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 
18 bin metrekare sıcak asfalt çalış-
ması gerçekleştirdiğimiz caddemiz 
ilçemizin önemli caddelerinden biri. 
Modernize edilmiş yüzüyle değişen 
ve gelişen ilçemizin simgesi olacak 
prestij caddemizde 5 Bin 500 metre 
bordür, 3 Bin 500 metrekare parke 
taşı çalışmaları tamamlandı. Tüm 
çalışmalarımıza ek olarak ise 2 Bin 
500 metrekare peyzaj alanı, Bin 
200 metrekare bisiklet yolumuzu 
tamamladık. Şehitlerimizin kokusu 
misk kokusudur, gül kokusudur. 
Bizler de bu caddemizi güllerle, ıhla-
mur ağaçlarıyla donattık. Caddemiz 
ıhlamur kokacak, ıhlamur kokulu bir 
cadde olacak. Bu vesileyle şehidimiz 

Muhsin Kiremitçi ve 15 Temmuz 
şehitlerimiz başta olmak üzere tüm 
şehitlerimizi rahmet ve şükranla 
anıyor, caddemizin ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

BAŞKAN TUTAL’DAN 
BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR
15 Temmuz şehidinin ismine 

yakışır bir caddenin ilçeye kazan-
dırılmasında büyük destekleri olan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden 
Başkan Tutal, “Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbra-
him Altay, her zaman ilçemize ayrı 
bir önem ve destek veriyor. Prestij 
caddemizin ilçemize kazandırılması 
ve şehidimizin isminin yaşatılması 
noktasında da bizlere destek veren, 
başlangıçtan sonuna kadar sürekli 
ilgi gösteren Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay’a özellikle ilçe sakinlerimiz adına 
yürekten teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Yol, medeniyettir diyerek sözle-
rine başlayan Seydişehir Kaymaka-
mı Aydın Erdoğan, “bizim medeni-
yetimizde yol çok önemlidir. Bugün 
açılışı gerçekleştirilen prestij cadde-
miz, şehidimizin ismine ve Seydişe-
hir’e yakışır bir cadde oldu. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Protokol konuşmalarının ardın-
dan İlçe Müftüsü Adem Bebek tara-
fından yapılan dua ile açılışı katılan 
protokol üyeleri tarafından kurdele 
kesilerek yol vatandaşların kullanı-
mına açıldı. n HABER MERKEZİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 

emekli öğretim üyelerinden

BAŞSAĞLIĞI

Prof. Dr. 
Ali Osman 

KOÇKUZU’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Esam İletişim
Konya’nın köklü firmalarından 

Metosan Tarım Makineleri sahibi 

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

Selami YILDIRIM’ın
kardeşi

Muhammed
YILDIRIM’ın

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

Mevlüt TOKKACI’nın
babası

Recep 
TOKKACI ’ın

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

GAZETESİ GAZETESİ

Muhammed Yıldırım
 dualarla defnedildi 
Esam İletişim Selami Yıldı-

rım’ın kardeşi Muhammed Yıldı-
rım 33 yaşında vefat etti. Merhum 
Muhammed Yıldırım’ın cenazesi 
Pazar günü Hacıveyis Cami’inden 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan dualarla Üçler Mezarlığında 
defnedildi. Yıldırım ailesi acı gün-
lerinde sanayiciler, işadamları ile 

Yıldırım ailesinin sevenleri ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Yıldırım 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Konya Ye-
nigün Gazetesi olarak Merhum 
Muhammed Yıldırım’a Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Eryılmaz ailesinin 
acı günü 

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Yönetim Kurulu Üyesi,  Eryılmaz 
Ayakkabı sahiplerinden M.Selman 
Eryılmaz’ın dedesi Ahmet Eryıl-
maz 85 yaşında vefat etti. 

Merhum Ahmet Eryılmaz’ın 
cenazesi Cumartesi günü İkindi 
namazına müteakip Yediler Me-
zarlığında kılınan cenaze nama-
zının ardından dualarla Yediler 
Mezarlığına defnedildi. Eryılmaz 
ailesini acı günlerinde sevenle-
ri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Eryılmaz ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti.  
Merhum Ahmet Eryılmaz 2 çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhum Ahmet Eryıl-
maz’a Yüce Allah’tan rahmet ya-

kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n FAHRİ ALTINOK

Konya’nın köklü firmaların-
dan Metosan Tarım Makineleri 
sahibi Mevlüt Tokkacı’nın babası 
Recep Tokkacı bir süredir tedavi 
gördüğü hastanede koronavirüse 
81 yaşında yenik düştü. Merhum 
Recep Tokkacı’nın cenazesi Pazar 
günü Anasultan Mezarlığında kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla Anasultan Mezarlığına 
defnedildi. Tokkacı ailesini acı 

günlerinde sevenleri ve yakınla-
rı yalnız bırakmadı. Tokkacı’nın 
vefatı sevenlerini üzdü. Merhum 
Recep Tokkacı 4 çocuk babasıy-
dı.  Tokkacı ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Recep Tokkacı’ya Yüce 
Allah’tan rahmet diler, acılı aile-
sine de sabr-ı cemil niyaz ederiz.
n FAHRİ ALTINOK

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Yönetim Kurulu Üyesi,  

Eryılmaz Ayakkabı sahiplerinden  

BAŞSAĞLIĞI

 M.Selman 
ERYILMAZ’ın

dedesi 

Ahmet 
ERYILMAZ ’ın

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

Recep Tokkacı
koronavirüse yenildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu vefat etti. Merhum Koçkuzu dualarla Araplar Mezarlığına defnedildi

Prof. Dr. Ali Osman 
Koçkuzu vefat etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi emekli öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu 84 
yaşında vefat etti. Haberi İstanbul 
Üniversitesi’nde öğretim görevli-
si olan oğlu Halim Koçkuzu sosyal 
medyadan duyurdu.3 çocuk baba-
sı olan  Prof. Dr. Ali Osman Koç-
kuzu’nun vefatı sevenlerini üzdü.  
Koçkuzu’nun vefatı sebebiyle NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu  tazi-
ye mesajı yayınladı. Rektör Zorlu, 
“İlahiyat Fakültemizin emekli hoca-
larından değerli hocam Prof Dr Ali 

Osman Koçkuzu’yu kaybettik. Allah 
rahmet eylesin, mekânı cennet ol-
sun! Amin...” ifadelerine yer verdi. 
Merhum Ali Osman Koçkuzu,  cena-
zesi dün ikindi namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Araplar Mezarlığı’na defnedildi. Ce-
naze namazına Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fikret Karapınar, NEÜ’den öğretim 
üyelerinin yanı sıra Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş,  Meram 
Belediyesi Eski Başkanı Mustafa 

Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdussettar Yarar, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, Selçuk 
Üniversitesi eski Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Hüseyin Kara, AK Parti 
Konya eski Milletvekili Mustafa Ka-
bakcı, ve İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu ile Koçkuzu ailesinin sevenleri 
ve yakınları katıldı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Prof. Dr. Ali Osman 
Koçkuzu’ya Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve sevenlerine sabır diliyoruz.

ALİ OSMAN KOÇKUZU KİMDİR?
1936’da dünyaya gelen Ali Os-

man Koçkuzu, Meram ilçesindeki 

Bulgur Tekkesi Camisi’nde hafızlı-
ğını tamamladı.Hacıveyiszade Hacı 
Mustafa Sabri Kurucu Hocaefen-
di’nin tedrisatında küçük yaştan 
itibaren İslami ilimler okuyan Koç-
kuzu, Konya Yüksek İslam Enstitü-
sündeki öğrenimi sırasında dönemin 
önemli hocalarına asistanlık yaparak 
hadis alanındaki ilk çalışmalarını ha-
zırladı. 

Akademik hayatı boyunca şu 
anki adıyla Necmettin Erbakan Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’nde gö-
rev yapan Koçkuzu 2004’te emekli 
olmuştu. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

GAZETESİ
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin konferanslar dizisinde bu hafta TYB Eski Genel Başka-
nı, şair-yazar Ankara Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Gazneli Mahmut’u anlattı

Radyo Gençlik’in Genel Müdürü Muhammed Ali Kaya, düzenlenen nikah 
töreninde Emine Taşar ile ömür boyu sürecek mutluluğa ‘evet’ dedi

Gazneli Mahmut, TYB 
Konya’da anlatıldı

Muhammed Ali ve
Emine çifti evlendi

Gazneli Mahmut’la ilgili, edebi-
yat ve tasavvufla bağlantısı üzerin-
den gerek şahsiyeti gerekse döne-
mindeki çokça kültürel faaliyetlerin 
olduğunu masallar, hikâyeler, des-
tanlar ve romanlar üretildiğini ifade 
eden Ankara Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi  Kırlan-
gıç, bu çalışmalarda tarihin başlan-
gıç noktasına işaret edilmesi gerek-
tiğini vurguladı.

KÜRESEL GÜÇ OLDU
Buhara’da miladî 971 yılında 

dünyaya geldiğini, babasının Mem-
lüklülerde komutanlık yapan Sebük 
Tigin olduğunu ve devrini düşün-
düğümüzde çok güçlü bir devletin 
kurucusu olan Gazneli Mahmut’un 
hem tarihimizde hem de İslâm coğ-
rafyasında büyük önem taşıdığını 
ifade eden Kırlangıç; “Memlüklülere 
Türkçeleştirilmiş şekliyle Kölemen 
deniyor. Abbasi döneminde askeri 
personel yönünden etkileri artan 
bir Türk unsur olarak görüyoruz. 
Gazneli Mahmut’un babası Sebük 
Tigin’de Samanlı hanedanında as-
kerî idarî anlamda önemli görevler 
yapan bir komutandır. Sebük Tigin 
devrinde Gazne merkezli oluşan bu 
yeni gücün Mahmut’un Emir olma-
sıyla devlet haline gelip bölgesel güç 
olmaktan küresel güç olmaya doğru 
evrilip içinde doğduğu Samanlı sal-
tanat coğrafyasında tek iktidar hali-
ne gelmeye başladı. Mahmut’un ba-
bası Türklerden olup annesi ise Fars 
hanedanına mensup bir prensestir. 
Bu açıdan Gaznelilerin İranla da bir 

bağı olduğunu görürüz. Mahmut 
gençlik yıllarından itibaren babası-
nın devlet idaresine verdiği görev-
lerde çalışmaya başlamış ve özellikle 
savaşçılığıyla öne çıkmıştır. Samanlı 
yönetiminin emri altında da büyük 
görevler üstlenmiş, sonunda da Ho-
rasan yöresinin yöneticisi haline gel-
miştir” diye konuştu.
HİNDİSTAN FATİHİ SULTAN MAHMUT

Miladi 1000 yılında Halife’nin, 
Gazneli Mahmut’a ‘Yeminuddevle 
ve Eminulmille’ lakaplarını verdiği-
ni ve Horasan bölgesinde yeni bir 
dönemin başladığını; Saffariler, Sa-
manlılar ve Buğyeoğulları’nın İran 
asıllı, bir bakıma da Fars kökenli ha-
nedan olduklarını, Türklerin İran’da, 
özellikle Horasan bölgesinde Mah-
mut devrinde hâkim olup siyasi ikti-
darı ele geçirdiğini, sefer ve zaferler 
sayesinde Mahmut’un Hindistan 
Fatihi olarak anıldığını ve sultan nâ-
mıyla anılan ilk emir olduğunu anla-
tan Kırlangıç; “Mahmut Hindistan’a 

yaptığı 17 önemli seferle bu büyük 
coğrafyanın İslâmlaşma sürecini 
başlattı. O dönemde Hindistan’da 
önemli bir İslâm nüfusu oluşmuş 
hatta küçük beylikler kurulmuştur. 
Hindistan fatihliği konusunda ileri 
sürülen farklı görüşler şahsiyetini 
önemsizleştirme amaçlı da olabilir. 
Bunu göz ardı etmemek lâzım. Hin-
distan’ın zenginliklerini sömürmek 
için bu seferleri yaptığını iddia eden-
ler olmuştur ama Mahmut’un cihat-
tan başka bir maksat taşımadığını, 
yaygın olan şirkle, putperestlikle 
mücadele amacıyla bu seferleri yap-
tığını savunanlar da vardır.” dedi.
SERVETİNİ İLME ve SANATA HARCADI

Hindistan tapınaklarında ele 
geçirilen altın putların darphanede 
eritilerek paraya dönüştürüldüğü ve 
hazinenin bu sayede dolup taştığını, 
zenginliğin imar, ilim merkezlerinin 
geliştirilmesi kültür ve sanatın ihya 
edilmesi, araştırmacıların, âlim ve 
şairlerin desteklenmesi, himaye 

edilmesi için kullanıldığını, Sultan 
Mahmut’un güçlü bir devlet ve dev-
let teşkilatı kurduğunu ve Samanlı 
devletinden devraldığı mirası iyi 
yönetip oradaki devlet adamlarının 
tecrübesinden yararlandığını, 1030 
yılında da henüz 59 yaşındayken 
vefat ettiğini söyleyen Kırlangıç; 
“Gazne şehrini ihya edip kültür ilim 
sanat açısından büyük merkezler 
olan Nişabur, Semerkant, Belh Bu-
hara gibi şehirlerle yarışır hale ge-
tirdi. Yörenin âlimlerini, şairlerini 
Gazne’ye davet etti. Dini kesimleri 
özellikle himaye etmiş, desteklemiş, 
imkân bakımından daha iyi duruma 
getirmiştir. Halkın dini yaşayışında-
ki hususları da önemseyip fakihler 
görevlendirmiştir. O dönemde Alevî 
tabiriyle anılan Hz. Ali soyundan ge-
len Ehli Beyt mensuplarını el üstün-
de tutmuştur. Alevî tabiri o dönem-
de Seyyid ve Şerif olan kişiler için 
kullanılırdı. Hz. Hüseyin soyundan 
gelenlere Seyyid, Hz. Hasan soyun-
dan olanlara da Şerif denirdi. Ehli 
Sünnete aykırı kabul edilen eğilim-
lere ve gayri müslimlere hoşgörülü 
değildi. Adalette son derece hassas-
tı” ifadelerini kullandı. 

Mesnevî’de de zikredilen Gaz-
neli Mahmut ve Ayaz hikâyeleri 
üzerinde çözümleme çalışmalarının 
sürdüğü bilgisini de veren Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç, programının so-
nunda TYB Konya Şubesi’ne de sal-
gın döneminde aralıksız programları 
ve faaliyetlerini sürdürdükleri için 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Havva – Ekrem Kaya çif-
tinin oğulları Muhammet Ali 
ile Perihan Ömer Taşar çifti-
nin kızları Emine, düzenlenen 
nikah töreninde birbirilerine 
‘evet’ diyerek ömür boyu süre-
cek olan mutlu birlikteliklerinin 
en önemli adımını attı. Bayır 
Diamond’da düzenlenen nikah 
törenine “Aziz ve Celil olan 
Allah nezdinde evlilikten daha 
sevimli ve değerli bir bina inşa 
edilmemiştir” hadisi ile nikah 
törenlerine davet eden genç çif-
ti mutlu günlerinde dostları ve 
yakınları da yalnız bırakmadı. 
Pandemi kuralları çerçevesin-
de gerçekleştirilen nikah töre-
ni öncesinde Kur’an-ı Kerim 
okundu. Nikahın kıyılmasının 
ardından ise genç çift için du-
alar edildi. Nikah törenine Sa-
adet Partisi Konya İl Başkanı 

Hüseyin Saydam, AGD Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet 
Parlak, Abdurrahman Kork-
maz, AGD Konya Şube Başkanı 

Ceylani Kılıç, Karatay Belediye 
Başkan Yardımcısı Osman Ci-
ğer’in de aralarında bulunduğu 
çok sayıda davetli katıldı. Konya 

Yenigün Gazetesi olarak genç 
çifte kurdukları yuvada ömür 
boyu saadetler diler, ailelerini 
tebrik ederiz. n RASİM ATALAY

GENÇLERLE YÖNETİM TARZLARINA BİR BAKIŞ
Enerji toplamak istiyorsanız, farklı 

bir bakış açısına sahip olmak istiyor-
sanız gençlerle iletişim halinde olacak-
sınız.

Kolay bir şey değil tabii.
Tecrübelerim, birikimlerim öyle 

çok ki; gençlere bunları hemen aktara-
yım,   modunda bir iletişim kurmaya 
çalışılırsa; gençlik hemen kapanıp seni 
monolog merkezi haline getiriveriyor-
lar.

Saygısından ya seni dinliyor ya da 
yan yana gelmemek için kendi sınırları-
nı sana kapıyor.

Eğer iletişim başarılabilirse, iletişim 
hayatı zenginleştiren ilişkiye dönüşüyor.

Dedim ya zor.  
Zor olan o değil biziz.
Bildiklerimizle onları yok sayarcası-

na kendimizi dünyanın merkeze koyuş-
larımızla  aramıza duvarı biz örüyoruz.

Gerçekten zor.
İyi bir dinleyici, olgun ve ağır ol-

ması gereken biziz. Bilgeleşmemiz ge-
reken biz ama henüz olgunlaşmadığını 
düşündüğümüz gençliğin aynasında 
kendi eksikliklerimizi fark ediveriyoruz.  
Edememişsek vay halimize…

Tabii bu daha neden böyle nasıl ile-

tişim kurabilirim diyenler için…
Bir de onları suçlayan kendi dün-

yasının kralları var ya onların durumu 
daha da vahim…

Ama bir de iletişimi kurmayı ba-
şarabilirsek o zaman birikimler, bugün 
ve yarının tasarımı zengin bir yaşamın 
kapısını aralıyor.

Onlar daha bozulmamış, ilmi si-
yaset denen mekanizmayı tanımamış 
bir bakış açısı ile unuttuğumuz temizlik 
ve berraklıkta düşüncelerle eğriler ara-
sında bir cetvel gibi kendimizi kontrol 
etmemizi sağlıyor.

Daha çok ilkelere sahipler. Ya da 
daha çok ilkeli bir hayatı arzuluyorlar.

Onun için; bugün onlara çok tuhaf 
geliyor.

Hayattan beklentileri sadece kendi 
beklentileri değil. Öyle bir gençlik var ki,  
bu beklentiler doğrultusunda sorumlu-
luk almaya hazırlar. Hatta sorumluluk-
larının gereği değişik organizasyonlarla 
kendilerini zenginleştiriyorlar.

Hangi gençlik dediğinizi duyar gi-
biyim.

Bizim suçladığımız, duyarsız, 
hoppa, sadece beklentilerini düşünen 
sorumluluklarının fakında olmayan 

gençler değil bunlar. 
Ama toplumun içinde bir 
yerlerde bu gençlik bir 
şekilde var. 

Ben inanıyorum bir 
gün oldukları yerden 
memleketin ufuklarını 
açacak, ufukları aydınla-
tacak güneşler gibi do-
ğacaklar.

Onları göremeyişi-
miz biraz da bizim şikâ-
yetçi, olmazcı ruhumuz. Kullanmayı 
bir türlü beceremediğimiz hatta çoğu 
zaman kiraya verdiğimiz aklımızın kont-
rolündeki irademizin dayatmasından 
kurtulamayışımızdır.

Onlarla beraber onların aynasında 
yalnız kendimi değil toplum ve ülke-
mi de seyrederken çok farklı sonuçlar 
çıkarabiliyorum. Bu zevki çok değişik 
şehirlerde, değişik ortamlarda gençler-
le yaşamanın mutluluğunu taşıyan biri 
olarsak;

Mesela onların gözünden iktidar;
• Şeffaf değil. Dayatmacı bir 

yapıda ama bu özgüven 
değil.  Hatalarını örtmek 
için bir nevi kamuflaj.  Gü-
nümüz deyimi ile kendine 
kıvırma alanları oluştur-
mak.

• İkna etmeye da-
yalı ifadeler değil de kendi-
lerinin doğruluğunu ispata 
hatta dayatmaya dayalı 
ben yaptım oldu politika-
lar.

• Sürekli değişen oyunun ku-
ralları… Hatta aynı maçın içinde bile 
değişen kuralar onların güvenini sarsı-
yor.

• Gençlik ruhunun en zor yanı 
biat; onlara ruhlarına ters olarak iknasız 
biat ettirmeyi seçmek…

• Muhalif ruhlu gençlik, mu-
halefetin itibarsızlaştırılması ve yok sa-
yılmasını kesinlikle hazmedemiyorlar.

• İnsan kaynaklarına ekono-
minin bakış açısını anlamakta zorluk 
çekiyorlar. Bir tarafta kalifiye işçi bula-
madım diyen işveren bir tarafta işsiz 

gençlik.
• Üniversitelerin de gençlikle 

beraber iş hayatında yan yana olma-
yışları da onlar için tuhaf. Hocalar dev-
let gibi. Dayatmacı. Biz olduk diyorlar. 
Öğrencilerle el ele verip iş hayatının ve 
toplumun taleplerine yeterince sahip 
çıkmıyorlar.

• İşverenler de çekirdekten ye-
tiştik, her şeyi biliyoruz havasında onlar 
da üniversiteliye ve üniversiteye yeterin-
ce yakın değiller.

• Böyle olunca; işe yabancı 
üniversiteli bir gün işe başlayınca sudan 
çıkmış balığa dönüyor.  

• Biraz deneyimli olan üniver-
siteliler de fabrikalarda özellikle kediye 
aslanı boğdurma şeklinde deneyimli 
elemanların maskarası haline geliyor.

• Devletin bu ilişkiyi bile or-
ganize edememesi,  gençliğin önünde 
büyük bir endişe olarak duruyor.

Dedim ya gençlik muhalefet ruhlu. 
Bu ruh yapısı ile duruşu ile muhalefet-
ten bir şey beklediğinde de sukut-u 
hayale uğruyor.

Muhalefet de:
• Çözüm önerileri ve yeni pro-

jelerle kendini ifade edeceği yerde,  ikti-

darı itibarsızlaştırma yöntemini seçmiş. 
Bu yaklaşım muhalefetin inandırıcılığını 
ve ümit olma özelliğini hırpalıyor.

• Teşkilat yapıları iktidara ge-
lip onun yanlışlarını yapmamak, daha 
düzgün bir sistem kurmak yerine,  biraz 
da bizim adamlar göreve gelsin biraz 
da bizim adamaların işi iyi gitsin gayreti 
muhalefetin samimiyetini gölgeliyor. 
Teşkilatlardaki köşe kapmacalar hiç iyi 
göstergeler değil.

• Onlar da gençliğe gel be-
raber iyi projeler yapalım demiyor. 
‘’İçimizde yıllarını partiye vermiş insan 
ruhu zihniyeti’’  gençliğin sorumluluk 
almasını engelliyor.

• Muhalefet de gençliği an-
lama ve inisiyatif alanları açma yerine 
kendini dayatma ruhu ile gençliğin mu-
halefetine bile dayanamıyor.

Yani devlet, iktidar, muhalefet iş 
çevresi hep beraber gençliğe gelecek 
hazırlayacak projeler üretme yerine 
kendine biat edecek gençliği bulma 
gayretindeler.

Gençlerimizi anlayamadan bir ha-
yat, ikna etmediğimiz bir iş ortamı ve 
devlet yapısı ile kaliteli insan kaynağını 
nasıl sağlayacağız.

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Selçukluda sonbahar 
temizliği

Selçuklu Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nün ilçe gene-
linde kış mevsimi öncesi başlat-
tığı temizlik çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Selçukluda Cadde 
ve sokaklar başta olmak üzere, 
kaldırımlar, ana cadde ve yollarda 
dökülen yapraklar büyük bir titiz-

likle temizlenerek kış aylarına ha-
zırlanıyor. Sonbahar mevsimi ile 
birlikte ağaçlarından sararıp düşen 
yapraklar çevre kirliliği oluşturma-
ması için devamlı toplanıyor. Ça-
lışmaların aralıksız devam edeceği 
öğrenildi. 
n SİBEL CANDAN
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Özay ailesinin acı günü
Sürücü kursları sıkı 

önlemler alıyor!

Zirve Sürücü Kursu Sahibi Teyfik Dündar, koronavirüs nedeniyle teorik eğitim-
leri online, direksiyon eğitimlerini de sıkı tedbirlerle sürdürdüklerini dile getirdi

Gazetemiz Konya Yenigün’ün 
spor yazarlarından İmam Şamil 
Özay ve yazdığı - seslendirdiği 
Konyaspor marşları ile bilinen 
Oğuzhan Özay’ın ağabeyi Meh-
met Fatih Özay vefat etti. Deniz-
li’nin Çivril ilçesinden görev yapan 
Çivril Kadir Kameroğlu Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü 
Mehmet Fatih Özay tedavi gördü-
ğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun seneler Çivril Kız Meslek 
Lisesi müdürü olarak görev yapan 
Fatih Özay, bir süredir tedavi gör-
düğü Pankreas rahatsızlığına ye-
nik düştü. 

Özay’ın vefatı öğrencilerini 
ve eğitim camiasını yasa boğdu. 
Mehmet Fatih Özay evli ve iki ço-
cuk babasıydı. Fatih Özay’ın cena-
zesi dün (29 Kasım Pazar) Çivril 

Çarşı camiinde kılınan namazın 
ardından Çivril mezarlığına defne-
dildi.

Merhuma yüce Allah’tan rah-
met, kederli ailesine başsağlığı di-
leriz. n HABER MERKEZİ

Artan koronavirüs vakalarının 
ardından yeni tedbirler hayata ge-
çirilmişti. Tedbirler kapsamında 
kademli olarak başlayan ve haf-
tanın belli günlerinde sürdürülen 
yüzyüze eğitim yeniden askıya 
alınmıştı. Bunun dışında kafe ve 
restoranlar paket servisi dışında 
hizmete kapatılmıştı. Alınan yeni 
tedbirler sürücü kurslarıyla alakalı 
bazı soru işaretlerini beraberinde 
getirmişti. Sürücü kurslarıyla il-
gili herhangi bir sorun olmadığını 
belirten uzmanlar, kurslarda teori 
derslerinin online, direksiyon ders-
lerinin ise sıkı tedbirlerle sürdüğü-
nü belirtiyor. 

ÖNLEMLERLE DEVAM EDİYOR 
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-

lunan Zirve Sürücü Kursu Sahibi, 
Sürücü Kursları Derneği Hasiyet 
Divan Üyesi Teyfik Dündar, koro-
navirüs sürecinde sürücü kursla-
rının gerekli tedbirleri alarak ders 
vermeyi sürdürdüğünü söyledi. 
Şuanda teori derslerinin uzaktan 
online şeklinde devam ettiğini, 
direksiyon eğitimlerini ise ara ve-
rilmeden önlemlerle devam etti-
ğini dile getiren Dündar, “Sürücü 
kursları faaliyetlerine yılbaşı öncesi 
olması nedeniyle ayrıca yoğunluk 
yaşıyoruz. 

E-sınav takvimi ilimizde iki 
tane E-sınav merkezinde günün 
09:00-17:00 arası gün boyu devam 
etmektedir. Yeni dönemde kısıt-
lamalarla birlikte eğitimlerimizde 
ayrıca hassasiyet gösterilmektedir. 
Örneği her araçta ateş ölçer ile her 
adayın ateşi ölçülmektedir. Her 
adaya maske verilmektedir, vites, 
direksiyon, sinyal yerleri gibi her 
adayın dokunduğu yerler dezen-
fekte edilmektedir. Özellikle yeni 
dönemde eğitim araçları tek ayla 
eğitim yapmaktadır. Ayrıca sabah 
araçlar eğitime çıkmadan önce ve 

öğleden sonra dezenfekte edilmek-
tedir. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından yakinen takip edil-
mektedir” dedi.

HES KODUYLA DAHA GÜVENLİ 
Sürücü kurslarının yanlış yap-

ma lüksünün olmadığını dile ge-
tiren Dündar, şöyle devam etti, 
“Kursiyerlerimizin kayıt esnasında 
HES kodu alınmış olup mütema-
diyen kursiyerlerimizin durumu 

takip edilmektedir. MEBBİS prog-
ramı ile pozitif temaslı veya ka-
rantinada olan herhangi bir adayı 
anında MEBBİS sitesi sayesinde 
görmekteyiz. HES kodu sayesinde 
eğitimlerimiz daha güvenli şekil-
de devam etmektedir. Dolayısı ile 
kurslarımız her gün 09:00-18:00 
arası açık olup yeni yıl öncesi bütün 
sürücü adaylarını beklemektedir.”
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Gazetemiz Konya Yenigün’ün spor yazarlarından 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
İmam Şamil ÖZAY ve 

Konyaspor camiasının saygın isimlerinden

Oğuzhan ÖZAY’ın ağabeyi

Mehmet Fatih ÖZAY’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma 

Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

‘Konya 2020’yi ihracatını 
artırarak kapatacak’

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi tarafından düzenlenen “Küre-
sel Ekonomide Konya ve Ticaret” 
webinarına katılan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Dünya ticaretinde 2020 yılı için 
yüzde 20’lik bir küçülme öngö-
rülüyor. Ama Türkiye çok az bir 
payla ya küçülme yaşayacak ya 
da büyüme kaydedecektir. Kon-
ya’nın da 2020 yılında ihracatını 
artırarak kapatacağını düşünüyo-
rum.” dedi.

NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan’ın 
moderatörlüğünü yaptığı webi-
nara TOBB Başkan Yardımcısı 
ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk 
ile KTO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Fahrettin Doğru konuk ola-
rak katıldı.

Programda ilk olarak konuşan 
TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, pandemi-
nin devam ettiği süreçte imalat ve 
ihracat sektörlerinde pozitif geliş-
melerin devam edeceğini ancak 
hizmetler sektöründe zorlukların 
yaşanacağını öngördüğünü be-
lirtti. 

Dünya ticaretinde 2020 yılı 
için yüzde 20’lik bir küçülme 
öngörülüyor. Neredeyse bütün 
ülkeler 2020 yılını küçülme ile 
kapatacak. Türkiye daha dinamik 
bir ülke dünya ile kıyaslandığında. 

Onun için Türkiye çok az bir payla 
ya küçülme yaşayacak ya da bü-
yüme kaydedecektir. Konya ise, 
Türkiye ortalamasından çok daha 
iyi bir performans gösterdi. Kon-
ya’nın 2020 yılında ihracatını artı-
rarak kapatacağını düşünüyorum. 
Pandemi sürecinde olumsuz etki-
lenen sektörlerin yanında olumlu 
etkilenen sektörler de oldu. Mese-
la bu süreçte gıda sektörü önem 
kazandı, gıda önem kazanınca ta-
rımın önemi ortaya çıktı ve Kon-
ya ciddi bir tarım şehri. Konya’da 
tarım makinelerinin üretilmesi, 
temizlik ürünleri sektörü, kimya 
sektörü,  plastik ambalaj sektörü, 
tarım ve gıda sektörünün varlığı 
Konya sanayisini, ihracatını ayak-
ta tuttu.” şeklinde konuştu. 

Pandemiyle birlikte e-ticare-
tin uç noktalara ulaştığını aktaran 
KTO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Fahrettin Doğru ise, “Bel-
ki zaman içerisinde imalat yapan 
işyerleri doğrudan tüketiciye sa-
tış yapacak ve aradaki ticaretçi-
ler ortadan kalkacak. Öğrencilere 
tavsiyem şuan şartlar zor olsa da, 
yapmak istedikleri, hedefledikleri 
işler için girişim yapmaktan geri 
durmasınlar. Bir projeleri varsa 
mutlaka güvendikleri arkadaşları, 
çevreleri ve sermayesi olan kişi-
lerle bunu paylaşsınlar. KOBİ’le-
rin büyük çoğunluğu kafasına 
koyduğunu yapmaya çalışanlar-
dan oluşuyor.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’de şeker üretiminin merkezlerinden Konya’da, binlerce çiftçinin 7 ay boyunca verdiği 
emeklerle üretilen şeker pancarının, kristale dönüşerek sofralarda son bulacak yolcuğu başladı

Tarladan sofralara 
uzanan tatlı yolculuk

Türkiye’nin şeker ihtiyacının 
önemli bölümünün karşılandığı 
Konya’da, tarlalarda emeklerle üre-
tilen şeker pancarının sofralarda son 
bulacak yolcuğu başladı. Bu yıl 3 
milyon 350 bin ton pancar işleyerek 
yaklaşık 470 bin ton şeker üretecek 
olan Konya Şeker’de, üretim döne-
minin tatlı telaşı yaşanıyor.

Çiftçilerin 222 mahallede, 502 
bin 614 dekar tarlada, ekiminden 7 
ay sonra toplayarak getirdiği şeker 
pancarı, günün 24 saati çarkları dö-
nen fabrikada onlarca değişik işlem-
den geçiriliyor.

Her gün yaklaşık 28 bin ton şe-
ker pancarının işlendiği Konya Şeker 
fabrikalarına yükleriyle gelen çiftçi-
ler, ürünlerini tarttırıp kalite kontrol 
için ekspertizlere teslim ediyor. La-
boratuvar ortamında yapılan testin 
ardından pancardaki kalite ve şeker 
oranının belirlenmesiyle pancarın 
fabrikada şekere dönüşüm işlemi 
başlıyor.

Fabrikanın depolama alanların-
da bekleyen şeker pancarları tazyikli 
suyla temizlenip, su kanallarından 
üretim bandına taşınıyor. Pancarlar, 
ot ve kök kalıntılarından da arındırıl-
dıktan sonra yıkama teknesinde ince 
yıkamaya tabi tutuluyor. Daha sonra 

kıyım bıçaklarıyla ince ince kıyılarak 
üretim bandındaki yolculuğuna de-
vam ediyor.

Büyük kazanlarda çeşitli işlem-
lerden geçirilerek kristalleştirilen 
şeker, çuvallama işleminin yapıldığı 
bölgeye götürülüyor. Pancarın şeke-
re dönüşümü, çuvallanıp, depolan-
masıyla son buluyor.

‘15 BİN ÇİFTÇİYLE ÜRETİYORUZ’
Konya Şeker iştiraklerinin çatı 

şirketi Anadolu Birlik Holding Üst 
Yöneticisi Taner Taşpınar, Türki-
ye’de şeker üretiminin yüzde 20’si-
nin fabrikalarında gerçekleştirildiği-
ni söyledi. Şeker pancarının stratejik 
öneme sahip bir ürün olduğunu be-
lirten Taşpınar, 15 bin 47 çiftçiyle 

sözleşmeli üretim yaptıklarını ak-
tardı.

Taşpınar, “Toplam 3 milyon 350 
bin ton pancardan, 470 bin ton şe-
ker, 135 bin ton melas, 73 bin ton 
yaş küspe, 63 bin ton da kuru küspe 
üretiyoruz. Pancarı fabrikalarımızda 
işleyip, şekere dönüştürdükten son-
ra şekerden de katma değerli ürün-
ler üretip tüketicilere sunuyoruz.” 
dedi.

‘VERİM VE KALİTE SEVİNDİRDİ’
Verim ve kalitenin geçen yıla 

göre çok daha iyi olduğunu dile ge-
tiren Taşpınar, “Polar değeri 17’nin 
üzerinde çıkıyor. Dekara verim de 
geçen seneye göre daha üst seviye-
de. Dolayısıyla işleyeceğimiz pancar 

miktarı da geçen seneye göre daha 
fazla olacak. Bu bizi de üreticimizi de 
sevindiriyor.” diye konuştu.

Taşpınar, sıvı şeker ve ilaç şe-
keri üretimine de değinerek, şunları 
kaydetti: “Biz burada ürettiğimiz sıvı 
şekeri de özellikle nişasta bazlı şeker 
ile rekabet etsin diye sektörün hiz-
metine sunuyoruz. Lokum, bisküvi, 
çikolata sanayisi kullansın diye üre-
tiyoruz. Ayrıca ilaç şekeri de üreti-
yoruz. İlaç şekeri, Türkiye’ye ithal 
gelen bir ürün. Gerçekleştirdiğimiz 
üretimle içerdeki ihtiyaç kalemleri-
nin daha uygun fiyatlara temin edi-
lebilmesine katkı sunuyoruz.”

‘ŞEKERİN ARKASINDAKİ EMEĞİ 
BİLMEK GEREKİYOR’

Şeker pancarı üreticisi Bahattin 
Bozkurt ise bu yılki verim, kalite ve 
alım fiyatlarının yüzlerini güldürdü-
ğünü ifade etti. Bozkurt, şunları söy-
ledi: “Şükür pancardan çok mem-
nunuz. Yedi, sekiz ayımızı ailemizle 
çocuklarımızla tarlada geçiriyoruz. 
İlk önce tarlayı sürerek ekime hazır 
hale getiriyoruz. Ekimi, sulaması, 
çapası, ara sürümü derken pancarın 
emeği bayağı çok oluyor. Çaya şeke-
ri atıp karıştırmayla bitmiyor. Bunun 
arkasındaki emeği bilmek gereki-
yor.” n AA

Teyfik Dündar
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1970’li yıllarda sporcu olan, Erdem Şerbetçigil (ayakta ortada) ve Kamil Çetin (ayakta en sağda). 
1987 ve 1988 yılında antrenör olarak Yolspor Atletizm Takımına çok emek verdiler...

KONYA YOLSPOR-2
1987 yılında 35 takımın katıldığı İstan-

bul’daki lig seçmesine katıldık. İlk 12 takım 
birinci ligde yarışma hakkı kazanmıştı. 
Yolspor olarak yedinci olduk ve seçmeyi 
kazanarak rüştümüzü ispat ettik. Başka-
nımız Renklibay ve yöneticiler mutlu ol-
muşlardı. Biz de bize verilen değeri boşa 
çıkarmadığımız için haz duymuştuk.

İşte o yıl Yolspor’ u temsil eden at-
letler:
Arif Güler ( 100 – 200 - 4x100 )
Murat Toros ( 100 - 200 - 4x100 )
Alparslan Ünlü (400-800-4x400)
M. Cem Atikmen ( 400 - 400 Engelli - 
4x100 - 4x400 )
İbrahim Dülge ( 1500 - 3000 Engelli )
Kemal Gümüşçay ( 800 – Yüksek Atlama )
Burhan Özkan ( 1500 Metre )
Nihat Çelik ( 5000 Metre )
Himmet Uyar ( 5000 Metre )
Harun Bilgiç ( 110 Metre Engelli )
Durmuş Ali Erdoğan ( 400 Metre Engelli 
- 4x400 )
Nihat Çolak ( 110 Metre Engelli - 400 Met-
re Engelli )
Tansel Canan  ( Uzun - Üç Adım - 4x100 )
M. Ali Uysal ( Gülle Ve Disk Atma )
Mehmet Yardımcı ( Gülle Atma )
Turgay Koçman ( Cirit Atma )
Şeref Ilgaz ( Çekiç Atma )
Metin Gezginci ( Yüksek Atlama )
Süleyman Şen ( Sırıkla Yüksek Atlama )
Mehmet Özdil ( Cirit Atma )
Ahmet Akbaş ( Çekiç Atma )
Mustafa Cansız ( Cirit Atma )
Ömer Önem ( Gülle Atma )

Özellikle Arif Güler, Alparslan Ünlü, M. 
Cem Atikmen, Nihat Çelik, Harun Bilgiç, 
D. Ali Erdoğan, Tansel Canan, Mehmet 
Yardımcı ve M. Ali Uysal’ın artı puanları ile 
İstanbul’daki yarışmanın sıralaması:
1- Galatasaray - 63.692 Puan
2- Fenerbahçe – 62.403 Puan
3- Ankara Silahlı Kuvvetler – 57.541 Puan
4- İzmir Yupi ( Çimentaş ) – 57.508 Puan
5- İstanbul Şişe Cam – 51.826 Puan
6- Eskişehir Havagücü – 50.703 Puan
7- Konya Yolspor – 50.412 Puan
8- İstanbul Karagücü – 49.783 Puan
9- İstanbul Denizgücü – 49.779 Puan

10- İstanbul Havagücü – 49.377 Puan
11- İstanbul Teknik Üniversitesi – 48.539 
Puan
12- İzmir Havagücü – 48.537 Puan

İstanbul’da yapılan seçmelere toplam 
35 kulüp katılmıştı ve ilk on ikiye giren ta-
kımlar  1.Lige alınmıştı ve ilk 12’ye giren 
kulüplerin 4 tanesi profesyonel, 6 tanesi 
ordu takımı, bizim gibi olan ise yalnızca 
İstanbul Teknik Üniversitesi vardı.

1987 sezonunda seçmeyi kazanarak 
lig müsabakalarına devam ettik. Artık çağ 
atlamıştık. Yarışmalara Karayolları’na ait 

araçlarla gidiyorduk. Artık dolmuş ve şe-
hirlerarası otobüsleri unutmuştuk. Artık ne 
otel, ne de lokantalar yok. Karayolları’nın 
sosyal tesisleri artık sporcularımızın ve 
yöneticilerimizin emirlerindeydi. Kuruluş 
Karayolları öyle güçlüydü ki araçlarla yola 
çıkılıyor benzin ihtiyacı olunca da Karayol-
ları’nın tüm şube ve bakımevleri ihtiyacı-
mızı gideriyordu.

İlk yıl katıldığımız 1. Ligi 6. Olarak ta-
mamladık ve rüştümüzü ispat etmiş ol-
duk.

1987 yılında bendeniz Muzaffer Tuluk-

cu görev değişikliği nedeniyle antrenörlü-
ğü bırakıp tesisler şube müdürü olmuş-
tum.

Neyse ki bu eksikliği İmam Hatip Lise-
si’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan 
Erdem Şerbetçigil ve Anadolu Lisesi’nde 
aynı görevi yapan Kamil Çetin öğretmen-
lerimiz giderdi ve Yolspor ayakta kaldı.

Ereğli’den Yılmaz Küçükavşar’ın da 
desteğini sürdürdüğü Yolspor müsabaka-
larına ancak gönüllü izleyici olarak devam 
ettim. 

Karayolları tam destekle yoluna de-

vam ederken belki de Türkiye’nin ilk defa 
bir müessese kulübü Espektör Yaşar Bu-
lu’nun da kurduğu diyalogla Karayolları 
atölyesinde imal edilen gülle ve diskler 
atletlerin hizmetindeydi. Milli atlet M. Ali 
Uysal Karayolları atölyesinde imal edilen 
2 kiloluk disk ile 42.42 ile Konya rekoru 
kırarak tarih yazmıştı.

Yolspor bir yıl sonra  1988 sıralamada 
bir kademe daha öne geçerek 1. Ligde be-
şinci olmayı başardı.

Bu sezon onun son sezonu oldu ve 
Yolspor Atletizm sayfasını kapattı.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Yolspor 1.Lig müsabakalarında Türkiye 6. olarak iz bırakmıştı…

Atletizm branşına destek olan yönetim: Ahmet Bahar, Avni Uçar, Mustafa Karlıer, Fahri Başkan Bölge Müdürü Ahmet Ustaoğlu, Kulüp Başkanı Abdülkadir Renklibay, Yaşar Açıkgözlü ve Mümin Koyuncu…

Karayolları Sosyal Tesislerinde Yaşar Bulu ve atletler...

Yolspor’un beş gayretlisi: Murat Toros, Turgay Koçman, Burhan Özkan, 
Alparslan Ünlü ve Nihat Çelik...

Yolspor branş sorumlusu Yaşar Bulu, Alparslan Ünlü, Taner Canan, M. Ali Uysal. 
Oturanlar: Abdullah Özdil ve Burhan Özkan… Konya Yolspor 1988 yılında, 31 Takımın katıldığı Erkekler Birinci Lig’inde 6.olmuştu.
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TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 10. Hafta-
sında deplasmanda lider Alanyaspor 
ile karşı karşıya geldi. Formda rakibi 
karşısına en az 1 puan hedefiyle çı-
kan Anadolu Kartalı, pozisyon üret-
mekte zorlandığı maçta rakibine 1-0 
ile boyun eğdi. Ortada giden maçın 
ilk yarısında hızlı atakta Babacar’ın 
golüne engel olamayan Yeşil Be-
yazlılar, ikinci yarıda beklenen bas-
kıyı da kuramadı. Golcüleri Artem 
Kravets ve Sokol Cikaleshi’nin aynı 
anda sakatlanması ile iyice oyundan 
düşen Konyaspor, son bölümde cılız 
ataklarla gol aradı ancak skoru de-
ğiştirmeyi başaramadı. 

Fenerbahçe ve Kasımpaşa ga-
libiyetlerinin ardından morallenen 
İttifak Holding Konyaspor, 2 haftalık 
aranın ardından mağlubiyet alarak 
hem ivmesini kaybetti hem de 12 
puanda kaldı. 

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan geli-

şen Alanyaspor atağında Efecan Ka-
raca ceza sahası içinde topu Bakase-
tas’a çıkardı. Bu futbolcunun altıpas 
üzerinden vurduğu top, kaleci Eray 
Birniçan’da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası 
solunda yaptığı baskıyla topu alan 
Davidson, Konyaspor ceza sahası 
yayı çizgisi üzerinden kaleye şutunu 
gönderdi. Kaleci Eray Birniçan so-
luna giden topa uzanarak, gole izin 

vermedi.
36. dakikada sol kanattan gelişen 

Konyaspor atağında, ceza sahası sa-
ğına gelen ortayı Skubic, arka direğe 
çıkarmak istedi. Son anda Caulker 
araya girerek, topu kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor öne 
geçti. Orta alanda topla buluşan Efe-
can Karaca’nın ara pasında Babacar, 
kaleci ile karşı karşıya kaldı. Baba-
car’ın vuruşunda top filelerle buluş-
tu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz 
Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona 
erdi.

İKİNCİ YARI
60. dakikada gelişen Alanyaspor 

atağında ceza sahasına gönderilen 
topu Konyaspor defansı uzaklaştır-
mak istedi. Ceza sahsı dışında topla 
buluşan Salih Uçan’ın vuruşunda, 
kaleci Eray Birniçan topu kontrol etti.

67. dakikada sol kanattan gelişen 
atakta topla buluşan Milosevic, rakip 
ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun 
ceza sahası solundan vuruşunda, top 
auta çıktı.

82. dakikada hızlı gelişen Alan-
yaspor atağında topla buluşan Da-
vidson, ceza sahası içine gönderdi-
ği topla Bareiro’yu buluşturdu. Bu 
futbolcunun vuruşunda kaleci Eray 
Birniçan gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alan-
yaspor 1-0 kazandı. 
n AA/POR SERVİSİ

ISTEDIĞINI ALAMADI!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda 
lider Alanyaspor ile karşılaştı. Formda rakibi karşısında pozisyon 

üretmekte zorlanan Anadolu Kartalı, ilk yarıda yediği tek golle 
sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. En az 1 puan hedefleyen Yeşil 

Beyazlılar, Süper Lig’de 2 maç aranın ardından  mağlup oldu
Anadolu Kartalı 2 

golcüsünü kaybetti

Eray kalesinde
güven verdi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
Alanyaspor ile karşılaştığı maçta, Yeşil-beyazlılarda sa-
katlıklar oyunun gidişatını değiştirdi. Konyaspor’un golcü 
futbolcuları Artem Kravets ve Sokol Cikalleshi, 56.dakika-
da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kravets’in 
adalesi çekerken, Cikalleshi ise kasığından problem yaşa-
yarak oyuna devam edemedi. 2 golcü futbolcusunu ikinci 
yarının başında kaybeden İsmail Kartal’a bir sakatlık haberi 
de Musa Çağıran’dan geldi. Karşılaşmanın 46.dakikasında 
Amir Hadziahmetovic’in yerine oyuna dahil olan başarılı 
futbolcu, 78.dakikada sakatlanarak yerini Paolo Hurtado’ya 
bıraktı.n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Alanyaspor 
ile karşılaşan İttifak Holding Konyaspor rakibine 1-0 mağ-
lup oldu. Yeşil-Beyazlılarda İbrahim Sehic’in yokluğunda 2 
haftadır kaleyi koruyan Eray Birniçan ise kalesinde güven 
verdi. Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma 
giyen deneyimli file bekçisi, Alanyaspor karşılaşmasında 
Babacar’ın golüne engel olamamasına rağmen önemli kur-
tarışlara imza atarak takımını oyunun içinde tuttu. Eray’ın 
bu performansı Yeşil-Beyazlı taraftarlar tarafından beğeni 
ile karşılandı. n SPOR SERVİSİ

RPS
Stad Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje 
(Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan 
Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), 
Bakasetas, Babacar (Dk. 70 Bareiro)
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim 
Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 46 Miya), Cikalleshi (Dk. 55 
Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran - 
Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok)
Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Moubandje, Dk. 74 Bakasetas, Dk. 90+4 Fatih Aksoy (Ay-
temiz Alanyaspor), Dk. 14 Kravets, Dk. 25 Cikalleshi, Dk. 45+1 Alper Uludağ, 
Dk. 75 Milosevic, Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Konyaspor basket fırtınası dinmiyor
Türkiye Erkekler Basketbol 1. 

Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin 7. haftasında dep-
lasmanda karşılaştığı Merkezefendi 
Denizli Basket’i ikinci yarıdaki müt-
hiş oyunuyla 86-69 mağlup etti. Al-
dığı bu galibiyetle ligdeki 6. galibi-
yetini alan Dev Kartallar, liderliğini 
de sürdürdü.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi 
temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, ligde harika-
lar yaratmaya devam ediyor. Lige 
birçok olumsuzluklarla startını veren 
Yeşil-Beyazlılar ligde 7 hafta sonun-
da lider konumda bulunuyor. 

Kadrosunun tamamı yerli oyun-
culardan oluşan ve kısıtlı bir kadro 
ile mücadelesini sürdüren Dev Kar-
tallar, başta Konya ve spor camiası 
olmak üzere, tüm basketbol sever-
lerin takdirini kazandı. Ligde şu ana 
kadar 7 maça çıkan Konyaspor Bas-
ket, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet ala-
rak tüm öngörüleri alt üst etti. Ligde 

son olarak deplasmanda karşılaştığı 
Merkezefendi Denizli Basket’i de 
farklı geçen Cengiz Karadağ’ın öğ-
rencileri, emin adımlarla yürüyüşü-
nü sürdürdü.

1.Periyot: Karşılaşmaya ev sahi-

bi ekip hızlı başladı. Savunmada ve 
hücumda istediklerini parkeye yan-
sıtan Denizli ekibi ilk çeyreği 26-19 
önce tamamladı. Temsilcimiz ise ilk 
çeyreğe tutuk bir şekilde başladı.

2.Periyot: İkinci çeyrekte tem-

silcimiz Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, savunmada 
sertliği arttırdı. Hücum organizas-
yonlarında da doğru hücum eden 
Yeşil-Beyazlılar, bu periyotta 15 
sayı buldu. Rakibine de kolay basket 

şansı vermeyen Konyaspor Basket 
rakibin 7 sayı da tuttu.

 Alınan bu sonuçların ardından 
Konyaspor Basket soyunma odasına 
34-33 önde gitti.

3. Periyot: Karşılaşmanın 3. 

periyotunda iki ekipte kontrollü bir 
oyun sergiledi. Bu çeyrekte rakibi-
ne oranla hücumda daha isabetli 
oynayan Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol rakip potaya 
21 sayı bırakırken potasında ise 18 
sayıya izin verdi. 3. çeyrek Dev Kar-
talların 55-51’lik üstünlüğüyle sona 
erdi.

4. Periyot: Büyükşehir Hastanesi 
Basketbol, güçlü rakibi karşısında 
son çeyrekte adeta harikalar yarattı. 
Savunma ve hücumda inanılmaz bir 
karakter sahaya koyan Yeşil-Beyaz-
lılar, bu çeyrekte tam 31 sayı buldu. 
Savunmada da rakibini iyi savunan 
Konyaspor Basketbol, Denizli Bas-
ket’e 18 sayı imkanı verdi. Karşılaş-
mada Konyaspor Basket’te 6 oyuncu 
çift haneli rakama ulaşırken en sko-
rer isim ise 18 sayı, 14 ribaund ve 
6 asist ile Oğulcan Baykan oldu. Alı-
nan bu sonuçların ardından ise Bü-
yükşehir Hastanesi Konyaspor Bas-
ketbol, Denizli Basket’i 86-69’luk 
skorla mağlup etti. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor, ligin 12. haftasında 
deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Be-
lediyespor’a 4-1 mağlup oldu. Karşılaş-
maya önemli eksiklerle çıkan Yeşil-be-
yazlılar, aldığı bu mağlubiyetle haftayı 
11. sırada kapattı.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 12. haftasında başkentte Etimesgut 
Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Kar-
şılaşma öncesinde önemli futbolcuların-
dan mahrum olan Yavru Kartal, sentetik 
sahada oynanan karşılaşmanın zeminine 
de adapte olamayınca kalesinde 4 gol 
gördü. Tek golünü 25. dakikada Mehmet 
Ali Can ile kaydeden Karatay Termal 1922 
Konyaspor, ikisi lig biri Ziraat Türkiye Ku-
pası maçı olmak üzere toplam oynadığı 
3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. 

İLK YARI
Etimesgut Belediyespor karşılaşma-

ya hızlı başlayan taraf oldu. Karşılaşma-
nın 12. dakikasında Şahin Fıstıkçı ile 1-0 
öne geçen başkent ekibi, 19. dakikada 
ise Konyalı İbrahim Alan ile farkı ikiye 
çıkardı. Ev sahibi ekibin bu gollerine 25. 
dakikada Mehmet Ali Can ile karşılık 
veren Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
durumu 2-1’e getirdi. Kalan dakikalar-
da ortada geçen karşılaşmanın ilk yarısı 
Etimesgut Belediyespor’un 2-‘lik üstünlü-
ğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI
İkinci yarıda daha iyi bir futbol oyna-

yan Karatay Termal 1922 Konyaspor ara-
dığı golü bir türlü bulamadı. 77. dakikada 
golü ararken kalesinde golü gören Ye-
şil-Beyazlılar, son bolüme 3-1 geride gir-
di. 3. golü yedikten sonra maçtan kopan 
Erol Mıngır’ın öğrencileri 90. dakikada 
kalesinde bir gol daha görerek karşılaş-
madan 4-1‘lik skorla mağlup ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor başkentte dağıldı
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 9 7 2 0 19 3 16 23
2.GALATASARAY 10 6 2 2 16 7 9 20
3.FENERBAHÇE 9 6 2 1 17 9 8 20
4.KASIMPAŞA 10 4 3 3 13 10 3 15
5.GAZİANTEP FK 10 3 6 1 15 13 2 15
6.M. BAŞAKŞEHİR 10 4 2 4 16 15 1 14
7.F. KARAGÜMRÜK 9 3 4 2 17 11 6 13
8.BEŞİKTAŞ 8 4 1 3 13 14 -1 13
9.İH KONYASPOR 9 3 3 3 10 7 3 12
10.Ç. RİZESPOR 9 3 3 3 12 14 -2 12
11.Y. MALATYASPOR 9 3 3 3 10 12 -2 12
12.A. HATAYSPOR 7 3 3 1 7 9 -2 12
13.TRABZONSPOR 10 3 3 4 12 15 -3 12
14.GÖZTEPE 8 2 5 1 14 9 5 11
15.ANTALYASPOR 10 2 4 4 11 16 -5 10
16.DG SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9
17.BB ERZURUMSPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
18.HK KAYSERİSPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7
19.Y. DENİZLİSPOR 9 1 3 5 8 16 -8 6
20.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 2 6 6 16 -10 5
21.ANKARAGÜCÜ 8 0 2 6 7 15 -8 2

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

STAD: Etimesgut Belediye Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Terece, Muhammed Yıldız, 
Şükrü Çavcı
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özhan Karabulut, Hü-
seyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, 
Batuhan Tur, Mikail Koçak (Dk 90 Kaan Yılmaz), Alim 
Harlak (Dk 88 Yusuf Yıldırım) Halil Köçer, Görkem 
Arslan (Dk 75 Recep Metin), İbrahim Alan (Dk 90 
Berat Tosun), Şahin Fıstıkçı (Dk 90 Mehmet Çınar)
1922 KONYASPOR: Mücahit Atalay, Seydi Kayasoy, 
Adem Eren Kabak (Dk 76 Mert Dikici) Savaş Polat, 
Aybars Tüfekçi (Dk 33 Cihat Aktaş) Ekrem Kayılıbal, 
Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Mehmet Ali Can (Dk 
76 Hamit Kulya) Görkem Şimşek, Süleyman Selak,
SARI KARTLAR: İbrahim Alan Eyüpcan Delibalta, 
Yasin Görkem Arslan (Etimesgut Belediyespor)
GOLLER: İbrahim Alan (2), Şahin Fıstıkçı, Recep Me-
tin( Etimesgut Belediyespor), Mehmet Ali Can (Karatay 
Termal 1922 Konyaspor)
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