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‘Konya’nın kültürünü
birlikte yaşatacağız’

Konya’dan gönderilen 
berat Söğüt’e ulaştı

Küçükbaş ıslahında
başarı yakalandı

Ege Sivil Toplum Birliği (ES-
TOB) Dönem Başkanı, Kon-
yalılar Birliği Federasyonu ve 
Konyalılar Vakfı Genel Başkanı 
Mehmet Aydoğa, ESTOB ile 
hedeflerinin kültürel etkinlikleri 
bir arada yürütmek olduğuna 
dikkat çekti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Türkiye Selçuklu Devleti Sul-
tanı III. Alâeddin Keykubat’ın 
Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Bey’e Uç Beyi Beratı 
göndermesinin 723’üncü yıl 
dönümünde Konya’dan gönde-
rilen temsili berat, Bilecik Vali 
Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’na 
teslim edildi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü 
Yüksel Akçay, yerli küçükbaş 
hayvan ırkı ıslahında büyük ba-
şarılar elde ettiklerini, yüzde 70 
ikiz kuzulama oranına ulaştıkla-
rını, bunun yanında hastalıklara 
ve bölgeye daha dayanıklı bir 
ırk ortaya çıkarıldığını ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Hürmet Dole, ihracat 
atağını sürdürüyor

Enerya, dev çekilişte 
54 kombi hediye etti

Hürmet Dole. ihracat 
atağını sürdürüyor

29’uncu Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı ‘WorldFood 
İstanbul’ Büyükçekmece’de 
bulunan fuar merkezinde ger-
çekleşiyor. Konya’dan Hürmet 
Dole de yer alarak yurtiçi ve 
yurtdışından fuara katılan 
ziyaretçilerle buluşuyor, ticari 
bağlantılar kuruyor.
n HABERİ SAYFA 11'DE

Enerya Enerji, ‘doğal gazsız 
ev kalmayacak’ anlayışıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Türkiye’nin öncü enerji 
şirketi Enerya Enerji ve 
Dosider işbirliği ile Enerya 
aboneleri için düzenlenen 
dev çekilişin talihlileri 
kombilerini teslim aldı.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Bu yıl ikincisi düzenlenen 
Perla Fest Alışveriş ve Ya-
şam Festivali Bayır Diamond 
Hotel- Convention Center’da 
kapılarını ziyaretçilere açtı. 
9-12 Eylül tarihleri arasında 
sürecek olan Perla Fest, saat 
10.00 ile 22.00 saatleri ara-
sında ziyaret edilebilecek.
n HABERİ SAYFA 10'DA

Yeni varyant çıkmazsa,
kovid, 6-9 ayda bitecek!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Azap, "Aşıdan kaçan 

bir varyant çıkmazsa beklentiler 6-9 ay içerisinde 
pandemik dönemin sona erip, artık Kovid-19'un 
endemik bir hastalık olacağını gösteriyor" dedi.

n HABERİ SAYFA 12'DE

06 Cani Şenol Yasak’ın
yargılanması başladı 07 İhracatta değer arttı,

miktar endeksi azaldı
Beyşehir'de çiftçiler 
yağmur duasına çıktı13

SALGINA SAHİP OLDUĞUMUZ
KÜLTÜRLE DİRENEBİLİRİZ

‘CUMA’NIN BEREKETİNİ
BİRLİKTE YAŞIYORUZ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Kılınçarslan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Cuma 

namazını Kibrit Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı 
namaz sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek 

sohbet etti. n HABERİ SAYFA 11'DE

UCLG 2021 Kültür Zirvesi’nde konuşan Başkan Altay, 
Yaşanan küresel salgın krizinin yalnızca sağlık ve ekono-
mik önlemlerle ele alınamayacağını kaydeden Başkan 
Altay, “Kültürü salgının etkilerine karşı bir panzehir gibi 

kullanmalıyız” dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Temizken kirlenmesin!
İçme ve kullanma su-

yunu sürekli olarak 
analiz ettiklerini ve temiz 
kalmasını sağladıklarını 

belirten KOSKİ yetkilileri, 
temiz suyun kirlenme-

mesi için binalardaki 
depoların da belirli peri-

yodlarla temizlenmesinin 
önemli olduğunu söyledi

TEMİZ SU İÇİN 
DEPOLARI TEMİZLETİN

Binaların depolarına kadar gelen 
sağlıklı su, depo bakımı ve 
dezenfeksiyonu yapılmadığında 
kimyasal ve bakteriyolojik olarak 
kirlenmelere sebep olurken çe-
şitli hastalıklara da sebep oluyor. 
İşyerlerinde ve binalarında bulu-
nan su depolarını temizletmek ve 
dezenfekte ettirmek isteyen   va-
tandaşlar KOSKİ Genel Müdür-
lüğü’nün Alo 185 hattını arayarak 
müracaatta bulunabiliyor.

ALO 185’İ ARAYIN, 
KOSKİ TEMİZLESİN

İnsan sağlığı açısından içme ve kullan-
ma suyunun ne kadar önemli olduğunun 
bilincinde olduklarını ifade eden Büyük-
şehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü yetkilileri, binalardaki su kalitesinin 
de aynı ölçüde korunabilmesi için depo 
temizliğinin önemini vurguladı. Yetkili-
ler, “ALO 185 Çağrı Merkezi’mize ulaşa-
rak bildirimde bulunabilirler. Hedefimiz 
kar amacı gütmeden, ailenize temiz ve 
sağlıklı hizmet sunmaktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Perla Fest ziyaretçilerin
beğenisini kazandı

Gün batımının 
seyrine doyulmuyor

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın günübirlik ziyaretçileri ilçenin tarihi 
ve doğal güzelliklerini gezip daha yakından görme imkanı bulur-
ken, dünyada gurup vaktinin en güzel izlendiği yerler arasında 
gösterilen Beyşehir'den güneşin batışını izlemeden yöreden 
ayrılmıyorlar.
n HABERİ SAYFA  4'TE
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyarıyor. KOSKİ 
yetkileri, “Suyumuzu korumak ve sağlıkla tüketmek için apartmanlardaki su depolarını temizletelim” çağrısında bulunuyor

Temiz su için depoları temizletin
Konya Büyükşehir Belediye-

si KOSKİ Genel Müdürlüğü, su 
depolarının temizliği konusunda 
vatandaşları uyarıyor.  Binaların 
depolarına kadar gelen sağlıklı su, 
depo bakımı ve dezenfeksiyonu 
yapılmadığında kimyasal ve bakte-
riyolojik olarak kirlenmelere sebep 
olurken çeşitli hastalıklara da sebep 
oluyor. İşyerlerinde ve binalarında 
bulunan su depolarını temizletmek 
ve dezenfekte ettirmek isteyen   
vatandaşlar KOSKİ Genel Müdür-
lüğü’nün Alo 185 hattını arayarak 
müracaatta bulunabiliyor.

KOSKİ VATANDAŞLARI 
BİLLBOARD İLE UYARIYOR

 Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya 
genelinde bulunan billboardlara 
astığı afişler ile vatandaşların su 
depolarını temizletmesi konusun-
da uyarılarda bulunuyor. KOSKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından ası-
lan afişlerde, “Suyumuzu korumak 

için su depolarımızı temiz tutalım. 
Binaların depolarına kadar gelen 
sağlıklı su, depo bakımı ve dezen-
feksiyonu yapılmadığında kimyasal 
ve bakteriyolojik olarak kirlenmek-
tedir. Su depolarımızı temizletelim, 
suyumuzu sağlıkla kullanalım.” İfa-
deleri yer alıyor.

KOSKİ Genel Müdürlüğü su 
depolarının temizliği ile ilgili Konya 
Yenigün Gazetesine özel açıklama-

larda bulundu. Yapılan açıklama-
da, “Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, su-
yun temin edilişinden arıtımına ve 
şebekelerimize dağıtılarak çeşme-
lerimize ulaşıncaya kadarki süreci 
büyük bir hassasiyetle yönetmek-
tedir. Sularımızın sağlıklı bir şekilde 
evlerimize ulaşması için her türlü 
fedakarlığı göstermektedir. Her 
ne kadar KOSKİ Genel Müdürlü-

ğü olarak bizler üzerimize düşen 
görevi layıkıyla yerine getirmeye 
çalışsak da vatandaşlarımızın da 
desteklerine zaman zaman ihtiyaç 
duymaktayız. 

Bazı apartmanlarda bulunan su 
depoları apartman sakinleri ve yö-
neticileri tarafından belli periyotlar-
da kontrol edilmeli, temizlenmesi 
gerektiğinde KOSKİ Genel Müdür-
lüğü’ne haber vermelidir. Binaların 

depolarına kadar gelen sağlıklı su, 
depo bakımı ve dezenfeksiyonu 
yapılmadığında kimyasal ve bakte-
riyolojik olarak kirlenmektedir. Bu 
sudan kullanım neticesinde başta 
tifo, kolera, sarılık, hepatit gibi pek 
çok salgın hastalığa sebebiyet veri-
lebilir. 

Dezenfekte ekibimiz tarafın-
dan, su depolarının iç yüzeyinin 
temizliği depo büyüklüğüne göre 

bir bedele mukabil yapılmaktadır. 
Yapılan tetkiklerde depoların bü-
yük bir kısmının bakımsız olduğu, 
içerisinde çamur ile çeşitli organik 
ve inorganik maddeler bulunduğu 
tespit edilmektedir. Bu olumsuz-
lukların yaşanmaması için KOSKİ 
Genel Müdürlüğü'ne müracaat 
edilmesi yeterli olacaktır. Depo 
yüzeyleri, basınçlı makine ve kir 
sökücü aparatlar kullanılarak pro-
fesyonel ekiplerimiz tarafından yı-
kandıktan sonra kirli su dışarı atıl-
maktadır. Yıkama işlemi bittikten 
sonra depo yüzeylerindeki çatlak, 
su sızıntısı ve korozyonlar tespit 
edilmektedir. Bedeli mukabilinde 
KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün 
bu hizmetinden faydalanmak is-
teyen vatandaşlarımız, ALO 185 
Çağrı Merkezi’mize ulaşarak bildi-
rimde bulunabilirler. Hedefimiz kar 
amacı gütmeden, ailenize temiz ve 
sağlıklı hizmet sunmaktır.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

UCLG 2021 Kültür Zirvesi’nde konuşan Başkan Altay, Yaşanan küresel salgın krizinin yalnızca sağlık ve ekonomik önlem-
lerle ele alınamayacağını kaydeden Başkan Altay, “Kültürü salgının etkilerine karşı bir panzehir gibi kullanmalıyız” dedi

‘Kültürü salgına karşı
panzehir yapmalıyız’

UCLG Eş Başkanı ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, UCLG 2021 İzmir 
Kültür Zirvesi’nde “Kovid-19 Son-
rası Kültür, Bakım, Çevre ve Sağlık” 
temalı oturumda konuştu. Kültürün 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 
saç ayaklarından birisi olduğunu 
belirten Başkan Altay, “Yaşadığımız 
her an, her dakika, içerisinde yoğrul-
duğumuz kültüre göre şekillenmek-
tedir. Bu nedenle geçmişten gelen 
kültürel mirasımızı korumalı ve yeni 
nesillere bu mirasımızı aktarmalı-
yız.” diye konuştu. Yaşanan küresel 
salgın krizinin yalnızca sağlık ve eko-
nomik önlemlerle ele alınamayacağı-
nı kaydeden Başkan Altay, “Kültürü 
salgının etkilerine karşı bir panzehir 
gibi kullanmalıyız.” dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 
2021 İzmir Kültür Zirvesi yapıldı. 
İzmir Kültürpark fuar hollerinde 
“Kovid-19 Sonrası Kültür, Bakım, 
Çevre ve Sağlık” temalı oturumla 
başlayan zirveye Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UCLG 
Genel Sekreteri Emilia Saiz, UCLG 

Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma 
Programı Türkiye Mukim Temsilcisi 
Louisa Vinton, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, protokol üyeleri ve 65 
ülkeden temsilci katıldı. Oturumda 
konuşan UCLG Eş Başkanı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İzmir’in düşman iş-
galinden kurtuluşu olan 9 Eylül’ü 
kutladı. Hz. Mevlana’nın “Bu toprak-
lara sevgiden başka tohum ekmeyiz” 
sözünden alıntı yapan Başkan Altay, 
“Tarihimizdeki bu hoşgörülü ve hu-
zurlu ortam sayesinde uzun yıllar 
pek çok toplum bir arada yaşamış ve 
ülkemiz bir kültürel miras yuvası ha-
line gelmiştir. Kültür zirvesinin, çok 
uzun yıllar boyunca birçok medeni-
yete ev sahipliği yapmış ve mükem-
mel bir kültürel birikime sahip olan 
Türkiye’de gerçekleşmesinden çok 
mutluyuz.” ifadelerini kullandı. 

KÜLTÜR SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELİŞMENİN DÖRDÜNCÜ AYAĞIDIR 

Yaşanan küresel salgın krizinin 

yalnızca sağlık ve ekonomik önlem-
lerle ele alınamayacağını kaydeden 
Başkan Altay, “Kültürü salgının et-
kilerine karşı bir panzehir gibi kul-
lanmalıyız. Bu insanoğlunun sorun-
larının çözümünün tartışılmaz bir 
parçasıdır. Bu dünya zirvesi ile UC-
LG’nin kültür ve kalkınma konusun-
daki küresel söylem hedefini güç-
lendirdiğini anlamış bulunuyoruz. 
Kültürün sürdürülebilir gelişmenin 
dördüncü ayağı olduğunu belirtiyo-
ruz.” dedi. 
KÜLTÜRÜ ŞEHİRLERİMİZ ARASINDA 

DAHA ÇOK GELİŞTİRMELİYİZ 
Kültürün sürdürülebilir kalkın-

ma amaçlarının sac ayaklarından bi-
risi olduğuna değinen Başkan Altay, 
şöyle devam etti: “Yaşadığımız her 
an, her dakika, içerisinde yoğruldu-
ğumuz kültüre göre şekillenmek-
tedir. Bu nedenle geçmişten gelen 
kültürel mirasımızı korumalı ve yeni 
nesillere bu mirasımızı aktarmalıyız. 
Küreselleşen dünyada özümüzü yan-
sıtmasının yanında yaşanan her tür-
lü soruna karşı bir çözüm olan kültür, 
toplumların olmazsa olmazıdır. Tüm 
dünya olarak son iki yıldır yaşadığı-

mız zorlu süreç bize doğaya, çevreye 
kültüre saygılı olmanın önemini acı 
bir şekilde hatırlatmıştır. Pandemi 
sürecinin bizlere öğrettiklerini aklı-
mızın bir köşesinde tutarak, birlikte 
yaşamak ve sorunların üstesinden 
gelmek için kültürü tam boyutla-
rıyla değerlendirmeliyiz. Sorunların 
üstesinden gelmek için ortak çalış-
ma, ortak düşünme, iyi tecrübelerin 
paylaşımı gibi faaliyetleri artırmalı, 
kültürü şehirlerimiz arasında, insan-
larımız arasında daha çok geliştirme-
liyiz. UCLG çatısı altında bu hedefleri 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz.” 

DÜNYADA AŞIYA HERKESİN 
ULAŞIMINI SAĞLAMAMIZ 

GEREKİYOR 
Son olarak eşit aşılama çağrısını 

yineleyen Başkan Altay, “UCLG ola-
rak dünyada aşıya herkesin ulaşımını 
sağlamamız gerekiyor. Gelir seviyesi 
yüksek insanların aşı olduğu bir top-
lumla dünya korumamız mümkün 
değil. Dünya üzerinde özellikle gelir 
grubu düşük ülkelerimizin, şehirleri-
mizin de mutlaka bu süreçte destek-
lenmesi gerekiyor.” sözleriyle konuş-
masını tamamladı. n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’in düzenlediği
beste yarışması sonuçlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İstiklal Marşı’nın kabul 
edilişinin 100. yılı dolayısıyla dü-
zenlenen Mehmet Akif Ersoy Şiir-
leri Türk Müziği Beste Yarışması 
sonuçlandı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ya-
rışmaya birbirinden güzel eser-
lerle katılan herkese teşekkür 
ederek, kazanan eser sahiplerini 
tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İstiklal Marşı’nın ka-
bul edilişinin 100. yılı dolayısıyla 
düzenlenen Mehmet Akif Ersoy 
Şiirleri Türk Müziği Beste Yarış-
ması’nın kazananları belli oldu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İs-
tiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy’u 
düzenledikleri yarışmada bir kez 
daha yâd ettiklerini söyledi. 

Başkan Altay, “Milli Müca-
delemizin manevi kahramanla-
rından olan Mehmet Âkif, yeni 

nesiller için örnek alınacak bir 
şahsiyettir. Belediye olarak hem 
Âkif’i anmak hem eserlerinin ya-
şatılmasına katkı sağlamak hem 
de musikimize yeni eserler ka-
zandırmak için beste yarışması 
düzenledik. 

Yarışmamıza birbirinden gü-
zel eserler katıldı. Katılan tüm sa-
natçılarımıza teşekkür ediyorum. 
Kazanan eser sahiplerini de tebrik 
ediyorum.” dedi. 

YARIŞMANIN KAZANANLARI 
Yarışmada eserler; müzikali-

te, prozodi, form/biçim, güfte ve 
münhasırlık baremleri üzerin-
den incelenerek değerlendirildi. 
Jürinin değerlendirmesi sonucu 
Salih Berkmen birinci, Yusuf Yıl-
maz ikinci ve Ahmet Safa Mızrak 
üçüncü oldu.

 Mansiyon kazanan eser sa-
hipleri ile detaylara https://bes-
teyarismasi.konya.bel.tr/istiklal/ 
adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:59 06:21 12:52 16:25   19:12 20:30
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  16 °C    26°C

Karaman            13 °C 26°C 

Aksaray              14 °C      26°C

Ankara                13 °C     26°C Hicrî: 4 Sefer 1443 -  Rûmî: 29 Ağustos 1437

“İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizler 
ordusu büyüdü...”

“Türkiye'de işsizlik oranı, temmuz-
da bir önceki aya göre 1,4 puan artışla 
yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Türki-
ye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki 
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi 
artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu”

Böyle bir haber üzüyor değil mi?
Devletin bir kurumunun açıkladığı 

bir istatistik…
İnanalım da…
Bir tarafta da “çalışacak eleman 

bulamıyoruz” diyenleri dinlemek yoru-
yor bizi.

Şimdi…
Hangisi doğru?
Dedim ya…
TÜİK, devletin kurumu…
İnanalım da…
İşyerlerinde asılı ‘eleman aranıyor’ 

yazıları da düşündürüyor.
Merak ettim…
Araştırdım biraz.
Konya özelinde mesela…
Sanayilerde çalışacak adam yok.
Şaka yapmıyorum.
Yenileri yetişmiyor.
Kimse yağ, pas içerisinde çalışmak 

istemiyor.
Bir sektör daha sos vermek üzere.
Konya özelinde diyorum.
‘Oto tamircileri çırak bulamıyor. Su-

riyeli mülteciler vardı. Şimdilerde onları 
da bulmak zor’

Bunları ben demiyorum.
Esnaf sürekli gündeme getiriyor.
Bir ayrıntı daha vereyim, sonrasında 

ise bu konudaki çalışmaları değerlendi-
relim.

Şimdilerde tekstilde eleman bulmak 
problem haline gelmiş.

İşler yoğunlaşmış.

Bu çok güzel…
De…
Çalışacak adam yok.
Sebep…
Okulların açılmasıyla 

birlikte esnafın elindeki 
stok bir anda tükenmiş.

Lakin…
Yeni talepleri karşıla-

yabilmek adına yoğun bir 
çalışma içerisine girilmesi 
gerekiyor.

Ama…
Çalışacak adam yok.
Tekstilciler harı harıl eleman arıyor.
Ama adam yok.
TÜİK öyle demiyor.
Ne diyor?
İşsizlik oranları bu yükseldi.

Ya TÜİK Konya’da 
çalışma yapmıyor ya da 
tekstil sektörü onlar için 
önemli değil.

Ya da…
Bir yerde kaçak var.
O zaman…
Göz yumuluyor!
Teyit mi istiyorsu-

nuz?
Çıkın, Konya’da bu 

alanda faaliyet gösteren 
firmaları gezin.

Dinleyin kendilerini…
Üstelik tekstil acil olan bir alan. Di-

ğer alanlar ise yavaş yavaş eriyor.
Hatta birçok meslek de bu yüzden 

zora giriyor.
Ya meslek yok olup gidecek ya da 

işçilik çok yüksek olacak, vatandaşın 
cebine zarar verecek.

Peki çözüm ne?
Eğitim…

Hem de ilköğretimden itibaren…
Çocukların eğilimlerine göre yön-

lendirilmesi.
Herkes öğretmen olacak diye bir 

kaide yok.
Bizim çiftçilik yapabilecek gençlere 

ihtiyacımız var. Hem de teknolojik ta-
rım…

Sonra…
Oto tamircisine de ihtiyacımız var, 

kunduracıya da…
Mühendise de ihtiyacımız var avu-

kata da…
O yüzden eğitim…
Ve erken yönlendirme…
Milli Eğitim bu konuda çalışma yap-

malıdır.
İl müdürleri raporlar hazırlayabilme-

li, bu sorunun önüne geçilebilmeli.
Yine Konya özelinde söylüyorum; 

Konya’da bu anlamda çalışmalar var.
Misal…
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-

tükcü kalifiye eleman konusunda çok 
ciddi çalışıyor.

Sırf kalifiye eleman yetiştiren okullar 
açıldı.

Yüksekokul da buna dahil…
Bunlar çok uzun zamanda meyvesi 

alınacak çalışmalar. Ya da yarayı iyileş-
tirmekten ziyade pansuman yapabiliyor.

Elbette ki çok değerli çalışmalar 
ama uzun vadede yeterli değil.

Devlet bazında çözüm gerektiren bir 
konu.

Bu konuda bir politika üretmeli…
Milli Eğitim politikası olmalı yani…
Aksi takdirde birçok sektör yok olup 

gidecek…
Ya da çok pahalıya hizmet alacağız.

BÖYLE GIDERSE KAPACANACAK!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TEKNOFEST gibi projelerin AK Parti'nin gençlere sundu-
ğu sınırsız imkanın bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek 20 yıldır gençlerin yanında olduklarını belirtti

‘AK Parti 20 yıldır 
gençlerimizin yanında’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, ROKETSAN ve TÜBİ-
TAK SAGE yürütücülüğünde Tuz 
Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 
2021 Roket Yarışları kapsamında 
Aksaray'da, AK Parti'nin gençlere 
verdiği önemi anlattı.

TEKNOFEST'in, havacılık, uzay 
ve teknoloji konularında toplumda 
farkındalık oluşturmak, bu alanla-
ra ilgisi olan gençleri desteklemek, 
gençleri geleceğin teknolojileri 
üzerinde araştırma yapmaya özen-
dirmek ve profesyonel tasarım 
süreçlerine aşina olmalarını sağla-
mak amacıyla düzenlendiğini ifa-
de eden Usta, bu açıdan festivalin 
gençler ve ülkenin geleceği için 
önemli olduğunu belirtti. 

Usta, "Türkiye için, ülkemizin 
gençleri için vizyon çizen bir proje 
ve istersek neleri başarabileceği-
mizi gösteren bir festival. TEK-
NOFEST'in en son ayağına gelene 
kadarki aşamada burada başarı 
derecesine giren takımlar tekrar 
TEKNOFEST'in son aşamasında 
yarışmalara devam edecek. 

Burada önemli olan aslında 
roketlerin fırlatılması ve gerekli 
menzillere ulaşması kadar, genç-
lerimizin bunları yapıyor olması, 
bunları başarıyor olması." diye ko-
nuştu.

Memleketi Konya'dan takım-
ların da TEKNOFEST'e katılma-
sından ve geliştirdikleri roketleri 
yarıştırmasından memnuniyet 

duyduğunu dile getiren Usta, şun-
ları kaydetti: "Konya'mızda Bilim 
Merkezi'mizin Yörünge Takımı 
155 bin müracaatın içerisinden 
büyük bir başarıyla buraya ulaştı. 
O yüzden kendilerini canıgönül-
den tebrik ediyorum. 

Gençlerimiz, hedeflerimizin 
yüksek tutulması gerektiğini ve 
eğer yüksek hedeflerle önümüze 
bakarsak başaramayacağımız hiç-
bir hedefimizin olmadığını bize 
hatırlatıyor. O yüzden çok kıymet-
li, çok değerli bir çalışma. Burada 
bu organizasyonda emeği geçen, 
gençlerimize bu imkanları sunan 

T3 Vakfı'na, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına, valiliklerimize çok te-
şekkür ediyoruz."

Usta, ülkede gençler için bütün 
imkanların seferber edildiğinin 
ve TEKNOFEST gibi etkinliklerle 
gençlerin hayallerini gerçekleştir-
mesine imkan sunulduğunun al-
tını çizerek şöyle devam etti: "Ön-
celikle Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın aslında gençlere ve ül-
keye böyle bir vizyon kazandırma-
sıyla olan bir şey. 

Bunların yapılabilmesi için 
hem teknik imkanların verilmesi 

lazım hem de gençlere bu moti-
vasyonun içlerinde var olduğunu 
hissettirmek gerekiyor. O yüzden 
bu festivali çok kıymetli buluyo-
rum. Bu yarışmaya katılan her 
takımımız bence büyük bir başarı 
örneğidir. Her biri yarışmayı ka-
zanmış, birinci olmuş niteliğinde-
dir benim için. Emeği geçen her-
kesi tebrik ediyorum."

‘GENÇLERIMIZIN 
HER DAIM YANINDAYIZ’

AK Parti'nin gençlik projele-
riyle adından söz ettiren bir parti 
olduğuna değinen Usta, şunları 
kaydetti: "AK Parti kurulduğu gün-
den itibaren, ülkenin ilerlemesi ve 
gelişmesi için ne yapılması gere-
kiyorsa bu işin gençlere bir vizyon 
verilmesiyle, gençlere önem ve-
rilmesiyle, değer verilmesiyle ve 
onların yanında olmakla mümkün 
olabileceğinin bilincindeyiz. 

Gençlerimizin her daim yanın-
dayız. Bugün de onların yanında 
olduğumuzu gösteren büyük bir 
festivaldeyiz aslında. Dünyada sa-
dece ABD ve Türkiye'de yapılan 
bir TEKNOFEST'ten bahsediyoruz. 

AK Parti olarak gençlerimize 
ne kadar önem verdiğimizi, değer 
verdiğimizi ve onlar için sınırsız 
imkanlara hazır olduğumuzu gös-
teren bir tablonun içerisindeyiz. 
AK Parti olarak 20 yıldır gençleri-
mizin yanındayız ve bundan sonra 
da inşallah her daim gençlerimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz." 
n AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
SEVKAD mezunlarıyla buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, çeşitli ziyaretler için geldiği 
Konya'da, Konya Bilim Merkezi'n-
de düzenlenen "Geçmişten Günü-
müze Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki 
Varoluş Mücadelesi" konulu söyle-
şide gençlerle buluştu.  Cumhur-
başkanı Tatar, söyleşinin ardından, 
KKTC-SEVKAD (Sevgi ve Kardeş-
lik Derneği)  Konya mezunlarıyla 
bir araya geldi.

SEVKAD üyeleri, Cumhur-
başkanı Ersin Tatar’a, KKTC’de 
faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşları SEVKAD ve mezun öğren-
ciler hakkında bilgi verdi. SEVKAD 
adına görüşmeyi gerçekleştiren, 
Eski SEVKAD Gazimağusa Şube 
Başkanı Fatih Cihat Büyükmaktür, 
“SEVKAD mensupları, mezuniyet 

sonrasında dünyanın neresinde 
olursa olsunlar gönüllü birer elçi 
olarak Kıbrıs davasının savunucu-
larıdır. Kalbimiz, Kıbrıs Türk hal-
kıyla birlikte çarpmaktadır. Bugün, 
aktif görevde olan SEVKAD ada 
yönetimimizle koordineli olarak 
süreci takip ediyor ve Kıbrıs dava-
mız adına gerçekleşen olumlu ge-
lişmelerden memnuniyet duyuyo-
ruz.” dedi.  Konya mezunları ile bir 
araya gelmekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Tatar, SEV-
KAD mezunlarına teşekkür ederek 
“Kıbrıs’tan mezun olan öğrencile-
rimiz KKTC’yi tanıtmaktadırlar ve 
haklı mücadelemizin şahitleridir.” 
dedi. Birliktelik hediye takdimi ve 
hatıra fotoğrafı çekimi ile son bul-
du. n FAHRİ ALTINOK

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir, 
"AKYA torpidomuzu devreye so-
kuyoruz, bunu yeni bir müjde ola-
rak verebiliriz. Atmaca füzemizin 
deniz altından atılan versiyonunu 
çalışıyoruz. 

Atmaca füzemizin karadan 
karaya olarak yeni bir modelinin 
çıkmasıyla ilgili çalışmalarımız de-
vam ediyor." dedi.

Demir, ROKETSAN ve TÜBİ-
TAK SAGE yürütücülüğünde Tuz 
Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 

Roket Yarışması'nı izlemek için 
geldiği Aksaray'da, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, yarışmaların 
son günü olduğunu anımsattı.

Heyecanların dorukta olduğu-
nu, roketlerin yüksek irtifa yaptığı-
nı aktaran Demir, "TEKNOFEST'in 
oluşturduğu heyecan ve sinerji sa-
vunma sanayisi için büyük bir kay-
nak. Bu yarışmalardan sonra ne 
yapılmasıyla ilgili savunma sanayi-
si olarak sürekli devrede olmamız 
gerekiyor ve oluyoruz. 

Burada yarışmaya katılan ço-

cukların yakından takibini yapıp 
daha sonra şirketlerimizde işe 
alınmasını, bu tecrübelerini ger-
çek hayatta aktarmalarını istiyoruz 
ki; 20'den fazla arkadaşımız bu ya-
rışmalara katılmış ROKETSAN'da 
görev yapıyor. Diğer şirketlerimiz-
le ilgili de temaslar var." diye ko-
nuştu.

TEKNOFEST yarışmalarının 
gençleri sisteme katma platformu-
na dönüştüğünü belirten Demir, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 
sadece 'roketler yapılıp atıldı, bitti' 

değil, bilfiil alanda kullanılabilecek 
ürünler veya birazcık modifikas-
yon değişiklikle alanda kullanıla-
bilecek ürünler meydana getire-
biliyoruz. Bir ekibimiz, roket belli 
bir irtifa çıktıktan sonra, roketten 
çıkan bir İHA yaptı. 

Bu, hareket alanına önemli bir 
kavram getirebilir. İHA'lara yeni 
bir harekat konsepti getiren bu-
luşlar buradan çıkabiliyor. Akıncı 
ve Aksungur İHA'larımız, burada 
ortaya konulan deneysel anlamda-
ki ürünlerin biraz daha değişiklikle 

alanda kullanılmasını getirecek-
ler."

‘ATMACA FÜZEMIZIN DENIZ 
ALTINDAN ATILAN VERSIYONUNU 

ÇALIŞIYORUZ’
Daha uzun menzilli ve he-

defleri vurabilme kabiliyetindeki 
ürünlerin geliştirilebileceğine işa-
ret eden Demir, şunları kaydetti: 
"Aslında bu yol oldukça potansiyeli 
fazla olan bir yol. 

Diğer taraftan torpido çalışma-
larımız var, seyir füzesi çalışmala-
rımız var, denizaltından atılabilen 

seyir füzesi ki; orada da roket mo-
toru kullanma durumu var. Daha 
sonra seyir füzesine dönüşme du-
rumu var. Buradaki çalışmalar hep 
bunun alt yapısını oluşturacak.

 AKYA torpidomuzu devreye 
sokuyoruz, bunu yeni bir müjde 
olarak verebiliriz. Atmaca füzemi-
zin deniz altından atılan versiyo-
nunu çalışıyoruz. Atmaca füzemi-
zin karadan karaya olarak yeni bir 
modelinin çıkmasıyla ilgili çalış-
malarımız devam ediyor."
n AA

Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB) Dönem Başkanı, Konyalılar Birliği Federasyonu ve Konyalılar Vakfı Genel 
Başkanı Mehmet Aydoğa, ESTOB ile hedeflerinin kültürel etkinlikleri bir arada yürütmek olduğuna dikkat çekti

‘Konya’nın kültürünü
birlikte yaşatacağız’
Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB) 

Dönem Başkanı, Konyalılar Birliği 
Federasyonu ve Konyalılar Vakfı Ge-
nel Başkanı Mehmet Aydoğan, Kon-
ya Gazeteciler Cemiyetinde düzen-
lediği basın toplantısında çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Amaçlarının si-
vil toplum birlikteliğini sağlamak ol-
duğunu belirten Aydoğa, “Halkımı-
zın mutluluğu ve kalkınmasına katkı 
koymak ve ulusal, bölgesel, sektörel 
alanda evrensel normlara ulaşması-
na sivil toplum birliğini sağlayarak 
hizmet etmek için ESTOB resmi ku-
rum çatısı altında faaliyet gösterme-
ye karar verdik” ifadelerini kullandı.

 ‘İZMİR’DEKİ KONYALI SAYISI 
500 BİNİN ÜZERİNDEDİR’

İzmir’deki yaşayan Konyalıla-
rın nüfusunu ve ekonomideki yeri 
ve hangi sektörlerde ağırlıklı olarak 
bulundukları sorusunu da cevapla-
yan Aydoğan, “İzmir’de yoğunluklu 
olarak yaşayan kesimin içinde Kon-
yalılar olarak 3. sıradayız. Nüfusu-
muz 500 binin üzerindedir. Özellikle 
kuru kahve ve baharat sektöründe 
ağırlıklı olarak Konyalılar söz sahibi-
dir. Beyşehir Gönen köylülere bu işi 
ağırlık olarak yapıyor. Konyalılar ola-
rak doğduğumuz yerden doğduğu-
muz yere gönül bağı oluşturuyoruz. 
Konyalılarda kuru kahve, baharat, 
nakliye, tekstil, mobilya, inşaat, te-
mizlik ve alışveriş sektörleri olmak 
üzere 30 sektörde bir güç birliği 
vardır. 14 tane Konyalı oda başka-
nımız vardır. Bunun yanında 300 
tanede İzmir Ticaret Odası mecli-
sinde Konyalı bulunuyor. Diğer ta-
ratan İzmir’deki gayrimenkullerin 
yarısına yakını yine Konyalılardadır. 
İzmir’de hiçbir vatandaş ayrımı yap-
madan ramazan ayında yardımda 
bulunduk. Öğrencilerin kırtasiye, 
bilgisayar ihtiyaçlarını giderdik. Ca-
miler yaptırdık. Bütün bunları Kon-
yalı hemşerilerimizin destekleriyle 
gerçekleştirdik. İzmir de bölgecilik 
yapmıyoruz. Bütün siyasilerin odak 
noktasındayız. Ama hiçbirinin arka 
bahçesi olmadık. İzmir halkının sev-
gisini ve güvenini kazandık. Bun-
dan Konyalılar olarak onur duyduk. 

Bir ihtiyaç olduğunda mı Konyalılar 
birbirini arayacaktır. Sıkışınca Kon-
ya’daki İzmirliler akıllara geliyor. 
İzmir’deki Konyalılar olarak Konya 
sanayicisine, esnafına ve iş yapacak 
bütün hemşerilerimize açığız. Yapa-
cakları her işte ve projede yanların-
da oluruz. Bizim bütün amacımız, 
Hz. Mevlana’nın hoşgörü, kardeşlik, 
sevgi ve paylaşım felsefesini yayıp, 
yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.
‘BİRLİĞİN LİDERİ ŞAHISLAR DEĞİL, 

TOPLUM RUHUNA GÖSTERİLEN 
HASSASİYETTİR’

ESTOB’un 300 kişilik sivil 
toplum meclisinden oluştuğunu 
belirten Aydoğan, “Bizler Cum-
huriyeti Anayasası ve kanunları doğ-
rultusunda Demokratik, laik, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti temel olmak 
üzere ülkenin bölünmez bütünlü-
ğüne, Cumhuriyetin kazanımlarına 
ve Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, 
ülkemizin ekonomik sosyal, kültürel 
ve siyasal yapılaşmasına, Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğine ve varlı-
ğına bağımsızlık ve onuruna, milleti-
mizin geleceğine, halkımızın mutlu-
luğu ve kalkınmasına katkı koymak 
ve ulusal, bölgesel, sektörel alanda 
evrensel normlara ulaşmasına sivil 
toplum birliğini sağlayarak hizmet 
etmek için ESTOB resmi kurum ça-
tısı altında faaliyet göstermeye karar 
verdik. ESTOB, bölgedeki Konfede-
rasyon, Federasyon ve Derneklerin 
resmi katılımı ile yapılanarak gelişen 

toplumsal dinamikler çerçevesinde 
sorumluluk almaya karar vermiştir. 
ESTOB sivil toplum liderlerinden 
oluşan 1 Dönem Başkanı, 5 kişilik 
bir Divan kurulu, Konfederasyon ve 
Federasyon başkanlarından oluşan 
28 kişilik As Başkanlar Kurulu, 50 
kişilik merkez karar yönetim kuru-
lu ve 300 kişilik sivil toplum mec-
lisinden oluşmakta olup, birlik As 
Başkanları arasında dönemsel söz-
cülerle temsil edilmektedir. Birliğin 
lideri şahıslar değil, toplum ruhuna 
gösterilen hassasiyettir” dedi.
‘HEDEFİMİZ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ 

BİR ARADA YÜRÜTMEK’
Hedeflerinin ESTOB çatısı al-

tında kültürel etkinlikleri bir ara-
da yürütmek olduğunu ifade eden 
Aydoğa, “ESTOB Tüzüğümüzde 
belirtilen kıyafetlerimiz sivil toplum 
zemininde Ülkemizdeki farklı bölge-
lerin, farklı kültürlerin, farklı siyasi 
yapıların Ülke menfaatleri doğrul-
tusunda gerektiğinde bir arada 
duracağını sembolize eder. Kıyafet 
Ülkemizin bütünlüğüne karşı oyna-
nan oyunlar karşısında temsil ettiği-
miz cemiyetlerin ortak vatan sevgisi 
duyarlılığının ve bir masa etrafında 
toplanan zihinsel akrabalığın dışa 
vurumudur. Üzerinde yasadığımız 
Coğrafyanın; önceki nesillerden 
devir aldığımız kültür mirasının so-
rumluluğunun bilincinde olarak, 
Atatürk ile birlikte bu topraklarda 
meşaleye dönüşen büyük aydınlan-

ma hareketinin müşterek hedefimi-
ze ulaşması için sivil toplum olarak 
çalışmalarımız hız kesmeden devam 
edecektir. Sivil toplum birliği çatısı 
altında faaliyet gösterecek Konfe-
derasyon, Federasyon ve etkin der-
neklerin temsil ettiği ve kendisinden 
sonraki nesle aktarma mücadelesin-
de olduğu farlı kültür miraslarının 
ayrıştırıcı değil, birleştirici unsur 
olarak birlikte bir arada yaşanmasını 
sağlayacak etkinlikler düzenlemek 
hedefimizdir. Bu kapsamda Kara-
deniz’den, Urfa’ya, İzmir’den Konya 
ya, Balkanlardan Azerbaycan’a, De-
nizli’den, Gaziantep’e tüm kültürel 
etkinlik faaliyetlerini bir arada yürüt-
mek hedefimizdir. Cemiyetlerimizce 
yaşatılma çabası gösterilen kültür 
zenginliklerimizi birlik gücümüz 
olmaktan çıkarıp, ayrıştırıcı olarak 
kullanılmaması yönünde çalışma-
larımız sürdürülecektir.” İfadelerini 
kullandı.

‘ÜLKEMİZE YÖNELİK 
AYRIŞTIRMA TEMELLİ 

FAALİYETLERİN KARŞISINDAYIZ’
ESTOB olarak Türkiye’ye yöne-

lik ayrıştırma temelli faaliyetlerin 
karşısında olduklarını kaydeden 
Mehmet Aydoğan, “İçinde yaşa-
dığımız yüzyılda, ülkemize yönelik 
ayrıştırma temelli tüm dış odaklı 
faaliyetler karşısında sivil toplum 
birliğini bir arada tutan farklı kültür 
kökleri sayesinde, girişimlerin so-
nuçsuz kalacağına inancımız tamdır. 
Birliğimiz temsil ettiği cemiyetlerin 
sorumluluğunun bilincinde olarak 
yapacağı çalışmaları ve yayınlaya-
cağı dönemsel faaliyet raporları ile 
cemiyetlerimizin yapacağı değer-
lendirmeler kamuoyu ile paylaşıla-
caktır. Birliğimiz uygarlık hedefine 
ulaşmış müreffeh ve barış içinde bir 
toplum yaratma çabalarına hizmeti 
esas alan, merkezi ve yerel idarele-
rin politikalarını ve uygulamalarını 
dikkatle takip edecek, gerektiğinde 
destekleyerek, gerektiğinde açıktan 
tenkit ederek sivil toplumun yöneti-
me katılım ve katkısına özen göste-
recektir” diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

Konya’dan gönderilen Berat, 
Söğüt’te teslim alındı

Beyşehir'de Şehitler 
ve Gaziler Parkı açıldı

Türkiye Selçuklu Devleti Sul-
tanı III. Alâeddin Keykubat’ın 
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Os-
man Bey’e Uç Beyi Beratı gönder-
mesinin 723’üncü yıl dönümün-
de Konya’dan gönderilen temsili 
berat, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’nin başladığı gün 
Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Ka-
diroğlu’na teslim edildi. 

Türkiye Selçuklu Sultanı 
III. Alâeddin Keykubat’ın beylik 
alameti olarak Osmanlı Devle-
ti’nin kurucusu Osman Bey’e Uç 
Beyliği Beratı göndermesinin yıl 
dönümünde Konya’dan gönderi-
len temsili berat, Söğüt’e ulaştı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay tarafından Selçuklu Payitahtı 
Konya’dan Osmanlı’nın kuruluş 
şehri Söğüt’e gönderilen temsili 
berat Söğüt’te teslim alındı. Berat 
ile birlikte sancak, kılıç ve kaftan, 
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenlikleri’nin başladığı gün Bilecik 
Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğ-
lu’na teslim edildi. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde Şehitler ve 
Gaziler Parkı açıldı. Açılışa İYİ Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir, Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
gaziler, şehit Kara Ali Çavuş'un to-
runları ve mahalle sakinleri katıldı.

Parka, Kütahya Dumlupınar 
Şehitliği’nde yer alan Çetmili Şehit 
Kara Ali Çavuş destanının simgesi 
Şehit Baba ve Oğul Anıtı'nın ben-
zeri de yapıldı.

Açılış töreninde şehit Kara Ali 
Çavuş'un Akçabelen Mahallesi'nde 
yaşayan ailesi ve torunları adına 
konuşan Yüksel Ünüvar, 100 yıl 
önce doğduğu topraklardan vatan 
savunması için ayrılarak şehit dü-
şen, dünya tarihinde eşi benzeri 
görülmemiş bir destanın kahra-
manlarının torunları olmaktan 

onur ve gurur duyduklarını söyledi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 

Bayındır ise Kara Ali Çavuş ve oğlu 
Mehmet Onbaşı’yı anlatmanın son 
derece zor olduğunu belirtti.

Şehitler sayesinde özgür bir 
yaşam sürüldüğüne dikkati çe-
ken Bayındır, "Bizler eğer bugünü 
görüyorsak başta Mustafa Kemal 
Atatürk'ün silah arkadaşlarının 
ve 'Ben bu vatan için doğdum, bu 
vatan için ölürüm' diyen Kara Ali 
Çavuşumuz ve Mehmet Onbaşı-
mız sayesindedir. " diye konuştu. 
Konuşmaların ardından okunan 
Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua son-
rası Şehitler ve Gaziler Parkı ile 
Şehit Baba ve Oğul Anıtı'nın açılışı 
gerçekleştirildi. Anıtın üzerinden 
kaldırılan Türk bayrağı ise Kara Ali 
Çavuş'un torunlarından Durmuş 
Gökoğlu'na teslim edildi.
n AA

Mehmet Aydoğa

Türkiye'nin en büyük milli parkların-
dan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda güne-
şin batışı güzel görsel sunuyor. Beyşehir 
Gölü Milli Parkı'nın günübirlik ziyaretçileri 
ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip 
daha yakından görme imkanı bulurken, 
dünyada gurup vaktinin en güzel izlendi-
ği yerler arasında gösterilen Beyşehir'den 
güneşin batışını izlemeden yöreden ayrıl-
mıyorlar.

Göl kıyısına gelen ziyaretçiler, ilçede 
kartpostallık görüntüler oluşturan gün 
batımını hayranlıkla izlerken bu anları cep 
telefonlarıyla da kaydediyor. Çekilen gör-
sel ve fotoğraflar sosyal medya hesapla-
rından paylaşılırken, takipçilerden beğeni 
alıyor. Güneşin battığı anlarda göl yüzeyi-
ne yansıyan kızıl renk dikkat çekiyor. Ziya-
retçiler, gölde gün batımı anlarında gezin-
tiye çıkan yatlar, limanlarına dönüş yapan 
balıkçı tekneleri ile deniz bisikletleriyle 
güneşin batışını aynı anda görsel olarak 
izleyip kadrajlarına sığdırabiliyor. n İHA

Beyşehir Gölü'ndeki milli parkın gün batımı görenleri büyülüyor
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Enerya, dev çekilişte 54 kombi hediye etti
Enerya Enerji, ‘doğal gazsız ev 

kalmayacak’ anlayışıyla çalışmala-
rını sürdürüyor. Türkiye’nin öncü 
enerji şirketi Enerya Enerji ve Dosi-
der işbirliği ile Enerya aboneleri için 
düzenlenen dev çekilişin talihlileri 
kombilerini teslim aldı. 10 Ağustos 
tarihinde gerçekleştirilen çekilişle 
belirlenen talihlilere toplamda 54 
kombi hediye edildi. Konya’dan 
kombi kazanan talihlilere hediye-
leri Enerya Enerji Konya Bölge Di-
rektörü Mürsel Parlak tarafından 
teslim edildi. ‘Doğal gazsız ev kal-
mayacak’ anlayışıyla faaliyetlerini 
sürdüren Enerya Enerji, doğal gaza 
ulaşımın önündeki engelleri kaldı-
rıp doğal gaza geçişi kolaylaştırmak 
için birbirinden özel fırsatlar sunu-
yor. Enerya Enerji’nin, Dosider (Do-
ğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği)  iş birliğiyle dü-
zenlediği dev kombi çekilişinin ta-

lihlileri kombilerini teslim aldı. Her 
daim kullanıcıları konfor ile buluş-
turan ve doğal gaz rahatlığını evle-
re taşıyan Enerya Enerji’nin ‘doğal 
gazsız ev kalmayacak’ yaklaşımıyla 
başlattığı kampanya kapsamında, 
1 Haziran–31 Temmuz tarihleri 
arasında abone olanlar arasında 
yapılançekiliş sonucunda toplam-
da 54 kombi hediye edildi. Enerya 
Enerji’nin faaliyet gösterdiği; Antal-
ya, Aydın, Konya, Niğde, Nevşehir, 
Denizli, Karaman, Ereğli, Erzincan 
ve Aksaray’dan katılım gösteren 
yeni aboneler, kazandıkları kombi-
leri teslim alırken, Konya’dan kom-
bi kazanan talihlilere hediyeleri 
Enerya Enerji Konya Bölge Direktö-
rü Mürsel Parlak tarafından teslim 
edildi.

DOĞAL GAZ BAĞLANTI 
BEDELİNE 10 TAKSİT İMKÂNI
Türkiye’nin lider enerji şirke-

ti Enerya Enerji, doğal gaza geçişi 
kolaylaştırmak için farklı avantajlar 
sunmaya devam ediyor. Faaliyet 
gösterdiği 10 ilde hayata geçirdiği 
kampanya ile 1 Eylül – 30 Kasım 
tarihleri arasında doğal gaz bağlan-
tı bedeline 10 taksit imkânı sunu-
yor.

Ayrıca Enerya Enerji, her evin 
doğalgaz konforuna sahip olması 
için hizmet verdiği tüm bölgelerde-
ki yeni abonelere özel, yalnızca do-
ğal gaz dönüşümünde geçerli olan 
36 ay vadeli bireysel kredi kam-
panyasıyla yeni abonelere Vakıf-
Bank’tan; 3.000 TL’den başlayarak 
15.000 TL’ye kadar, 36 ay vade ile 
kredi kullanma fırsatı da sunuyor.

DOĞAL GAZ EN SAĞLIKLI 
ISINMA SİSTEMİ

Temiz enerji kaynaklarından 
olan doğal gaz; ikâmet edilen şeh-
rin hava kalitesine katkı sağlaması, 

ısınma koşullarına konfor kazandır-
ması ve bütçe dostu olmasıyla da 
oldukça önemli. 

Ev ekonomisine katkı sağlayan 
doğal gaz tüm dünyada en güvenli 
yakıt olarak kabul edilirken, alter-
natif ısınma yöntemlerine göre de 
cüzdanınızı koruyor. Doğal gaz en 
sağlıklı ısınma sistemi olarak kar-
şımıza çıkarken, temiz enerji saye-
sinde hava, ortam ve çevre kirliliği-
ne yol açmıyor. 

Alternatif ısınma yöntemleri 
yalnızca olduğu bölgedeki havayı 
ısıtırken, doğal gaz ile alanın tümü 
eşit sıcaklıkta ısıtılıyor. Doğal gaz ile 
eşit ısınan yaşam alanları ve sıcak 
su kullanımı da kullanıcılara rahat-
lık ve konfor sunuyor. Ülkemizde 
doğal gaz kullanımı, konfor ve ta-
sarruf sebebi ile yoğun olarak tercih 
ediliyor.
n HABER MERKEZİ

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü Yüksel Akçay, yerli küçükbaş hayvan ırkı ıslahında büyük başarılar elde ettiklerini, yüzde 70 
ikiz kuzulama oranına ulaştıklarını, bunun yanında hastalıklara ve bölgeye daha dayanıklı bir ırk ortaya çıkarıldığını ifade etti

Küçükbaş ıslahında
büyük başarı yakalandı

Konya'da Tarım İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 
Gözlü Tarım İşletmesinde, küçük-
baş ıslah çalışmaları ile yerli ırkların 
popülasyonu ve verimliliği artırıldı. 
Hayvancılık alanında koyunculuk 
faaliyetlerinin başı çektiği işletmede, 
30 bin küçükbaş ile üretim ve ıslah 
çalışmaları yürütülüyor.

Yaklaşık 300 bin dekarlık arazi-
siyle Türkiye'nin üçüncü büyük iş-
letmesi olan Gözlü'de, 130 bin dekar 
mera ve 70 bin dekar anız alanında 
yürütülen koyunculuk faaliyetleriyle 
bahar dönemine kadar hayvan sayı-
sının 55 bine çıkarılması hedefleni-
yor.

İşletmede, yerli küçükbaş ırkla-
rın ıslah çalışmalarındaki başarıya 
dikkati çekmek için 500 küçükbaş 
hayvan ile yapılan yemlemeyle ay 
yıldız figürü oluşturuldu.

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü 
Yüksel Akçay, işletmede 18 bin ana, 
12 bin anayı takviye dişi toklu ve 
koç, 10 bin baş besilik kuzu olmak 
üzere 40 binin üzerinde küçükbaş 
hayvan olduğunu söyledi. 

‘ELİT SÜRÜLERİMİZDE YÜZDE 
70'LERE VARAN İKİZ KUZULAMA 

ORANINI YAKALADIK’
Yürüttükleri ıslah çalışmalarıyla 

yerli ırkların verimliliğinin istikrarlı 
şekilde arttığını kaydeden Akçay, 
şöyle konuştu: "Akkaraman, İç Ana-
dolu Bölgesi'nin özellikle kurak ve 
kıraç şartlarına dayanıklı bir ırk. Her 
türlü hastalığa dayanıklı, süt ve döl 
verimi yüksek olduğunu buradaki 
çalışmalarda bariz şekilde tespit et-
tik. 

Islah çalışmalarımızla elit sürü-
lerimizde yüzde 70'lere varan ikiz 
kuzulama oranını yakaladık. Bunun 
dışında Akkaraman ve Bafra ırkını 
melezleme yaparak bölgeye has, ve-
rimliliği daha yüksek, hastalıklara ve 

bölgeye daha dayanıklı yeni bir ırk 
ortaya çıkardık. 'Gözlü' tipi dediğimiz 
bu melez ırkın özelliklerini daha da 
yükseltmek amacıyla çalışmalarımız 
devam ediyor."

‘ÜLKE ÇİFTÇİSİNE GEN 
TRANSFERİ YAPIYORUZ’

En önemli misyonlarının mil-
li tarım ve hayvancılık hareketine 
katkı sunmak olduğuna dikkati çe-

ken Akçay, "Özellikle Akkaraman 
ırkında ikizlik doğum oranını ve süt 
verimini artırmak amacıyla ikiz an-
nelerin, ikiz dişi yavrularını ve erkek 
yavrularını damızlık bırakıyoruz. Bu 
şekilde ülkeye daha verimli, hasta-
lıklara, kıraç ve kurak şartlara daha 
dayanıklı ırklar yetiştirerek ülke çift-
çisine gen transferi yapıyoruz." diye 
konuştu. Akçay, şöyle devam etti: 
"Yerli hayvanlarımızla sabırlı ve titiz 
çalışma yapıldığı takdirde istenilen 
verimlerin elde edilebildiğini işlet-
memizde yürüttüğümüz çalışmalar-
la gördük. Özellikle Akkaraman'da 
bunu çok bariz şekilde gördük. Hem 
yerli ırkların ıslahındaki başarıya 
dikkati çekmek hem de koyuncu-
luğumuzla ilgili farkındalık oluştur-
mak amacıyla farklı bir yemleme 
faaliyeti yapmak istedik. Bundan 
dolayı 500 küçükbaş hayvanımızı 
ay yıldız figürü oluşturacak şekilde 
yemledik. Güzel bir görüntü oluştu."
n AA

Yükseköğretim Kalite 
Kurulu KTÜN’ü değerlendirdi

Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK) tarafından ‘Kurumsal 
Akreditasyon Programına’ dahil 
edilen Konya Teknik Üniversite-
si’ne (KTÜN) YÖKAK Değerlendir-
me Takımı tarafından ziyaret ger-
çekleştirildi. Bu kapsamda KTÜN, 
3 gün boyunca birim ziyaretleri ve 
yüz yüze görüşmelerle Kalite Gü-
vence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, 
Araştırma ve Geliştirme, Toplum-
sal Katkı ve Yönetim Sistemi baş-
lıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt 
üzerinden değerlendirmeye alındı.

2018 yılındaki kanun ile bölü-
nerek yeni kurulan diğer üniversi-
teler ile birlikte YÖKAK tarafından 
2021 yılı dış değerlendirme (KDD) 
programına dahil edilen Konya 
Teknik Üniversitesinin 2020 tak-
vim yılına ait Kurum İç Değerlen-
dirme Raporu (KİDR) 2021 Nisan 
ayında sunulmuştu. Haziran ayın-
da farklı üniversitelerin akade-
misyenleri, idarecileri ve öğrenci 
temsilcilerinden oluşan KTÜN Dış 
Değerlendirme Takımı YÖKAK 
tarafından belirlendi. Temmuz 
ayında uzaktan erişim yoluyla ön 
ziyaret programı tamamlanan 
KTÜN’de sürecin saha ziyareti aşa-
ması 6-8 Eylül tarihinde, yüz yüze 
gerçekleştirildi.

Üniversitelerin kalite güven-
cesi sistemi, eğitim ve öğretim, 
araştırma ve geliştirme, toplumsal 
katkı ve yönetim sistemi ana baş-
lıkları altında değerlendirilmesini 
sağlayan Kurumsal Dış Değer-
lendirme Programı kapsamında 
değerlendirme takımı ilk olarak 
Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik ile bir 
araya geldi. Görüşmede; kurumun 
kalite güvence sistemi, eğitim-öğ-
retim, araştırma-geliştirme, top-
lumsal katkı ve yönetsel süreçlerle 
ilgili konular görüşüldü. Ardından 

KTÜN Yönetim Kurulu, Senato ve 
Kalite Komisyonu üyeleriyle bir 
araya gelen Değerlendirme Takı-
mı, Kurumsal Dış Değerlendirme 
Ölçütlerini dikkate alınarak ku-
rum tarafından yürütülen kalite 
çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Saha 
ziyareti sırasında ayrıca Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 
Teknik Bilimler Meslek Yükseko-
kulu ve Lisansüstü Eğitim Ensti-
tüsü’nü ziyaret eden takım üyeleri, 
burada Fakülte, MYO ve Enstitü 
yöneticileri, öğretim elemanları ve 
öğrencileriyle ayrı ayrı görüşmeler 
gerçekleştirerek, fiziki mekanlarda 
incelemelerde bulundu. Kurumun 
idari yöneticileri ve personeliyle de 
ayrı ayrı görüşmeler yapan takım 
üyeleri, kalite sürecinin birimlere 
yayılımı, birimlerin hedefleri ve bu 
hedeflerin kurumun stratejik he-
defleri içerisindeki yeri hakkında 
görüş aldı. Kurumun dış paydaşla-
rıyla da bir araya gelen takım üye-
leri, paydaşların üniversite hakkın-
da görüşlerini aldı. Takım üyeleri, 
ortak fiziki mekan ziyareti kapsa-
mında da kütüphane, spor salonu, 
öğrenci toplulukları çalışma alanı, 
koordinatörlükler ve araştırma-uy-
gulama merkezlerine ziyarette bu-
lunarak incelemelerde bulundu. 
Takım üyeleri bu ziyaretler sıra-
sında edindikleri izlenimleri ve ku-
rumun güçlü yönleri ile gelişmeye 
açık yönleri hakkında tespitlerini 
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik’in 
başkanlığında Üniversite Senatosu 
Üyeleri, Rektör Danışmanları ve 
Kalite Koordinatörlüğünün katılı-
mıyla gerçekleşen toplantıda ‘Çıkış 
Bildirimi’ olarak sundu. Bu şekilde 
sonlandırılan saha ziyaretinin ar-
dından değerlendirme takımı ku-
rumdan ayrıldı.
n HABER MERKEZİ
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Temizlik, İslam dininin fevkalade 
önem atfettiği bir konudur. İslam kay-
naklarında temizlik kavramı genellikle 
taharet (tuhr) kelimesiyle ifade edilir. 
Peki İslam'da temizlik çeşitleri nelerdir? 
İstibra ve istinca nedir, nasıl yapılır? 
Hükmi kirlilik hali demek olan hadesten, 
hükmi temizlik usulü olan ve her birinin 
kendine mahsus ayrıntılı hükümleri bu-
lunan abdest, gusül ve teyemmümle 
temizlenilir. Dinen temiz sayılmayan 
maddî kirliliğin (necaset) ise çeşitli yol 
ve usullerle giderilmesi mümkündür.

Temizliğin en genel ve tabii usulü 
su ile yıkamaktır. Suda kaynatma, ateşe 
sokma, silme, ovalama ve kazıma, ku-

rutma, üzerine toprak serpme, içindeki 
suyun bir kısmını veya tamamını boşalt-
ma, yapı değişikliği (istihale), boğazla-
ma ve tabaklama başlıca temizleme yol 
ve usulleri olarak zikredilebilir.

İstibra nedir? Küçük abdest boz-
duktan sonra idrar yolunda kalabilecek 
idrar damla ve sızıntılarının tamamen 
kesilmesi için bir süre bekleme, bundan 
sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizle-
me işlemine fıkıh dilinde "istibra" denilir. 
Özellikle erkekler açısından istibra daha 
önemlidir. Şayet özür hali söz konusu 
değilse vücuttan idrar sızıntısı olduğu 
sürece abdest geçerli olmaz. Bunun 
için de idrarın vücuttan iyice çıkmasını 

beklemek, bu amaçla biraz 
hareket etmek, yürümek 
veya öksürmek gereke-
bilir. İdrar sonrası abdest 
alınmayacak olsa bile, te-
mizlik iyi yapılmadığında 
geriye kalan idrar sızıntısı 
elbiseye bulaşacağından 
bu temizliğe dikkat edil-
mesi her zaman önemini 
korumaktadır. Bunun için 
Hz. Peygamber idrardan 
sakınmayı emretmiş, kabir azabının 

çoğunun idrardan sa-
kınmama sebebiyle ola-
cağını haber vermiştir. 
(Buhari, “Vudu”, 55; İbn 
Mace, “Taharet”, 26)

İstinca nedir? Çevre 
temizliği kadar beden 
ve elbise temizliği de 
gerek kişinin sağlığı ve 
beşerî ilişkileri gerekse 
ibadet hayatı için önem 
taşıdığından literatürde 

“istinca” terimiyle ifade edilen temizlik 

yani büyük abdest bozulduktan sonra 
dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, 
idrar vb. temizliği de Müslümanın ha-
yatında ayrı bir önem taşır. Aslolan bu 

temizliğin su ile yapılmasıdır. Hatta su ile 
temizliğin İslam toplum ve medeniyeti-
nin en belirgin vasıflarından biri olduğu 
ve bu sebeple Müslümanların kavuştuk-
ları beden ve elbise temizliğinin Batılılar 
tarafından da hayranlıkla ifade edildiği 
görülür. Su bulunmadığı takdirde bu 
temizliğin en uygun temizlik araçlarıyla 
yapılması gerekir. Temizlik sol elle yapıl-
malı, suyun ve diğer temizlik araçlarının 
kullanımında israftan kaçınılmalı, fakat 
temizliğin titizlikle yapılmasından da 

ödün verilmemelidir. Fıkıh kitaplarında 
eğitim ve ilim aracı olduğu için kâğıdın 
istibra ve istincada kullanılması doğru 
bulunmamış ise de günümüzde iki kağıt 
türü birbirinden ayrıldığı ve kağıdın imal 
ve temini kolaylaştığı için, özellikle bü-
yük abdest temizliğinde suyun kullanı-
mı ve kurulanma kaçınılmaz olmuştur. 
Bu itibarla Batı toplumlarında yaygın 
olduğu şekliyle sadece tuvalet kağıdı ile 
temizlenmenin yetersiz olduğunu, su ile 
temizlik yapıldıktan sonra avret yerinin 
bez veya tuvalet kağıdı ile kurulanma-
sının sağlık ve temizlik açısından daha 
uygun hatta gerekli olduğunu belirtmek 
gerekir.

İSTİBRA VE İSTİNCA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Geçtiğimiz Ocak ayında önce bacanağı Mustafa Arslan’ı, ardından da başka bir yerde bulunan kayınbabası 
Bekir Dağdeviren’i pompalı tüfekle vurup öldüren Şenol Yasak, kasten öldürme suçuyla yargılanıyor

Cani Şenol Yasak’ın
yargılanması başladı

Pompalı tüfekle kayınpederi ve 
bacanağını öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklanan Şenol Yasak'ın "kasten 
öldürme" suçlamasıyla yargılanma-
sına başlandı. 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen duruşmaya, 
tutuklu sanık Şenol Yasak sağlık 
sorunları nedeniyle katılamazken, 
taraf avukatları, maktul Bekir Dağ-
deviren'in oğulları Mecit ve Enes 
Dağdeviren duruşmada hazır bu-
lundu.

Müşteki Enes Dağdeviren ifa-
desinde, olay günü babasının vu-
rulduktan sonra sanığın kendisini 
de öldürmeye kalkıştığını öne sür-
dü. Sanıktan şikayetçi olduğunu 
belirten Dağdeviren, "Olay günü iş 
yerinde otururken babamın sesi-
ni duyunca dışarı çıktım, silah sesi 
duydum. Babamın vurulduğunu 
gördüm. Daha sonra sanık benim 
üzerime gelince büroya geri girdim. 
Silahı iki eliyle tutuyordu. Kapıyı 
açmak için silahı bırakınca hemen 
üzerine atıldım. Birlikte 4-5 tur 
yuvarlandık. Daha sonra da silahı 
elinden aldık." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye katılan maktul Be-
kir Dağdeviren'in diğer oğlu Mecit 
Dağdeviren de sanıktan şikayetçi 
olduğunu belirterek, en ağır şekilde 
cezalandırılmasını istedi. Duruş-
mada tanık olarak dinlenen H.A. 
ise "Olay yerine 20 metre mesafe-

de çalışıyordum. İlk önce silah sesi 
duydum ama bir şey göremedim. 
İkinci kez silah sesi duydum ve son-
ra Enes'in dükkanından 2 kişinin 
çıktığını gördüm. Boğuşuyorlardı, 
ellerinde silah vardı. Enes, sanığın 
elindeki silahı almaya çalışıyordu. 

Enes sanığın arkasından sarılın-
ca ben de elindeki silahı alarak bir 
kenara koydum. Hemen Bekir ağa-
beyin yanına koştum ve ambulansı 
aradım." diye konuştu.

İfadelerin ardından mahkeme 
heyeti dosyadaki eksikliklerin gide-
rilmesi için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi 
Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya 
dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı 
Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle 
öldüren Şenol Yasak, ardından Er-
kanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi 
sitesindeki dükkanda kayınpederi 
Bekir Dağdeviren'i vurmuş, ağır 
yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Şenol Yasak ise 
Dağdeviren'i vurduktan sonra bu-
radan da kaçmaya çalışırken, çev-
redeki esnaf tarafından yakalana-
rak polise teslim edilmişti. 

Şenol Yasak hakkında hazırla-
nan iddianamede, sanığın "kasten 
öldürme" suçlamasıyla iki kez mü-
ebbet hapisle cezalandırılması is-
tenmişti. n AA

Seydişehir'de zabıta ekipleri 
dilencilere göz açtırmıyor

28 ilde 48 suça karışan firari 
şüpheli Konya'da yakalandı Polise bıçak çeken 

şüpheli tutuklandı

Asker eğlencesinde açılan 
ateşte 5 kişi yaralandı

Seydişehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, dilencilere 
yönelik denetimlerini sürdürüyor. 

Atatürk Caddesi üzerinde ku-
rulan semt pazarında ilçe dışından 
geldiği tespit edilen kişilerin oldu-
ğu ihbarını alan Zabıta Müdürlü-
ğü ekipleri, yaptığı operasyonla 

Konya'dan geldiği tespit edilen 2 
kişi hakkında işlem başlattı. 

Dilencilik yaptığı belirlenen 1'i 
kadın 2 kişi hakkında idari para 
cezası uygulanarak, üzerindeki 
paralara el konuldu. Dilenciler, 
tekrar araçlarına bindirilerek ilçe 
dışına gönderildi. n AA

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı 
suça karışan ve hakkında 13 mah-
keme tarafından yakalama emri 
çıkarılan firari zanlı, Konya'da polis 
operasyonuyla yakalandı. Meram 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Ön-
leme ve Soruşturma Büro Amirliği 
ekipleri, "tehdit", "hakaret", "mala 
zarar verme" ve "taksirle adam 
yaralama" suçlarından aranan şüp-
heli Habil F'nin yakalanması için 
çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma 
kapsamında, şüphelinin bir arka-
daşına ait otomobili kullandığını 

tespit etti. Harekete geçen polis, 
otomobili merkez Meram ilçesi Pi-
rebi Mahallesi Larende Caddesi'n-
de durdurdu. 

Gözaltına alınan zanlının üst 
aramasında 56 uyuşturucu hap ele 
geçirildi. İşlemleri için emniyete 
götürülen zanlının, 13 mahkeme 
tarafından hakkında yakalama 
emri çıkarıldığı ve 28 ilde "dolan-
dırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ile 
"güveni kötüye kullanma" suçla-
rından 48 ayrı suç kaydının bulun-
duğu öğrenildi.
n AA

Meram ilçesinde, polise bıçak 
çektiği sırada bacağından vurula-
rak etkisiz hale getirilen şüpheli 
tutuklandı. 

Aybahçe Mahallesi Mendil So-
kak'ta bıçak çektiği sırada bir polis 
memuru tarafından bacağından 
vurularak etkisiz hale getirilen 
Soner K'nin (28) emniyetteki iş-
lemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çı-
karıldığı nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince "görevi yaptırmamak için 
direnme" suçundan tutuklandı.

Meram ilçesi Aybahçe Mahal-
lesi Mendil Sokak'ta 8 Eylül'de, 
hırsızlık ihbarı alan polis ekiple-
ri, 3 kişinin olay yerinden moto-
sikletle kaçmaya çalıştığını fark 
etmiş, "dur" ihtarına uymayarak 
kaçan şüphelilerin bulunduğu 
motosiklet, kısa bir kovalama-
canın ardından durdurulmuştu. 
Motosikletten inerek bıçakla bir 
polis memurunun üzerine yürü-
yen sürücü Soner K, bacağından 
vurularak etkisiz hale getirilmişti.
n AA

Ereğli ilçesinde, havaya tüfekle 
ateş edilmesi sonucu saçmaların 
isabet ettiği 5 kişi yaralandı. İddi-
aya göre, Ziya Gökalp Mahallesi 
91473. Sokak'ta düzenlenen asker 
eğlencesine katılan M.E.Ö, tüfekle 
havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan 
saçmaların isabet ettiği 5 kişi ya-

ralandı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yararılar sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından Ereğli Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Havaya 
ateş ettiği iddiasıyla M.E.Ö. polis 
ekiplerince gözaltına alındı.
n AA
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İşsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı İş 
Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna 
göre, Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 
2021 yılı Temmuz ayında bir ön-
ceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 
milyon 902 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık 
artış ile yüzde 12 seviyesinde ger-
çekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ 
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 
2021 yılı Temmuz ayında bir önce-
ki aya göre 125 bin kişi artarak 28 
milyon 730 bin kişi, istihdam oranı 
ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 
oldu. Mevsim etkisinden arındırıl-
mış işgücüne katılma oranı yüzde 
51,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Temmuz ayın-
da bir önceki aya göre 631 bin kişi 
artarak 32 milyon 632 bin kişi, iş-
gücüne katılma oranı ise 0,9 puan-
lık artış ile yüzde 51,2 olarak ger-
çekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM 
ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ 
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 23,1, 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 31,3 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan 

genç nüfusta işsizlik oranı bir ön-
ceki aya göre değişim göstermeye-
rek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 
puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. 
Bu yaş grubunda işgücüne katılma 
oranı ise bir önceki aya göre 0,4 

puan azalarak yüzde 40,7 seviye-
sinde gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ 
İSTİHDAMIN YÜZDE 56,2'Sİ HİZMET 

SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Temmuz ayında istihdam edi-

lenlerin sayısı bir önceki aya göre 
tarım sektöründe 17 bin kişi, hiz-
met sektöründe 454 bin kişi, ar-
tarken sanayi sektöründe 287 bin 
kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi 

azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 
17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, 
yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,2'si ise 
hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM ETKİSİNDEN 
ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ 
ORANI YÜZDE 23,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, 
potansiyel işgücü ve işsizlerden 
oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı 
Temmuz ayında bir önceki aya 

göre 1,2 puan artarak yüzde 23,6 
oldu. Zamana bağlı eksik istihdam 
ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 
16,3 iken, potansiyel işgücü ve iş-
sizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 
olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,1, 
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,8 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın 
aynı ayına göre 2,5 puan azalarak 
yüzde 12,1 oldu. İşsiz sayısı bir ön-

ceki yılın aynı ayına göre 585 bin 
kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi 
olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 
puan artarak yüzde 45,8 oldu. İs-
tihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 
266 bin kişi artarak 29 milyon 206 
bin kişi oldu. İşgücüne katılma ora-
nı bir önceki yılın aynı ayına göre 
1,8 puan artarak yüzde 52,1 oldu. 
İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 
681 bin kişi artarak 33 milyon 209 
bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE 
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN 
ORANI YÜZDE 17,4 OLDU

Temmuz ayında sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olmadan çalı-
şanların toplam çalışanlar içindeki 
payını gösteren kayıt dışı çalışanla-
rın oranı, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7 
olarak gerçekleşti. Tarım dışı sek-
törde kayıt dışı çalışanların oranı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 
puan azalarak yüzde 17,4 oldu.
n MERVE DURGUT

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı inşa-
at maliyet endeksi verisini açıkladı. 
İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 
yüzde 2.56, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 44.76 arttı. Endeks 
Haziran ayında rekor kırarak yıllık 
yüzde 42.9 artmıştı

Buna göre, inşaat maliyet en-
deksi, 2021 yılı Temmuz ayında 
bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
44,76 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme en-
deksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüz-
de 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın 
aynı ayına göre malzeme endeksi 
yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 
21,01 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET 
ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 45Ç15, 

AYLIK YÜZDE 2.63 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, 

bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

45,15 arttı. Bir önceki aya göre mal-
zeme endeksi yüzde 3,29, işçilik en-
deksi yüzde 1,00 arttı. Ayrıca bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi 
yüzde 21,18 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT 
MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 
43.39, AYLIK YÜZDE 2.28 ARTTI
Bina dışı yapılar için inşaat mali-

yet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 
2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 43,39 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik 
endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir 
önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi yüzde 53,67, işçilik endeksi 
yüzde 20,37arttı. n NAZİFE ARSLAN

Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

TÜİK 2021 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Tem-
muz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarken, miktar endeksi yüzde 3,8 azaldı

İhracatta değer arttı,
miktar endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, ihracat birim değer 
endeksi Temmuz ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 art-
tı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 32,0, yakıtlarda yüzde 71,3 ve 
imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 10,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR 
ENDEKSİ YÜZDE 3,8 AZALDI

İhracat miktar endeksi Temmuz 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks bir 
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 18,2, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 
ve imalat sanayinde (gıda, içecek, 
tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, ya-
kıtlarda yüzde 29,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ 
YÜZDE 30,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi 
Temmuz ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 30,3 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 21,3, ham 

maddelerde (yakıt hariç) yüzde 63,5, 
yakıtlarda yüzde 67,3 ve imalat sa-
nayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 
yüzde 22,5 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ Y
ÜZDE 10,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Temmuz 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,3 azaldı. Endeks bir 
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 23,1, yakıt-
larda yüzde 2,0 ve imalat sanayinde 

(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 
azalırken, ham maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 1,4 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN 

ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR 
ENDEKSİ YÜZDE 2,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2021 Hazi-
ran ayında 147,2 olan ihracat miktar 
endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2021 
Temmuz ayında 143,1 oldu. Takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye göre 

ise; 2020 Temmuz ayında 126,6 
olan ihracat miktar endeksi yüzde 
12,7 artarak, 2021 Temmuz ayında 
142,7 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN 

ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR 
ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2021 Hazi-
ran ayında 106,1 olan ithalat miktar 
endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2021 
Temmuz ayında 106,0 oldu. Takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye göre 
ise; 2020 Temmuz ayında 110,7 
olan ithalat miktar endeksi yüzde 
2,0 artarak, 2021 Temmuz ayında 
112,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI 
TEMMUZ AYINDA 91,6 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin 
ithalat birim değer endeksine bö-
lünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı 
Temmuz ayında 104,1 olarak elde 
edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,5 
puan azalarak, 2021 yılı Temmuz 
ayında 91,6 oldu.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Sigortalı çalışan sayısı 
Haziran'da yüzde 8,7 arttı

Haziran ayında sigortalı çalışan 
sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 ora-
nında artarak 22,1 milyon olarak 
gerçekleşti. Haziran ayında sigor-
talı çalışan sayısı yıllık olarak yüz-
de 8,7 oranında artarak 22,1 mil-
yon oldu. TEPAV İstihdam İzleme 
Bülteni'nin 109. sayısı yayımlandı. 
Haziran sayısında yer alan bilgilere 
göre Haziran ayında istihdam ar-
tışları hemen hemen tüm sektör-
lerde hız kesti.

Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) verilerine göre, toplam si-
gortalı çalışanların yüzde 72,4'ünü 
oluşturan sigortalı ücretli çalışan 
grupta (4/a) artış yüzde 11,1 olur-
ken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) 
değişimlere bakıldığında, esnaf sa-
yısında yüzde 8,3 artış, çiftçi sayı-
sında ise yüzde 7,7 düşüş görüldü. 
Kamu sektöründe sigortalı çalışan 
(4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 
oldu.

Nisan ve Mayıs aylarında, ge-
çen yıl pandeminin ilk dalgasında 
alınan tam kapanma önlemlerinin 
oluşturduğu baz etkisinin de kat-
kısıyla yüksek istihdam artışları 
gözlenmiş, Haziran ayı itibarıyla 
söz konusu yıllık değişim oranları 
geriledi. En belirgin değişim 19,1 
puanlık düşüş ile inşaat sektörün-
de gerçekleşti. Diğer taraftan, hız 
kesmekle birlikte, özellikle 2020 
yılının ikinci yarısından itibaren 
toparlanma gösteren sektörlerde 
çift haneli yıllık istihdam artışla-
rının sürdüğü görüldü. Haziran 
2021'de, tarım, ormancılık ve ba-
lıkçılıkta yüzde 10,7, madencilik 
ve taş ocakçılığında yüzde 13,1, 

inşaatta yüzde 22,8 ve ulaştırma 
ve depolamada yüzde 10 yıllık is-
tihdam artışları gerçekleşti.

Diğer taraftan, COVID-19 sal-
gının en olumsuz etkilediği sektör-
lerden olan konaklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyetlerinde son üç aydır 
istihdamın arttığı, Haziran ayında 
da artışın ivmelendiği gözlendi. 
Ayrıca, pandemi nedeniyle önem 
kazanan insan sağlığı ve sosyal hiz-
metler sektörü de en yüksek istih-
dam artışı yaşanan yüzde 32,2 ile 
sektör oldu. Bunun yanı sıra, top-
tan ve perakende ticaret sektörle-
rinde ise istihdam artışı, gecikmeli 
toparlanmanın etkisiyle, yüzde 6,5 
ile sınırlı düzeyde kaldı.

En hızlı istihdam artışı Muğla 
ve Antalya'da gerçekleşti. Salgın 
döneminde istihdamın önemli 
oranda daraldığı Muğla ve Antal-
ya'da Haziran 2021'de yıllık istih-
dam artışları, sırasıyla, yüzde 30,8 
ve yüzde 25,2 oranında gerçekleş-
ti. Çalışan sayısına göre değerlen-
dirildiğinde de, Antalya istihdamı 
en fazla artan ikinci il olurken, 
Muğla yedinci sırada yer alıyor. 
Benzer şekilde, KOBİ sigortalı ça-
lışan sayısı en hızlı artan il yüzde 
25,6 ile Muğla olurken, Antalya'da-
ki artış yüzde 17,6 oldu.
KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA ARTIŞ

Kadın çalışan sayısı geçen aya 
ve geçen yıla göre yükseldi. Hazi-
ran 2021'de sigortalı kadın çalışan 
sayısı bir yıl öncesine göre 521 bin, 
Mayıs ayına göre ise 112 bin arttı, 
toplam istihdam içindeki payı da 
yüzde 30,8'e çıktı.
n SİBEL CANDAN
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Selçuklu Müftülüğü'ne bağlı 

Meydanlı Yatılı Kız Kur'an Kursu'muzda 
** Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Okuma, 

** Hafızlık ve Ahlaki değerleri geliştirme; 
** Yine Hafızlık İmam Hatip proje sınıflarımızla 

gündüzlü ve yatılı olmak üzere eğitim vermekteyiz.

Nitelikli fiziki şartlarımız ve alanında uzman eğitimci kadromuzla siz 
değerli Ku'an dostlarını kursumuza bekliyoruz.

Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021
Tarihleri Arasında Yapılacaktır! Tarihleri Arasında Yapılacaktır! 

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668
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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

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 

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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3AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ
3GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
3VASATÖR
3PAKETLEME
3ELEKÇİ
3GIDA TEKNİKERİ
3VASIFSIZ ELEMAN

ERKEK PERSONEL 
ALINACAKTIR

Fevziçakmak Çakmak Mahallesi, 
10437. Sk. No:19, Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen adrese yapılacaktır.

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
• CNC İşleme Merkezi ve 

CNC Torna Tezgah Operatörleri
• Plastik Enjeksiyon & Metal 

Enjeksiyon Operatörleri,
• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 

Pres Operatörleri, 
Testere Operatörleri,

• PİK Döküm ve Karoser Ustaları
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Bu yıl ikincisi düzenlenen Perla Fest Alışveriş ve Yaşam Festivali Bayır Diamond Hotel- Convention Center’da kapılarını 
ziyaretçilere açtı. 9-12 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Perla Fest, saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek

Perla Fest ziyaretçilerin
beğenisini kazandı

Perla Medya tarafından düzen-
lenen Perla Fest Alışveriş ve Yaşam 
Festivali Bayır Diamond Hotel- Con-
vention Center’da kapılarını ziyaret-
çilere açtı. Bu yıl ikincisi düzenlenen 
festivalinin açılışına TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bil-
gi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız, MHP Konya Millet-
vekili Esin Kara, Konya Mobilyacılar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Mehmet Günbaş, AK Parti Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan 
Candan ile çok sayıda protokol üyesi 
ile davetli katıldı. 9-12 Eylül tarihleri 
arasında sürecek olan PerlaFest, saat 
10.00 ile 22.00 saatleri arasında zi-
yaret edilebilecek.

‘FESTİVALİMİZİ FARKLI 
ŞEHİRLERDE DE 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’
Düzenlenen festivalin açılış ko-

nuşmasını yapan Perla Medya Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şeyma Bayram, 

“Şehrimizin tek kadın dergisi Pren-
ses Kadın Dergisi ile başladığımız 
yolculuğumuzda hikayemize bir 
hikâye de ekledik. 

Perla Medya olarak kadın giri-
şimcilerimizi ve gençlerimizi önem-
siyoruz. Onlarda bizleri sağ olsun 
hiçbir programımızda bizleri yalnız 
bırakmıyorlar. İnşallah bu program-
larımızı Konya öncülüğünde diğer 
şehirlerimizde de devamı gerçek-
leşecek. Tüm Konyalı hemşerileri-
mizi Perla Fest Alışveriş ve Yaşam 

Festivali’ne bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş da festivalin hayır-
lara vesile olmasını dileyerek, Perla 
Medya yöneticilerine çalışmalarında 
başarılar diledi.
‘TÜRK’ÜN SİYASETİ DE HER ŞEYİ DE 

KADINLARIN OMUZLARINDA 
YÜKSELMEYE DEVAM ETMEKTEDİR’

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara da Anadolu’nun kapılarını biz-
lere açan Süleyman Şah ile birlikte 
ile Söğüt Domaniç'te yerleşen Hay-

me Ana şunu söylemişti; ‘Türkün 
Töresi evvela kadınların omuzların-
da yükselecekti’ demişti. Türkün tö-
resi de ekonomisi de Türkün siyaseti 
de her şeyi de kadınların omuzların-
da yükselmeye devam etmektedir. 
Bizlerde bunun onurunu yaşıyoruz” 
dedi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız 
da katılımcıları tebrik ederek, hayırlı 
bereketli kazançlar diledi.
n SİBEL CANDAN

Şeyma Bayram Mustafa KavuşEsin KaraZiya Altunyaldız
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7. Akçabelen Şeker Fasulyesi Festivali gerçekleştirildi
Beyşehir ilçesinde, 7. Akçabe-

len (Çetmi) Şeker Fasulyesi Festi-
vali düzenlendi. 

Beyşehir'e bağlı Akçabelen 
Mahallesi'nde, bu sene yedincisi 
yapılan festival, Akçabelen Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi ile 
Akçabelen Mahallesi muhtarlığı iş 
birliğiyle gerçekleştirildi.

Festival kapsamında yapılan 
en güzel fasulye pişirme yarışma-
sında, jüri tarafından yapılan de-
ğerlendirmenin ardından en güzel 
şeker fasulyeyi pişirdiği belirlenen 
isimlere hediye ve ödülleri verildi.

Daha sonra festivale katılan 
tüm misafirlere pişirilen şeker 
fasulye yemeği de ikram edildi. 
Etkinliğe katılan Beyşehir Kay-
makamı Yusuf Özdemir yörede 

yetiştirilen ürünün kalitesinde 
bölgenin toprak ve hava yapısının 
önemine dikkat çekerek, "Hepimi-
zin de bildiği gibi kuru fasulyenin 
Türkiye’nin hemen hemen her 
yerinde üretimi yapılmaktadır. 
Ancak Akçabelen Çetmi şeker 
fasulyesinin özelliği buranın ha-
vasından ve toprağından aldığı 
lezzetle, özel bir nitelik kazanmış-
tır. Bu niteliğiyle de coğrafi tescili 
yapılmıştır." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır da, Akçabelen Ma-
hallesi’nin 2019 yılında yörede 
yetiştirilen şeker fasulyenin coğ-
rafi işaret belgesini almasının ar-
dından yerleşim olarak da çok iyi 
bir ivme yakaladığını söyledi.
n AA

29’uncu Gıda Ürünleri ve Tek-
nolojileri Fuarı ‘WorldFood İstanbul’ 
Büyükçekmece’de bulunan fuar 
merkezinde gerçekleşiyor. Türk 
gıda sektöründen bini aşkın firma 
ürünlerini 29’uncu Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı’nda sergiliyor. 40 
ülkeden 200’den fazla satın alma-
cının da ziyaret edeceği fuar Türk 
gıda sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara ihracat ve işbirliği yapma 
şansı sunuyor. Perakende zincirle-

ri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve 
tavuk ürünleri, yaş sebze, meyve, 
deniz ürünleri, dondurulmuş ürün-
ler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli 
mamuller, unlu mamuller, hububat 
ve kuruyemiş gibi alanlardan birçok 
marka ve üretici WorldFood İstanbul 
Fuarı’nda yer alıyor. Düzenlenen fu-
arda Konya’dan Hürmet Dole’de yer 
alarak yurtiçi ve yurtdışından fuara 
katılan ziyaretçilerle buluşuyor. Ger-
çekleştiren fuarda Hürmet Dole fir-

ma yetkilileri tarafında firma hakkın-
da bilgi verilmenin yanında ihracat 
anlamında çalışmalara imza atıyor. 
Hürmet Çikolata ve Şekerleme Yö-
netim Kurulu Başkanı Celalettin Öz-
genç, üstün kalite politikasıyla müş-
teri memnuniyetini ilke edinerek 
yolumuza devam ettiklerine dikkat 
çekerek, “Konya ekonomisine kat-
kıda bulunmak için ihracata önem 
veriyoruz. Bu anlamda sektörümüz-
le ilgili düzenlenen fuarları yakından 

takip ediyoruz ve fuarlara katılım 
sağlıyoruz. Firma olarak ağırlıklı ola-
rak ihracat alanında çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 29’uncu Gıda Ürün-
leri ve Teknolojileri Fuarı ‘WorldFo-
od İstanbul’ fuarında standımıza ve 
ürünlerimize yoğun ilgi var. İnşallah 
bu yoğun ilgiye karşı müşteri mem-
nuniyetini ön planda tutarak çalış-
malarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Hürmet Dole, ihracat atağını sürdürüyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Cuma nama-
zını Kibrit Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti

Selçuklu’da Cuma bereketi
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Cuma Buluşma-
ları kapsamında mahalle sakinleri ile 
istişarelerine devam ediyor. İstişare-
lerin ve görüş alışverişlerinin temel 
alındığı Cuma Buluşmalarının bu 
haftaki adresi Kılınçarslan Mahallesi 
oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 
Kibrit Camii'nde kılınan namazın 
ardından esnaf ve vatandaşlarla bir 
araya geldi. 

Belediye hizmetleriyle ilgili ola-
rak vatandaşlardan gelen istek ve 
önerileri dinleyen Başkan Pekyatır-
macı’ya, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, Selçuklu Belediye Meclis 
Üyeleri, Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcıları ve Kılınçarslan Mahalle 
Muhtarı Cuma Ali Ünver eşlik etti.

‘CUMA BULUŞMALARINA 
TEDBİRLERE UYARAK 

DEVAM EDECEĞİZ’
Selçuklu halkına belediye hiz-

metlerini her alanda en iyi şekilde 
sunmak için gayret gösterdiklerini 

ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı," Selçuklu’da 
belediyecilik hizmetlerini halkımızın 
ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Sel-
çuklu'ya kazandırılan her eserde 

hemşehrilerimizle kurduğumuz 
güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaç-
larını yerinde tespit etmemizin bü-
yük payı var. Bu vesileyle geleneksel 
hale getirdiğimiz Cuma Buluşmala-
rını maske, mesafe ve tedbir çerçe-

vesinde sürdürmeye devam edece-
ğiz. İnşallah aşılama çalışmalarının 
artmasıyla pandeminin sona erdiği 
günlere de kavuşacak ve hemşehri-
lerimizle kucaklaşacağız." dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

Bakkal Amca Fotoğraf 
Yarışması sonuçlandı

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti. 
Milletvekili Kara, ilçeye varışın-
da ilk olarak ilçe Belediye Başkanı 
Hasan Koçer'i makamında ziyaret 
etti. Ziyarette, ilçenin sorunları ve 
çözüm önerileri üzerinde görüş 

alışverişinde bulunuldu. Ardından 
Kara, Cumhuriyet Meydanı'ndaki 
Millet Kıraathanesi'nin önünde va-
tandaşlarla bir araya gelerek istek-
lerini dinledi. Kara'ya ziyaretlerin-
de, MHP Konya İl Başkanı Remzi 
Karaarslan da eşlik etti. n AA

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 
"Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması" 
sonuçları açıklandı. Beyşehir Kül-
tür ve Turizm Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı yaptığı ya-
zılı açıklamada, bakkal ve küçük 
esnaf ve zanaatkarlarının yaşatıl-
ması konusunda farkındalık oluş-
turmak amacıyla sosyal medya 
üzerinden hediye çeki ödüllü bir 
cafotoğraf yarışması düzenledik-
lerini belirtti.

Fotoğraf yarışmasına Türki-
ye'nin her yerinden yoğun bir katı-
lım olduğunu kaydeden Büyükka-
falı, dereceye giren ve mansiyon 
ile sergileme alan eserlerin jüri 
tarafından yapılan değerlendirme 
sonunda belirlendiğini kaydetti.

Büyükkafalı, yarışmada Ufuk 
Turpcan'ın fotoğrafının birinci, 
Mustafa Varol'un çalışmasının 
ikinci, Beyhan Can'ın eserinin 
üçüncülük, Mürsel Çetin'in fotoğ-
rafının dördüncülük, Cihan Sav-
ran'ın çalışmasının ise beşincilik 
derecesi elde ettiğini bildirerek, 
14 eserin ise sergilemeye layık 
görüldüğünü bildirdi.  

Büyükkafalı ayrıca, yarışma 
sonunda, birinciye 2 bin 500, ikin-
ciye bin, üçüncüye 750, dördün-
cüye 250 liralık hediye çeklerinin 
ödül olarak verildiğini ve bu çek-
lerin mahalle esnafı veya bakkalı 
ile küçük esnaflardan alışverişler-
de kullanabileceklerini ifade etti.
n AA
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TURKOVAC onay alırsa, Ekim ayında seri üretimi yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

“Bir tesiste üretimine başladığı-
mız TURCOVAC aşımız bugün 
ikinci bir tesiste daha seri üretile-
cek altyapıya ulaştı. Onay alması 
halinde Ekim ayı içinde seri üre-
time geçeceğiz” ifadelerini kul-
landı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
düzenlediği basın toplantısın-
da açıklamalarda bulundu. Co-
vid-19'a karşı aşı kampanyası için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a teşekkür eden Bakan 
Koca, "100 milyon doz 80 milyo-
na hayırlı olsun. 100 milyonuncu 
doz aşı Kocaeli Gebze'de bir has-
tanemizde yapıldı. 

100 milyonuncu doz aşıyı olan 
36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı 
uygulayan hemşire arkadaşımıza, 
aşıdan sorumlu doktorumuza, aşı 
sürecinin bugünkü simgesi olarak 
yaşattıkları gurur için teşekkür 
ediyorum. 100 milyon doz ortak 
ve büyü bir başarının adıdır. 100 
milyon doz için milyonlarca insan 
karar verdik, harekete geçtik” 
dedi.

“Şu dakikalar itibarıyla 100 
milyon dozun bir hayli üzerinde-
yiz” diyen Bakan Koca, “18 yaş ve 
üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız 

yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma 
oranımız ise yüzde 63.8. 6 mil-
yon 32 bin kişi ise tam doz aşısını 
yaptırmış durumda. 100 milyon 
doz başarısı bizi büyük bir sonuca 
hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşı-
labileceğimize inandığım toplum 
bağışıklığıdır. Toplum bağışıklığı 
ise aşı dozlarının tam olması ile 
sağlanabilir. İlk doz aşısını olup 
ikinci dozu henüz yaptırmayan 
11.3 milyon kişi bulunuyor. Za-
manı gelen ikinci doz aşılarımızı 
yaptıralım. Biliyoruz ki ilk doz aşı-
nın tek başına koruyuculuğu yok. 
İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi 
başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz 
sonucu aşılarımızı tamamlayarak 
alabiliriz” açıklamasında bulun-
du.

Aşının tam doz yapılmasının 
hayat kurtardığını söyleyen Ba-
kan Koca, “İlk doz belirttiğim gibi 
ilk adımdır. İlk adımdan sonuç 
almayı ummak yanlış olur. Şu an 
Covid-19 sebebiyle yatan hasta-
larımızdan bir kısmı aşıları tam 
olmayan kişilerdir” diye konuştu.

Hastalığın hafif geçmesi için 
hatırlatma dozunun üzerinden 
iki hafta geçmesi gerektiğini ifa-
de eden Bakan Koca, “Şu an has-
tanelerimizdeki aktif vakaların 

yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı 
olmamış veya aşısı tamamlan-
mamış kişilerdir. Aşı tamamla-
nışın tanımını sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Aşısı tamamlanmış 
kişi iki doz inaktif aşı olup, ikinci 
doz aşısından 3 ay sonra hatırlat-
ma dozunu yaptıran ya da iki doz 
mRNA aşısı olan kişidir. Mevcut 
bilgiler, inaktif aşıdan üç ay son-
ra yapılan hatırlatma dozunun 
koruyuculuğu çok önemli ölçüde 
artırdığını göstermektedir. Üç doz 

aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka 
sayıları içindeki oranı yüzde 2'den 
daha azdır. Bugün itibarıyla hatır-
latma dozu zamanı gelen yaklaşık 
6 milyon insanımız var” şeklinde 
konuştu.

Aşı olan kişilerin riski tüm 
vatandaşlar için azalttığına de-
ğinen Bakan Koca, “100 milyon 
doz aşıyı tamamladığımız bugün 
sizlere önemli bir müjdem daha 
var. Yerli aşımız TURCOVAC acil 
kullanım olayına müracaat edebi-

lecek aşamaysa geldi. Bir tesiste 
üretimine başladığımız TURCO-
VAC aşımız bugün ikinci bir tesis-
te daha seri üretilecek altyapıya 
ulaştı. Onay alması halinde Ekim 
ayı içinde seri üretime geçeceğiz” 
dedi.

‘PAZARTESİDEN İTİBAREN BAZI 
OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİLERİ 

TARAMAK İSTİYORUZ’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

düzenlediği toplantıda basın 
mensuplarının sorularını yanıtla-
dı. MU varyantı ile ilgili gelen so-
ruya Bakan Koca, “Vatandaşımız 
özellikle varyantlar noktasında 
daha tedirgin olmamalı. Çünkü 
varyantlarla ilgili de koruyucu 
tedbirlerin bir farklılığı yok. Top-
lumsal bağışıklık oluşana kadar 
maskemizi ihmal etmememiz ge-
rekiyor. 

Mesafe noktasında hassasi-
yetimizi korumamız gerekiyor. 
Şu an toplumda yüzde 90'ın üze-
rinde delta varyantı var. Toplum 
ağırlıklı olarak delta varyantı ta-
şıyor. 

MU varyantı içinse 2 tane 
vaka olduğunu söylemiştim ki za-
ten o iki vaka da bildirildi ve bu 
iki vaka da İstanbul'da. Ayakta ta-
kip edilen ciddi bir sorunu olma-

yan yakın takip ettiğimiz vakalar. 
Bu varyantın daha ağır seyrettiği 
şeklinde bir kanaat olduğunu bi-
liyoruz ama bizim iki vakamızda 
da böyle bir durum söz konusu 
değil” cevabını verdi.

Öğretmenler içinde iki doz 
aşısını yaptıranların oranının yüz-
de 77'yi bulduğu bilgisini veren 
Bakan Koca, "En az bir doz aşısını 
yaptırmış öğretmenlerimizin ora-
nı da yüzde 90'ı geçti. Bildiğiniz 
gibi hastalığı geçirenlerin oranı 
ise yüzde 4.4'lerde. Şu anda yüz-
de 95'lere yakın aşılanmış olan, 
koruyuculuğu olan kişilerden 
bahsediyoruz” dedi.

TURKOVAC aşısı ile ilgili ge-
lişmelere yanıt veren Bakan Koca, 
“Bildiğiniz gibi inaktif aşı olan Si-
novac ile birlikte bir üçüncü doz 
çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü 
doz uygulaması zannediyorum 
yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla 
bu anlamda iki kıyaslamayla ilgi-
li sonuçlar çıkacak. Acil kullanım 
onayı anlamında öncelikle Sino-
vac ile karşılaştırmalı olan üçüncü 
doz uygulaması büyük ihtimalle 
yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki 
haftalar bu konuyla ilgili sonuçla-
rı daha net ifade etmiş olacağız” 
diye konuştu. n İHA

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Azap, "Aşıdan kaçan bir varyant çıkmazsa bek-
lentiler 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona erip, artık Kovid-19'un endemik bir hastalık olacağını gösteriyor." dedi

Kovid, 6-9 ayda bitecek!
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İn-

feksiyon Hastalıkları Derneği (KLİ-
MİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, 
Şişli'deki bir otelde düzenlenen ve 
iki gün sürecek "KLİMİK Covid-19 
Simpozyumu" kapsamında basın 
mensuplarıyla bir araya gelen der-
nek üyeleri, sempozyum ve salgın 
sürecine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu, soruları yanıtladı.

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Al-
pay Azap, geçen yılki vaka ve ölüm 
oranlarıyla şu anki oranlar benzer-
lik gösterse de insanlarda bir ra-
hatlama görüldüğünün belirtilmesi 
üzerine, salgına dair toplumda bir 
kanıksama yaşandığını ve farkında-
lığın çok azaldığını kaydetti.

Bunda, salgın sürecinin uzama-
sı, yeni eklenen varyantlar nedeniy-
le insanların "Bu hastalık bitmeye-
cek, yaşantımıza devam edelim." 
düşüncesinde olması, aşıların kul-
lanıma girmesiyle insanlarda gü-
ven duygusunun oluşmasının da 
etkili olduğunu söyleyen Azap, bu 
sorunların, bilimsel bilgilerin doğru 
yorumlanıp insanlarla açık ve doğ-
ru şekilde paylaşılmasıyla üstesin-
den gelinebileceğini ifade etti.

Bilimsel verilerin, salgının bu 
şekilde hızla yayılmaya devam et-
mesi halinde virüsün de değişmeye 
devam edeceğini gösterdiğini akta-
ran Azap, artık aşıların da etkisinde 
kaçabilen yeni varyantlarla karşı-
laşılabileceğini, bu nedenle bütün 
dünyada pandemi kontrol altına 
alınana kadar salgının olabildiğince 
baskılanması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Azap, belki salgının 
ilk çıktığı zamanlardaki kadar sıkı 
önlemler alınamayabileceğini, aşı-
lama devrede olduğu için bunlara 
gerek de olmadığını belirterek, du-
rumlara ve kişilere özel önlemler 
almanın artık daha doğru olduğunu 
ifade etti.

Mutlaka önlem alınması ve 
hastalığın toplumlarda, insanlar 
arasında dolaşmasının olabildiğince 
azaltılması gerektiğinin altını çizen 
Azap, şöyle devam etti: "O yüzden 
geçen seneyle karşılaştırdığınızda 
vaka sayıları çok benzerlik gösteri-
yor, aşılamaya rağmen. Bu aşıların 
etkisiz olmasından kaynaklanmı-
yor. Bu, önlemlerin fazla gevşemiş 
olmasından, kişilerin bireysel ön-
lemlere uymamasından kaynak-
lanıyor. Şu bilinçle hareket etmesi 
lazım vatandaşların; kendilerini 
korudukları zaman en yakınların-
dan başlayarak, sevdiklerini, bütün 
toplumu koruyorlar. Bunu yaparak 
pandeminin bitmesini de sağlaya-
caklar. Yani dünyayı kurtarmış ola-
caklar. Aslında gerçekten tünelin 
ucunda ışık görüldü. Eğer aşıdan 
kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa 
beklentiler -iyimser tahmin olsa 
da gerçekçi olduğunu düşünüyo-
ruz-önümüzdeki 6-9 ay içerisinde 
pandemik dönemin sona erip, ar-

tık hastalığın bir endemik hastalık 
olarak, grip gibi tıpkı, insanlar ara-
sında dolaşmaya devam edeceğini 
ve bizim bir miktar daha sosyal ve 
toplumsal yaşantıya dönebilece-
ğimizi gösteriyor. Yani az zaman 
kaldı. Biraz daha dişimizi sıkmamız 
gerekiyor."

‘TOPLUMSAL BİR İŞ 
YAPIYORSANIZ, ZORUNLU 
AŞI OLMASI GEREKTİĞİNİ 

DÜŞÜNÜYORUZ’
KLİMİK Genel Sekreteri ve Ko-

ronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Serap Şimşek Yavuz da Malte-
pe'de aşı karşıtlarının yapacağı mi-
tingin salgının seyrine ilişkin etkisi-
nin ne olacağının sorulması üzerine 
şöyle konuştu: "İçinde bulundu-
ğumuz dönem, yoğun aşılamayla 
birlikte kontrollü sosyal hayatın 
devam etmesi gereken dönem. Bu 
çerçevede, bu insanlar böyle bir mi-
ting yapacaksa otobüs ya da tren, 
uçak yolculuğunda aşılı olduklarını 
göstermeleri veya test vermeleri 
gerekiyor. Çünkü uzun bir otobüs 
yolculuğu çok riskli. Maskenizi çı-
karmasanız bile gerçekten bu en-
feksiyonu kazanmak için çok riskli 
bir durum yaratıyor. Açık havada 
bile olsa mesafenin korunması ge-
rekiyor. Mesafeyi koruyamayacak-
sanız da maskelerin çıkmasına izin 
yok. Mesafenin korunmaması diye 
bir durumda da enfeksiyon bulaş-
ma riski hala olabilir ki bu insanla-
rın hepsinin aşısız olduğunu biliyo-
ruz. Dolayısıyla kurallara yakından 
uymalarını sağlayacak düzenle-
meler var. Ama bunların kontrolü 
gerekiyor. Şu an Türkiye'deki en-
feksiyonların yayılımına baktığı-
mız zaman belli sayının üstündeki 
gruplaşmalar akılcı değil."

Aşısız veya aşısı tamamlan-
mamış kişiler için PCR testi zo-
runluluğuna uyulup uyulmadığı-
nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nda 
konuşulup konuşulmadığına dair 
Yavuz, "Bu konuda bir bilgi ver-
mediler. Ama çok tepki aldığını bi-
liyorum test zorunluluğunun. Biz 

sonuna kadar destekliyoruz. Der-
nek olarak da zaten destekliyoruz. 
Aslında biz zorunlu aşıyı da öneri-
yoruz. Toplumsal bir iş yapıyorsa-
nız, zorunlu aşı olması gerektiğini 
düşünüyoruz, sağlık çalışanları, öğ-
retmenler gibi." dedi.

‘AŞILARIN GÜVENLİĞİ O KADAR 
GÖSTERİLDİ Kİ KİMSENİN KAYGI 

DUYMASINA GEREK YOK’
Prof. Dr. Yavuz, toplantının ar-

dından yaptığı değerlendirmede, 
salgında gelinen noktanın aşılar 
nedeniyle umulduğundan çok daha 
iyi olduğunu çünkü aşılarla ölüm ve 
hastaneye yatışların engellenebildi-
ğini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada henüz 
yeterince aşılama yapılamadığını, 
aşı dağıtımında eşitsizlikler olduğu-
nu bu nedenle hala aşılanmamış ve 
hastalanabilecek milyonlarca insan 
bulunduğunu, enfeksiyonu azalta-
cak diğer önlemler de kaldırıldığı 
için enfeksiyonun yayılmaya devam 
ettiğini anlatan Yavuz, aşının bütün 
dünyada hızlıca yapılıp, bir taraftan 
da enfeksiyonun yayılmasını engel-
lemek için kontrollü sosyal yaşama 
devam etmenin önemini vurguladı.

Yavuz, aşı tereddüdü ve aşı kar-
şıtlığı konularına ilişkin, "Aşı karşıt-
ları Türkiye'de o kadar da büyük bir 
grup değil. 'Aşının istenmeyen bir 
etkisi olabilir mi bana.' diye aşı te-
reddüdü olanlar olabiliyor. Oysaki 
aşılar o kadar çok insana yapıldı ve 
aşıların güvenliği o kadar gösterildi 
ki gerçekten kimsenin kaygı duy-
masına gerek yok. Bunun net bir 
şekilde anlatılması lazım. Tereddüt 
duyanları ikna edebileceğimizi dü-
şünüyorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

‘MU, YAKINDAN İZLENMESİ 
GEREKEN VARYANTLAR 

KATEGORİSİNDE’
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 

ilk kez Kolombiya'da tespit edilen 
ve Türkiye'de de 2 kişide görülen 
"Mu" varyantına ilişkin şu bilgileri 
verdi: "Delta şu ana kadar gördük-
lerimiz içinde en becerikli olanı. Çok 

hızlı yayılabiliyor diğerlerine göre. 
En büyük becerisi bu. Dolayısıyla 
dünyada da en baskın varyant hali-
ne geldi. Yani bir varyantın becerisi 
esas olarak ne kadar yayılabildiğiyle 
ölçülüyor. Tabii aşıdan kaçabilme-
si de ayrı bir becerisi oluyor. 'Mu', 
deltanın 'ülkelerde çok yayılabilme' 
başarısını gösterebilmiş değil. Ama 
tamamen de bırakılabilecek, ilgi-
lenilmeyecek bir varyant da değil. 
Endişe yaratanlar var 4 varyant. 
Bu da 'yakından izlenmesi gere-
ken', 'her an sıkıntıya ulaşabilecek' 
kategorisinde. O nedenle yakından 
incelememiz, genomik analiz yüz-
demizi artırmamız gerekiyor. Şu 
anda izlemede. 'Mu' için kaygılanı-
yoruz ama şu anda delta kadar bize 
sıkıntı yaratmadığını söyleyebiliriz. 
Yaratacak mı ileride göreceğiz ama 
beklenmiyor. Deltayla 'Mu'nun bir-
likte olduğu yerlerde delta genelde 
'Mu' varyantını da baskılıyor gibi 
görünüyor."

Aşıların "Mu" varyantı üzerin-
deki etkisine de değinen Yavuz, 
şöyle konuştu: "Aşılardan daha faz-
la kaçabilir. Aşılar varyantlardan 
da koruyor aslında. O nedenle bu 
ek dozlar gündeme geldi. Bağışık-
lığınız biraz hatırlatıcı dozlarla art-
tırıldığında bütün varyantlara etki 
eden, yeterince bir bağışıklık yanıtı 
oluşuyor. Varyant çıksa da aşıların 
içeriği değişecek sadece. Aşıların 
platformları aynı olduğu için çok da 
kaygı duymuyoruz. Eğer çok büyük 
bir değişiklik olursa virüste, eski aşı 
hiç koruyamazsa o zaman içeriği 
değişecek."

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 
BioNTech aşısı için özellikle bağı-
şıklığı baskılanmış ve 65 yaş üstü 
olanlarda 3. dozun ne zaman gere-
keceğine, 6-8 ya da 12 ay içinde mi 
gerekli görüleceğinin 1-2 ay içinde 
ortaya çıkacağını, Türkiye'de BioN-
Tech olanların henüz 3. aylarında 
olduklarını, bu nedenle 2 doz Bi-
oNTech olanlarda öyle bir ihtiyacın 
henüz olmadığını sözlerine ekledi.
n AA

BioNTech 5-11 yaş grubu 
için aşı izni isteyecek

Aşı yaptıran erkeklere
müjdeli haber geldi

Alman biyoteknoloji firması 
BioNTech, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaş 
grubu çocuklarda kullanım izni 
için gelecek haftalarda yetkili ma-
kamlara başvuracağını açıkladı.

Alman "Der Spiegel" dergisi-
ne konuşan BioNTech'in kurucu-
ları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. 
Özlem Türeci, 12 yaş altı çocukla-
ra korona virüs aşısı yapılmasına 
ilişkin çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

Gelecek haftalarda dünya ge-
nelinde 5 ile 11 yaş arası çocuklar 
üzerinde yaptıkları bilimsel çalış-
manın sonuçlarını dünya çapında 
yetkili makamlara sunacakları-
nı bildiren Türeci, bu yaş grubu 
için Avrupa dahil olmak üzere aşı 
onayı isteyeceklerini belirtti.

Türeci, BioNTech'in söz konu-
su yaş grubu için bilimsel araştır-
ma sonuçlarına sahip olduğunu, 
ancak bunların izin verme yetkisi-

ne sahip kurumlar için hazır hale 
getirilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda BioNTech’in 
Baş Tıbbi Sorumlusu olan Özlem 
Türeci, “Biz zaten üretimi hazır-
lıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az 
dozda olacak.” ifadesini kullandı.

Uğur Şahin ise söz konusu yaş 
grubu için bilimsel aşı çalışmala-
rının iyi gittiğini belirterek, “Du-
rum iyi gözüküyor. Her şey plana 
göre ilerliyor.” dedi.

Biontech kurucuları Şahin 
ve Türeci, aşı olma konusunda 
kararsız insanları gelecek hafta-
larda aşı olmaya ikna etmek için 
toplumu elinden gelen her şeyi 
yapmaya çağırdı.

Şahin, "Toplum olarak sert bir 
kış geçirmemek için hala 60 gü-
nümüz var. Bu iki ay içinde müm-
kün olduğunca çok insanı hareke-
te geçirmek için elimizden geleni 
yapmalıyız." çağrısında bulundu.
n AA

Halk arasında Kovid-19 aşı-
larının kısırlığa neden olduğu yö-
nündeki söylentilerin, laboratuvar 
ortamında yapılan testler sonucu 
tamamen asılsız çıktığı aksine er-
keklerde sperm sayısını arttırdığı 
belirtildi.

Temmuz 2021'de Jama 
Network Open'da yayınlanan ve 
Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalında yapılan 
çalışmanın sonuçları hakkında 
bilgi veren Embriyolog Turgay 
Barut, “Bu çalışmaya göre, Ame-
rikan Gıda ve İlaç Enstitüsü ta-
rafından kullanımı onaylanan ve 
Türkiye'de de uygulanan mRNA 
aşılarından Pfizer-BioNTech ve 
çeşitli Avrupa ülkelerinde ve 
Amerika'da uygulanan Moder-
na aşılarının yapılmadan önce ve 

sonra gönüllülerin sperm analiz-
leri yapılmış ve aşı sonrası her iki 
aşı grubunda da gönüllülere ait 
sperm sayılarında, miktar ve ha-
reketlerinde artış gözlenmiştir.

Klinik çalışmalarda yüksek et-
kinliği ve az miktarda yan etkisi 
görülen aşı yaptırma konusundaki 
çekincelerden biri de doğurganlık 
üzerine olası olumsuz etki göste-
rebileceği düşüncesiydi. Bunun 
nedeni de doğurganlık üzerine 
toksik etkilerinin değerlendirilme-
miş olmasıydı ve Covid-19 virü-
sünün sperm değerlerini azalttı-
ğıyla ilişkilendirilmesiydi. Yapılan 
bu çalışmanın sonuçları halk ara-
sında ‘kısırlık yapıyor' söylenti ve 
endişelerinin yersiz olduğunu 
gösterdi” dedi. n İHA
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Aksaray’ın Aşıklısı’ndan Türkiye’ye örnek proje

Aksaray Valiliği öncülüğünde 
Gülağaç Kaymakamlığı tarafından 
2 yıl önce kurulan Aşıklı Koopera-
tifinde çalışan kadınların emekleri 
ile kurulan lokantada iş ihtiyacı 
olan kadınlara istihdam sağlanır-
ken, sokak hayvanlarının beslen-
mesi ve ihtiyaç sahiplerinin yemek 
ihtiyacı karşılanıyor.

Aksaray’da 2 yıl önce göreve 
geldiği Gülağaç ilçesinde kadın 
gücünün yansıtılması ve kadınla-
rın istihdamı için ilçeye bağlı tarihi 
Aşıklı Höyükten esinlenen Kay-
makam Elif Nur Saçal, Aksaray 

Valiliği öncülüğünde Aşıklı Kadın 
Kooperatifini kurdu. Bölgenin yö-
resel lezzetlerini doğal ürünler ile 
üretmek için kurdukları koope-
ratifte kadınların istihdamı sağ-
lanarak bugüne kadar 55 kadın 
kooperatifte görev alırken, Türki-
ye’ye örnek olan proje ülkede ilk 
olan bir çalışmaya imza attı. Kendi 
kurdukları seralardan elde ettikleri 
ürünlerle yöresel ürünleri üreten 
kooperatif 2 yılın sonunda bir de 
lokanta açtı. İlçe merkezine açılan 
lokantada yine kadınlar istihdam 
edilirken, sokak hayvanlarının 

beslenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin 
yemek ihtiyaçları karşılanmaya 
başladı. 1 milyon 50 bin TL mali-
yetle 10 bin 500 metrekare alan-
da kurulan serada üretilen doğal 
sebze ve meyveler Aşıklı’nın üre-
tim tesislerinde kadınların elinden 
hazırlanan yöresel ürünlerle bulu-
şuyor. Üretim tesislerinde yapılan 
yöresel ürünler ise yemek, tatlı ve 
ambalajlanmış ürün olarak lokan-
tada satılıyor. Lokantada tabakta 
kalan yemekler kutularda birikti-
rilerek sokak hayvanlarına verilir-
ken, tencerelerde kalan yemekler 

ise sefer tasları ile ihtiyaç sahiple-
rine gönderiliyor. Aynı zamanda 
askıda yemek var projesi ile hayır-
sever vatandaşların bağışları ye-
mek ve yöresel ürün olarak ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılıyor.

TÜM İŞLER BU LOKANTADA 
TOPLANIYOR

Aşıklı Kooperatifinin en önem-
li noktası ve tüm işlerin toplamı-
nın kurdukları lokanta olduğunu 
vurgulayan Gülağaç Kaymakamı 
Elif Nur Saçal, “Şöyle söyleyeyim. 
Bütün şeylerin toplamı aslında bu 
lokanta, burada 4 tane genç kızı-

mız çalışıyor. Üniversite mezunu, 
hem ilçelerindeler hem ailelerine 
destek oluyorlar hem de çalışı-
yorlar. Lokantamızda sulu yemek 
yapıyoruz. Kadınlarımız aynı za-
manda profesyonel aşçılık eğitimi 
alıyorlar. Orada aldıkları, orada 
öğrendikleri yemekleri gündüz 
müşterilerine, hemşerilerimize 
sunuyorlar. Tabakta artan yemek-
leri sokak hayvanlarına veriyoruz. 
Tencerede artan yemeklerimizi 
de akşam ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtıyoruz. Bunun dışında askıda 
yemek uygulamamız var. Biliyor-

sunuz Türkiye’nin hemen hemen 
her yerinde bir askıda ekmek uy-
gulaması vardır. Bizde de askıda 
yemek uygulaması var. Bağış yap-
mak isteyen müşterilerimiz bura-
ya bağış yapıyorlar. Bizde ihtiyacı 
olan ailelerin yemeklerini karşılı-
yoruz. Bunun dışında kadınlarımız 
toplu yemek düğünlere, cenaze-
lere, sünnet gibi törenlere toplu 
yemek yapıyorlar. Bu şekilde istih-
dam olmuş oluyorlar. Kendi para-
larını kanıyorlar. Evlerine ekmek 
götürüyorlar” diye konuştu.
n İHA

Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasına ilişkin kararın 
Resmî Gazete’de yayımlanarak onaylandı. Selçuk Tıp bünyesinde kurulacak gen tedavi merkezinin önü açılmış oldu

Selçuk Tıp bünyesinde gen 
tedavi merkezi kuruluyor 

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp 
Fakültesi bünyesinde Genetik ve 
Hücre Teknolojilerine Dayalı Teda-
vi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kuruluyor. Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir 
Koçak, Genetik ve Hücre Teknolo-
jilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin kurulmasına 
ilişkin kararın Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak onaylandığını açıkladı. 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Koplay’a ve diğer 
idarecilere desteklerinden dolayı te-
şekkür eden Doç. Dr. Koçak, “Gen 
tedavisinde özellikle son yıllarda çok 
önemli gelişmeler kat edilmeye baş-
landı. Genetik Anabilim Dalı olarak 
en büyük problemlerimizden biri, 
teşhis ettiğimiz hastalara tedavi yö-
nünden yardımcı olamamaktı. Çün-
kü gen temelli hastalıkların çoğunun 
tedavisi bulunmuyor. Gen tedavisi 
artık hayatımızın içerisinde. Bazı 
göz hastalıklarında ve bazı nörolojik 
hastalıklarda gen tedavi yöntemleri 
uygulanmaya başlandı. Bu yönde 
protein ve enzim tabanlı müdaha-
leler gerçekleştirildi. Yakın zamanda 
CRISPR olarak adlandırılan önemli 
bir gen teknolojisi ortaya çıktı. Bu 
gelişmelerle amaçlanan, gen temelli 
hastalıkların çoğuna tedaviyi uygu-
layabilmek” diye konuştu.

‘MRNA AŞI TEKNOLOJİSİNİ 
KANSER ALANINDA DA UYGULAMAYI 

HEDEFLİYORUZ’
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-

si bünyesinde kurulması onaylanan 
Genetik ve Hücre Teknolojilerine 
Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştır-
ma Merkezinin, Türkiye’deki üçün-

cü Gen Tedavi Merkezi olacağını 
belirten Doç. Dr. Koçak, “Gen te-
davisiyle ilgili gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Biz bu merkezin aynı 
zamanda bir okula, eğitim ortamına 
da dönüşmesini istiyoruz. Çünkü 
öncelikli olarak bu alanda teoriyi 
olgunlaştırmak gerekiyor. mRNA 
teknolojisini gen tedavisiyle birleşti-
rip kendimize özgü birtakım katkılar 
sunmayı amaçlıyoruz. Kurulacak 
merkezimizde mRNA aşı teknoloji-
sini kanser alanında da uygulamayı 
hedefliyoruz. Bizim laboratuvarla-
rımızda hemen hemen tüm insan 
genlerine bakabiliyoruz. Hastalık-
ların genetik analizlerini, teşhisini 
yapabiliyoruz. Temel problem, teş-

histen öte bu hastalıklara müdaha-
le edebilmek. Bu konuda yakın za-
mana kadar çaresiz kalıyorduk. Son 
10 yılda gündeme gelen gen tedavi 
teknolojileriyle artık hastalıklara 
müdahale edilebilme durumu da 
ortaya çıktı. Gen tedavisine ilgi du-
yan gençlerimizi merkezimize davet 
ediyoruz” dedi.

‘DIŞA BAĞIMLI 
KALMAK İSTEMİYORUZ’

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinin bölgenin en güçlü, en yetkin, 
en dinamik okulu ve hastanesi olma 
yolunda ilerlediğini ifade eden De-
kan Prof. Dr. Yavuz Selvi de, “Pan-
demi dönemi bize şunu hatırlattı: 
Dışarıya bağımlı olmayacağız. Artık 

hem aşı hem yeni teknolojiler an-
lamında dışa bağımlı değiliz. Artık 
kendi aşımızı üretebiliyoruz. Gene-
tik kökenli hastalıklar daha erken 
teşhis edilebilecek, tanınabilecek ve 
sonrasında tedavi edilebilecek. Bu-
gün bir molekül geliştirdiğinizde bu 
molekülün insan çalışmaları, Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde 
bulunan Faz Merkezinde yapılabile-
cek. Ayrıca genetik hastalıkların ta-
nısı, tedavisi gibi konularda Gen Te-
davi Merkezimizi kurarak çok büyük 
bir adım attık. Hastalıkların tedavisi 
dışında hastalıkların genetik te-
melini anlamak, biyolojik, hücresel 
temelini anlamak, hastalık gelişme-
den müdahale edebilmek; eğer has-
talık gelişmişse de DNA üzerinden 
etki ederek bu hastalığı başlangıçta 
düzeltmeyi ve tedavi etmeyi amaç-
lıyoruz. Biz dünyanın en gelişmiş 
teknolojilerini kullanarak ülkemizi 
rahatlatmak istiyoruz. Dışa bağımlı 
kalmak istemiyoruz. Gelecek yıllara 
daha güvenle bakıyoruz, çünkü alt 
yapımız güçlü. Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde Avrupa standartla-
rından daha üstün bir eğitim verili-
yor” şeklinde konuştu.
n İHA

Beyşehir'de çiftçiler 
yağmur duasına çıktı

Hüyük'te Orköy 
projeleri yerinde incelendi

Beyşehir ilçesinde çiftçiler 
yağmur duası yaptı. Beyşehir'e 
bağlı Esence Mahallesi sakinleri 
Cuma yağmur duası için toplandı. 
Esence ilkokulunun bahçesinde 
kılınan cuma namazının ardından 
hep birlikte ellerini semaya kaldı-
ran cemaat, imamın yaptığı dua 
sırasında hep bir ağızdan amin 
diyerek Allah'a yağmur yağdırma-
sı için yakarışta bulundu. Progra-

mın sonunda katılımcılara yemek 
ikram edildi. Yağmur duasına, 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Musa Konuk, AK Parti 
İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşe-
hir Ziraat Odası Başkanı Mustafa 
Ağralı, Beyşehir Belediyesi meclis 
üyeleri İsmail Boru, Yusuf Çelik 
ve Ümit Gülol ile mahalle sakinle-
ri katıldı. n AA

Konya Orman Bölge Müdü-
rü Cafer Bal Hüyük ilçesini ziya-
ret etti. Bal, kendisine eşlik eden 
Beyşehir Orman İşletme Müdürü 
Fırat Arıkan ile Hüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem'i maka-
mında ziyaret etti. 

Daha sonra Bal, beraberinde 
Başkan Çiğdem ile ilçede kurulan 

pazar yeri ve Suludere Mahalle-
si'ni gezdi. Yerleşim merkezinde 
hayata geçirilen Orköy Projesi 
kapsamında yürütülen çalışmalar 
hakkında istişarelerde bulunan 
Cafer Bal, projeden yararlanan 
üreticilerin çilek bahçelerini de 
yerinde inceleyerek üreticilerden 
bilgi aldı. n AA

Medicana Konya Hastanesi Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. 
Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, pande-
mi döneminde oluşan kronik omuz 
problemleri ile ilgili bilgiler verdi. 
Covid-19 pandemisi boyunca, her 
yaş grubunda hareketsizlik, depres-
yon ve artan endişelerin de katkısı 
ile eklem ağrılarının artış gösterdi-
ğini kaydeden Dr. Harun Kütahya, 
“Sağlık sisteminin pandemiye daha 
iyi odaklanabilmesi ve insanların 
korona virüse yakalanmalarını en-
gellemek için acil durumlar dışında 
hastane başvurularını azaltmaları-
nın istenmesi nedeniyle bu tür şi-
kayetleri olan hastalar hastanelere 
gelerek sağlık hizmeti alamaz du-
ruma geldi. Yapılan çalışmalarda da 

özelikle Nisan ayı ile birlikte hasta-
nelere bu tür şikayetlerle başvuru-
ların önemli oranda düştüğü görül-
müştür” dedi.

‘SOSYAL İZOLASYON 
KISITLAMALARI KRONİK AĞRI 

ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞA SEBEP 
OLMAKTADIR’

Günlük yaşam aktivitelerini de-
vam ettirilebilmesi için omuz ekle-
minin çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Harun Kütahya, “Omuz ekle-
minin yüksek hareket kabiliyeti aynı 
şekilde daha fazla hastalıkla karşılaş-
masına neden olmaktadır. 

Ağrı şikayeti zamanla omuz ha-
reketlerinin azalmasına sebep olup 
ciddi kısıtlamalara neden olabilmek-
tedir. Ayrıca pandemi boyunca özel-
likle sosyal izolasyon kısıtlamaları 
belirli bir yaşın üzerinde olanlarda 
yalnızlık ve terk edilmişlik duyguları 
derinleştirmekte; korku, endişe ve 

belirsizlik ortamı da kronik ağrı şika-
yetlerinde artışa sebep olmaktadır. 
Omuz ağrıları; tendon hastalıkları, 
kireçlenme, özellikle diyabet has-
talarında donuk omuz ve omuzun 
sıkışma sendromu nedeniyle ortaya 
çıkabilir. 

Pandemi öncesi dönemde polik-
linik ziyaretleri, ilaçlar, eklem içi en-
jeksiyonlar, fizik tedavi rehabilitas-
yon ve cerrahi tedavi seçenekleri ile 
kolayca tedavi edilebilirken pandemi 
ile maalesef zor hale gelmiştir. 

Pandeminin ilk başlarında ağrı 
kesici antiinflamatuar ilaçların; her 
ne kadar daha sonra olmadığı yö-
nünde kanıtlar olsa da, Covid-19 
hastalığına yakalanmaya meyil oluş-
turabileceğinin açıklanması bu tür 

ilaçlarla tedaviye bakışı değiştirmiş-
tir. Steroid enjeksiyonlarının bağışık 
sistemini zayıflatması ile Covid-19 
hastalığına sebep olabileceğinden 
dolayı uygulamalarından kaçınıl-
masına neden olmuş, hastanelerin 
yükünü artırmamak ve korona vi-
rüsün yayılmasını engellemek için 
acil olmayan elektif ameliyatların 
iptal edilmesine ya da ertelenmesi-
ne mecbur kalınmıştır” ifadelerini 
kullandı.

‘OMUZ AĞRISI PROBLEMİ 
YAŞIYORSANIZ AĞRIYI 

AZALTMAK İÇİN BAZI KÜÇÜK 
ÖNLEMLER ALABİLİRSİNİZ’

Omuz ağrıları ile nasıl baş edi-
lebileceğine değinen Dr. Kütahya, 
“Ağrı tedavisi hizmetlerine erişim, 

temel bir insan hakkı olarak tanım-
lanmıştır. Eğer omuz ağrısı problemi 
yaşıyorsanız ağrıyı azaltmak için bazı 
küçük önlemler alabilirsiniz. 

Elinizi ve kolunuzu baş üstü ha-
reketlerde ağrınızı artırmayacak şe-
kilde haftada 5-6 gün ve günde en 
az 30’ar dakika süreyle tekrarlayan 
hafif-orta ağırlıkta egzersizler yapıl-
malıdır.

Egzersizlere ağrıyı artırması 
durumunda ara verilmelidir. Şika-
yetlerinizde gerilemeye göre egzer-
sizlerde artış yapılabilir. Elinizi en-
senize ve sırtınıza koymaya çalışın. 
Oklava ve benzeri bir sopa ya da çıta 
ile kolunuzu pasif olarak baş üstüne 
önden ve yandan kaldırmaya çalışın. 
n İHA

Pandemideki hareketsizlik eklem ağrılarına yol açtı

Doç. Dr. Nadir Koçak Prof. Dr. Yavuz Selvi
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Beşiktaş’ın konuğu
Yeni Malatyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Vodafone 
Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. İlk 3 hafta sonunda 2 galibiyet 
ve 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlı ekip, Malatyaspor’u da yenerek yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor Fenerbahçe’de 

Sivas mesaisi 

Karagümrük ile Adana 
Demirspor karşılaşacak

Kayserispor evinde 
Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasın-
da Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antren-
mana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, 
Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı.

Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ay-
rılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 
Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktik-
sel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte 
çalışırken, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahi-
linde antrenman yaptı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un 
ise tedavilerine devam edildi. n SPOR SERVİSİ

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında bugün 
Adana Demirspor'u ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'n-
da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Ha-
kem Ümit Öztürk'ün görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 
1'den naklen yayımlayacak.

Ligde çıktığı ilk 3 müsabakada birer galibiyet, bera-
berlik ve mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, haftaya 4 
puanla 10. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sinde berabere 
kalan ve 1'ini kaybeden ligin yeni ekiplerinden Adana De-
mirspor ise 2 puanla 15. basamakta yer aldı.

Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında iç sahada oyna-
dığı maçta Gaziantep'i 3-2 yendikten sonra 2. haftada dep-
lasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalmış, 3. 
haftada ise rakibinin sahasında çıktığı mücadelede Beşik-
taş'a 1-0 mağlup olmuştu. İtalyan teknik direktör Vincenzo 
Montella, Adana Demirspor’un başında ilk maçına çıkacak. 
Ligde 2 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona birer galibiyet 
ve beraberlikle başlayan Fatih Karagümrük karşısında ilk 
galibiyetini almayı hedefliyor. n AA

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Yukatel 
Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de baş-
layacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka, beIN 
Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 3 maçın 1'ini kazanan ve 2'sinde be-
rabere kalan Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. 
sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakalarda birer galibiyet, 
beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 4 puanla 
12. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Macar futbolcu Kevin 
Varga karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı 
ekipte yeni transferler Ryan Donk ile Nabil Dirar'ın kamp 
kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. n AA

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi 

gördüğü hastanede vefat eden Tür-
kiye'nin önde gelen ceza hukuku 
profesörlerinden Duygun Yarsuvat, 
Galatasaray Kulübünde 2014-2015 
yıllarında başkanlık görevinde 
bulundu. İstanbul'da 18 Ağustos 
1937'de dünyaya gelen Duygun Yar-
suvat, orta öğrenimini Galatasaray 
Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi'nden mezun olduktan sonra 
Belçika ve ABD'de ihtisasını ilerle-
ten Yarsuvat, 1966 yılında "Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve 
İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle 
hukuk doktoru unvanını aldı. 1971 
yılında ise "Trafik Suçları Krimino-
lojisi" isimli tezi, heyet tarafından 

ittifakla kabul edilerek doçent olan 
Yarsuvat, 1978 yılında "Çalışma 
Ceza Hukuku" başlıklı tezi İstanbul 
Üniversitesi tarafından kabul edile-
rek, profesör unvanını aldı. Duygun 
Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 
yılları arasında Türk Ceza Kanunu 
Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 
1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa 
Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde 
Bilimsel Kriminolojik Konseyi üye-
liğine seçilen Yarsuvat'ın bu görevi 
4 yıl sürdürdü. Akademik faaliyet-
lerinin yanında, 1965 yılından bu 
yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan 
Duygun Yarsuvat, 1965 ve 1994 yıl-
ları arasında Yarsuvat Hukuk Büro-
su'nda avukatlık yaptı. Galatasaray 
Üniversitesi'nin 2004-2008 yılların-

da rektörlük görevini üstlenen Yar-
suvat, akademik hayatına son ola-
rak Yeditepe Üniversitesi’nde ceza 
hukuku alanında öğretim üyeliği 
yaparak devam etti. Bilimsel nitelik 
taşıyan kitapları, Türkçe, Fransız-
ca ve İngilizce makaleleri bulunan 
Duygun Yarsuvat'ın üç çocuğu bu-
lunuyor.

GALATASARAY'DA 77 YAŞINDA 
BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

Duygun Yarsuvat, Galatasaray 
Kulübünde 77 yaşında başkanlık gö-
revine seçildi. Sarı-kırmızılı kulüpte 
Ünal Aysal'ın olağanüstü genel ku-
rul kararı almasıyla Alp Yalman ile 
Duygun Yarsuvat, 25 Ekim 2015'te 
yapılan seçimde başkanlık için ya-
rıştı.

Alp Yalman'ın 1566 oy aldığı 
seçimde 1777 oy alan Duygun Yar-
suvat, kulübün 35. başkanı oldu. 
Yarsuvat, sarı-kırmızılı kulüpte baş-
kanlığa seçilen en yaşlı isim oldu. 
Yarsuvat döneminde kulüpte mali 
konulara ağırlık verilirken, futbol 
takımında da İtalyan teknik direktör 
Cesare Prandelli ile yollar ayrılarak 
yerine Hamza Hamzaoğlu getirildi. 
Kulübün 23 Mayıs 2015'te yapılan 
olağan seçimli genel kurulunda 
aday olmayan Yarsuvat, tam 7 ay 
süren görevini başkanlığa seçilen 
Dursun Özbek'e devretti. Galatasa-
ray Futbol Takımı, Duygun Yarsuvat 
döneminde Süper Lig'de şampiyon-
luğa ulaşarak dördüncü yıldızı tak-
ma başarısı gösterdi. n AA

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 
bugün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 
konuk edecek. Ligde 2 galibiyet ve 1 be-
raberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. 
hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. 
Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta 
VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kal-
masına rağmen 1-0 mağlup ederek milli 
araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor 
ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 
puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

SALİH UÇAN CEZALI
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih 

Uçan forma giyemeyecek. Fatih Kara-
gümrük maçının ikinci yarısının başında 
ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve 
kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, 
bugün oynanacak mücadelede takımını 

yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlılarda, sakatlığı ne-

deniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday 
kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın 
adalesinde gerilme ve ödem tespit edil-
mişti.

BEŞİKTAŞ, REKABETTEKİ 
8 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

İki takım arasında oynanan maçlarda 
siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında 
üstünlüğü bulunuyor. 2017 yılında Malat-
ya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne 
kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-be-
yazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup 
etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle 
sonuçlandı. Yeni Malatyaspor, rekabette-
ki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda 
şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen 

Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı 
İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un spor-
tif direktörü İzzet Erdoğan, Süper Lig'in 
4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü 
deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları 
maçtan iyi futbolla puan veya puanlarla 
dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, güzel bir kamp döneminin 
ardından sezona başladıklarını hatırla-
tarak, ilk 3 haftada 6 puan topladıklarını 
anımsattı.

Transfer sürecini de başarıyla ta-
mamladıklarını dile getiren Erdoğan, iyi 
bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade 
etti.

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile 

önemli bir maç oynayacaklarını aktaran 
Erdoğan, şöyle konuştu: "Milli maç ara-
sını verimli geçirdik. Bu süreçte sakat 
futbolcularımız iyileşti, transferler de 
yaptık. Türkiye'nin şampiyonluğa oyna-
yan güzide kulüplerinden biriyle deplas-
manda mücadele edeceğiz. Hedefimiz 
puan veya puanlar almak ama daha da 
önemlisi iyi futbol oynamak. Sezonun ilk 
haftası oynadığımız ve 5-1 yenildiğimiz 
Trabzonspor maçında skoru beğenmiyo-
ruz, çok hoş değildi ama futbol anlamın-
da bölüm bölüm oyuncularımızın perfor-
mansından memnunduk. Üzerine koya 
koya ilerliyoruz. Şimdi Beşiktaş maçında 
daha oturmuş, daha düzenli, eksiklerini 
kısmen daha çok tamamlamış bir takım 
olacağız." n AA

Çalımbay: Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-
bay, UEFA Avrupa Konferans Ligi nede-
niyle yoğun maç programlarını geride bı-
raktıklarını ve lige odaklanarak sezonu iyi 
şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yoğun maç programlarının yorgunlu-
ğunun lige yansıdığını dile getiren Çalım-
bay, "Oynadığımız maçlarda istediğimiz 
neticeleri alamadık. Milli maç arasında 
sakat arkadaşlarımızın bazıları geldi. 
Şu an tek sıkıntımız elimizde bir tek for-
vetimiz Mustapha Yatabare var. Kayode 
kırmızı kart cezalısı, onun cezasına itiraz 
ettik, savunmayı da verdik inşallah iyi bir 
şey çıkar. Çünkü Kayode'nin istemeyerek 
yaptığı bir hareket oldu. Leke James'in 
de belinde kırık var, maalesef ondan da 
yararlanamayacağız." dedi.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA 
GALİBİYET İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Rakipleri Fenerbahçe'nin ligde iyi 
bir konumda olduğunu vurgulayan Ça-

lımbay, "Fenerbahçe ligde 3 maçını da 
kazanmış durumda, sahasında taraftarı 
önünde oynayacak. Çok güzel, çok çe-
kişmeli bir maç olacak. Biz her zaman 
içeride de dışarıda da galibiyet için 
oynuyoruz, bu maçta da aynı şekilde 
galibiyet için oynayacağız. Orada puan 
veya puanlar almak için uğraşacağız. 
Bizim zaten deplasmanda da içeride de 
rakibimiz kim olursa olsun puan için oy-
nuyoruz. Aynı şekilde yolumuza devam 
edeceğiz." diye konuştu. Geride kalan 3 
haftada alınan sonuçlar nedeniyle taraf-
tarlardan umutsuz olmamalarını isteyen 
Çalımbay, şunları kaydetti: "Herkes baş-
lamadan önce biz maçlarımızı oynamaya 
başladık. Hiçbir hazırlık maçı yapmadan 
direkt maçlara girdik. Onun için insanla-
rın biraz anlayışlı olması gerekiyor. 'Kötü 
başlıyoruz' düşüncesine katılmıyorum. 
İki kulvarı bir arada götürmek bir Anadolu 
takımı için kolay değil.” ifadelerini kul-
landı. n AA
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A Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu 

(TFF), A Milli Takım Teknik Direktö-
rü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığı-
nı duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamada, 
"A Milli Takım Teknik Direktörümüz 
Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler 
sonrasında karşılıklı olarak yolların 
ayrılmasına karar verilmiştir. Ülke-
mize önemli başarılar yaşatan de-
ğerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e 
görev sürecindeki çalışmaları ve 
Türk futboluna yaptığı katkılar için 
teşekkür eder, bundan sonraki ha-
yatında sağlık ve başarılar dileriz." 
ifadeleri kullanıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyona-
sı ve 2022 Dünya Kupası elemele-
rinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 
eleştirilerin hedefi haline gelen 69 
yaşındaki deneyimli teknik adam, 
ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 
maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki mil-

li takım, 59'u resmi, 23'ü özel top-
lam 82 maç oynarken, bu müsaba-
kalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik 
ve 21 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş 
yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 
90 gole engel olamadı.

A Milli Takım'da teknik direktör 
Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl 
sürdü. 2019 Mart ayında milli takı-
mın başına ikinci kez getirilen Şenol 
Güneş'le yollar dün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik 
adamın ikinci döneminde 32 maç 
oynadı. 

Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet 
elde eden milli takım, 7 mağlubiyet 
ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 
25'i resmi, 7'si özel olmak üzere 
oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, 
kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş'in ikin-
ci dönemindeki ilk maçında deplas-
manda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. 
Güneş'in ikinci döneminin son maçı 

ise deplasmanda 6-1 kaybedilen 
Hollanda karşılaşması oldu.

MAAŞI TARTIŞILDI
Şenol Güneş’in EURO 2020’deki 

kötü performansın ardından maaşı 
tartışılmaya başlanmıştı. Sözleş-
mesini Türk lirası üzerinden yaptı-
ğını belirten Güneş’in tazminatı da 
merak konusu. TFF Başkanı Nihat 
Özdemir ile yapılan toplantıda istifa 
opsiyonunu da masaya koyan Gü-
neş’in ayrılığında rakam hakkında 
bilgi verilmedi.

Şenol Güneş’in TFF’den aldığı 
aylık miktar 266 bin Euro. Sözleş-
mesinde özel bir madde yoksa TF-
F’nin bugün fesih kararı alması ha-
linde ödeyeceği miktar 5.3 milyon 
Euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon 
TL. TFF ile sözleşmesinde özel bir 
madde olduğu iddiasına göre ise 
erken fesih halinde Şenol Güneş’in 
tazminatı 30 milyon TL.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor
kazanmak istiyor
Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin ikinci haftasında yarın deplasmanda Isparta 32 Spor’u konuk edecek. 
Saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı hakem Feridun Daldaş yönetecek. Ligin ilk haftasında sahasında 
konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan 1922 Konyaspor, Isparta’da ilk galibiyetini arıyor

Konyaspor’dan 
başsağlığı mesajı

Kamış: Bütün Ereğli 
olarak kenetlenelim

Galatasaray’da 2014-2015 yılları arasında başkanlık 
yapan Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Konuyla ilgili 
bir başsağlığı mesajı yayınlayan İttifak Holding Konyaspor 
Kulübü şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray Kulübü eski 
başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yarsuvat'a Allah'tan rah-
met; ailesine, sevenlerine ve Galatasaray Spor Kulübü ca-
miasına başsağlığı dileriz.” n SPOR SERVİSİ

Beto Trafo Ereğlispor 2021-2022 sezonun ilk antren-
manını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi antrenör Ertuğ-
rul Sanlav, sahada futbolcular ile bir toplantı yaparken, 
antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik 
ekibi sevindirdi. Sezonun ilk idmanını Ereğlispor'un kulüp 
başkanı Bilgin Kamış ve yönetim kurulu yalnız bırakmadı. 
Yeni sezona dair görüşlerini belirten Bilgin Kamış, "Şampi-
yonluk yolunda çıktığımız ilk antrenmanda sakatsız ve kaza-
sız bir lig diliyorum. Bu ilçe şampiyonluğa aç. Ereğlispor'un 
yeri profesyonel ligdir, bunun için yönetim kurulumuz ile 
beraber uzun soluklu çalışıyoruz. Mevcut kadromuzu boz-
madık. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledikten sonra, 
üst düzey transfer çalışmalarımız sürüyor, taraftarımız rahat 
olsun, özlenen Ereğlispor'u izlettireceğiz. Yeter ki bütün 
Ereğli olarak kenetlenelim. Çünkü bu yolda en çok birlik ve 
beraberliğe ihtiyacımız var.” dedi. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücade-
le Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligdeki ikinci karşılaşmasına çıkıyor. 
Yarın deplasmanda Isparta 32 Spor 
ile karşılaşacak temsilcimizde hedef 
galibiyet. İlk haftada Karatay Termal 
1922 Konyaspor, sahasında ağırladığı 
Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere 
kalırken, Isparta 32 Spor ise Bucaspor 
1928 ile 1-1 berabere kaldı. Yarın saat 
19.00’da Isparta Atatürk Stadyumu’nda 
başlayacak karşılaşmada hakem Feri-
dun Daldaş düdük çalacak. Daldaş’ın 
yardımcılıklarını Ersin Erbay ve İbrahim 
Ethem Potuk yaparken, karşılaşmada 
dördüncü hakem ise Hasan Avcı olacak. 

İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta genç bir 

kadro ile mücadele eden Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor, ligdeki ilk gali-
biyetini ikinci haftada almak istiyor. İlk 
haftada sahasında ligin güçlü ekiplerin-
den Tarsus İdman Yurdu’nu ağırlayan 
ve berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, Is-
parta 32 Spor’u deplasmanda yenerek 
ilk galibiyetini elde etme peşinde. Bu 
sezon 2.Lig’e yükselen Isparta temsil-
cisi karşısında tecrübesini ve kalitesini 
konuşturmak isteyen Yavru Kartal, 0-0 
biten Tarsus maçı sonrası 2021-2022 
sezonundaki ilk golünü de Isparta da 
atmak isteyecek.

RAKİP İLK MAÇTA 
BERABERE KALDI

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 
rakibi Isparta 32 Spor, ligin ilk hafta-
sında deplasmanda Bucaspor 1928 ile 
karşılaşırken İzmir deplasmanından 
1-1’lik sonuçla ayrıldı. Bu sezon 2.Lig’e 
yükselen Isparta temsilcisi geçen sezon 
Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşehirspor 

ve Gölyazıspor ile aynı grupta mücadele 
etti. O grubu lider tamamlayan Isparta 
32 Spor sonrasınd oynadığı maçları da 
kazanarak 2.Lig’e yükseldi.

Ligin ilk haftasında rakip Isparta da 
sahadan beraberlikle ayrılırken, ikinci 
haftada galibiyeti hedefliyor. Kendi sa-

hasında ve seyircisi önünde kazanmak 
isteyen Isparta 32 Spor’un nasıl bir 
oyunla temsilcimiz karşısında olacağı 
merakla bekleniyor. 

Tarsus İdman Yurdu karşısında 
iyi bir oyun ortaya koyan ve net pozis-
yonlara girmesine karşın bu fırsatları 

değerlendiremeyen Karatay Termal 
1922 Konyaspor, 2.Lig’deki tecrübesini 
konuşturmanın peşinde. Hafta boyu Is-
parta ekibinin taktik planlamasını yapan 
Yavru Kartal, zorlu deplasmanda 3 pua-
na uzanmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar turnuvaya galibiyetle başladı
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’n-

de mücadele edecek Beysu Konyaspor 
Basket, özel olarak düzenlenen Sürey-
ya Rıfat Ege Turnuvası’nda ilk maçını 
kazandı. 

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’n-
da oynanan karşılaşmada Beysu Kon-
yaspor Basket, Antalya Güneşi’ni 77-71 
mağlup etti. 

Karşılaşmaya iyi başlayan Beysu 
Konyaspor Basketbol ilk çeyreği de 24-
19 önde kapattı. İkinci çeyrekte Antalya 
Güneşi, savunmada sertliği artırırken, 
soyunma odasına ekipler 40-40’lık eşit-
likle gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü tekrar 
eline alan temsilcimiz hücumda ve 
savunmada etkili bir oyun ortaya koyar-
ken, son çeyreğe 61-54’lük skorla önde 
girmeyi başardı. 

4.çeyrekte de üstünlüğünü koruyan 
Yeşil-Beyazlılar parkeden 77-71’lik 
skorla galip ayrıldı. 

Beysu Konyaspor Basket’te Can Öz-
can, 15 sayı ile takımının en skorer ismi 
olurken, Hazer Avcı 14 sayı, 3 ribaunt, 

Matt Morgan ise 11 sayı, 4 ribauntluk 
performansla ön plana çıktı.

Karşılaşmayı Konyaspor Kulübü 
Başkanı Fatih Özgökçen, Genel Sayman 

Mehmet Akcan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sami Pirinç, Targun Polat, Hakkı Polat 
ve Kerem Öten de izledi. 

Dev Kartallar turnuvadaki ikinci kar-

şılaşmasında bugün saat 14.00’de TED 
Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. Maç 
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda 
oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRŞEHİR BLD 1 1 0 0 3 0 3 3
2.AMED SF 1 1 0 0 3 1 2 3
3.NAZİLLİ BLD 1 1 0 0 3 1 2 3
4.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.AKHİSARSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.ŞANLIURFASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BUCASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.ISPARTASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.1922 KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
10.TARSUS  İY 1 0 1 0 0 0 0 1
11.ERZİNCANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
13.PENDİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KARACABEY BLD 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.ANKARA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.Z.KÖMÜRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRKLARELİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.UŞAKSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

TFF 2.LİG BEYAZ GRUP
PUAN DURUMU



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ligin 4.haftasında sahasında 
Altay’ı konuk ediyor. Bugün saat 17.00’de 
İzmir temsilcisini konuk edecek olan Ye-
şil-Beyazlılar, rakibini yenerek galibiyet 
serisini sürdürme peşinde. Süper Lig’de 
oynadığı ilk 3 maçta Sivasspor ve Başak-
şehir’i mağlup eden Adana Demirspor 
ile de berabere kalan Konyaspor, Altay’ı 
mağlup ederek namağlup gidişatını sür-
dürmenin peşinde. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadyu-
mu’nda saat 17.00’de başlayacak mü-
sabakada hakem Erkan Özdamar düdük 
çalarken, Özdamar’ın yardımcılıklarını 
Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. 

Karşılaşmada dördüncü hakem ise Cihan 
Aydın olacak

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 
RAKAMLAR

Bugün sahasında Altay’ı konuk ede-
cek İttifak Holding Konyaspor, son dört 
maçta konuk ettiği rakibine hiç mağlup 
olmadı. (3G 1B), bu karşılaşmaların her 
birinde rakip filelere en az ikişer gol gön-
deren Yeşil-Beyazlılar (toplam 9) sade-
ce puan bıraktığı mücadelede gol yedi. 
(Aralık 1992'de 2-2)

Süper Lig'e o sezon yükselen takım-
ları konuk ettiği son 11 maçın sadece 
birini kaybeden Konyaspor (5G 5B), bu 
karşılaşmaların altısında kalesini gole 

kapattı.
İzmir takımlarına rakip olduğu son 15 

Süper Lig maçının sadece birini kazanan 
Konyaspor (5B 9M), tek galibiyetini son 
karşılaşmada Göztepe'yi deplasmanda 
1-0 mağlup ederek aldı (Mayıs 2021).

Kalesinde bu sezon sadece iki gol 
gören Konyaspor bu maçta gol yemezse, 
Süper Lig tarihinde sezonun ilk dört maçı 
itibarıyla 2005/06 ve 2020/21'de elde et-
tiği en düşük sayıyı tekrarlamış olacak.

Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a 
rakip olduğu dokuz maçın ikisini kaybe-
den Altay Teknik Direktörü Mustafa De-
nizli (4G 3B), bu iki yenilgiyi ilk (Aralık 
1988'de 0-1) ve son (Aralık 2018'de 2-3) 

karşılaşmalarda aldı
Bu sezon oynadığı tek deplasman 

maçında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden 
Altay, Süper Lig'de üst üste 2+ dış saha 
galibiyetini en son Şubat-Mart 1998'de 
aldı (3G).

Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de 
attığı dört golün ikisinin sahibi olan So-
kol Cikalleshi, bu iki golü maçların 87 (vs 
Başakşehir FK) ve 88'inci (vs Sivasspor) 
dakikalarında kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk üç 
şutun ikisini gole çeviren Altay forveti 
Daouda Bamba, daha sonraki dokuz de-
nemesinde rakip fileleri havalandırama-
dı. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı
galibiyet peşinde

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 4.haftasında sahasında Altay’ı konuk edecek. Bugün saat 17.00’de Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Geride kalan 3 haf-
tada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Anadolu Kartalı, İzmir ekibini de yenerek olumlu gidişatını sürdürmek isteyecek Konyaspor’da 

800. gol heyecanı 

Mpoku’nun hafif 
sakatlığı bulunuyor

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da 800.
gol heyecanı yaşanıyor. Süper Lig’de 21.sezonunu geçiren 
Anadolu Kartalı, bugün Altay karşısında bir gol bulduğu tak-
dirde Süper Lig’deki 800.golünü kaydedecek. Farklı bir he-
yecana sahip olacak Konyaspor’da bu golü atacak futbolcu 
da tarihe geçecek. 

Bu sezon geride kalan 3 haftada 4 gol atan Konyaspor, 
kalesinde 2 gol görürken, Süper Lig’de mücadele ettiği ta-
rih boyunca 799 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon atılan 4 
golün 2’si Sokol Cikalleshi’den gelirken, bir gol Endri Çeki-
çi’den bir gol ise Abdülkerim Bardakcı’dan geldi. 

İlk olarak 1988-1989 tarihinde Süper Lig’de oynamaya 
başlayan Yeşil-Beyazlıların 100. golünü Kayhan Kaynak 
kaydetmişti. 500. gol 2013 yılında Ömer Ali Şahiner tara-
fından Elazığspor maçında atılırken, 600. gol Jagos Vukovi-
c’ten, 700. gol de Petar Filipovic tarafından gelmişti.
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da yaz transfer döneminde Al 
Wahda takımından transfer edilen Demokratik Kongolu fut-
bolcu Paul-Jose Mpoku’nun hafif sakatlığı bulunuyor. Dün-
kü antrenmanda riske edilmeyen Mpoku’nun Altay ile oy-
nanacak maçta oynayıp oynamaması bugün maç saatinde 
belli olacak. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak şu 
ana kadar beklenen seviyede olmayan 29 yaşındaki hücum 
oyuncusu, Süper Lig’de ilk 3 haftada da forma giyerken 170 
dakikada sahada kaldı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 3 3 0 0 8 2 6 9
2.FENERBAHÇE 3 3 0 0 5 0 5 9
3.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 4 0 4 7
4.GALATASARAY 3 2 1 0 6 3 3 7
5.İH KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6
7.Y. MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6
8.KASIMPAŞA 3 1 2 0 5 3 2 5
9.HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4
10.KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4
11.ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
12.KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4
13.ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3
14.GÖZTEPE 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.ADANA DEMİRSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
16.SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
17.GAZİANTEP FK 3 0 1 2 2 5 -3 1
18.Ç.RİZESPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
19.BAŞAKŞEHİR 3 0 0 3 1 4 -3 0
20.GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0
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‘Ahmed Hassan işimizi görecek bir futbolcu’
İttifak Holding Konyaspor Kulü-

bü Başkanı Fatih Özgökçen, bir te-
levizyon programının canlı yayınına 
katılarak Konyaspor gündemine iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Ahmed 
Hassan transferi konusuna açıklık 
getiren İttifak Holding Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen, “Santrfor 
transferinde birçok isimle irtibat ha-
lindeydik ancak esas transfer etmek 
istediğimiz isim Ahmed Hassan’dı. 
Son süreçte bu transfer gerçekleşti. 
Bu transfer Yunanistan, İstanbul ve 
ardından Konya etabı olarak 3 aşa-
mada gerçekleşti. Santrfor eksikliği-
miz vardı bu noktada Ahmed Hassan 
işimizi görecek bir futbolcu. İnşallah 
faydalı olur diye düşünüyorum.” 
dedi. 

Ekonomik anlamda tüm Anado-
lu kulüplerinin sıkıntıda olduğunu 
belirten Özgökçen, “Tüm Anadolu 
kulüplerinde ekonomik anlamda sı-
kıntı mevcut. Bunun yanı sıra banka-

lar birliği ile yapılan anlaşmalar söz 
konusu. Büyük paralar harcanarak 
transferler gerçekleştiriliyor. Altya-
pıya önem veriyoruz ve bu noktada 
çalışmalarımız devam ediyor. Ku-

lüplerin kurtuluş yolu altyapı. Geç-
miş dönemlerden bu döneme kadar 
gelen parasal sıkıntılarımız söz ko-
nusu. Bu noktada bizler, şehrimizin 
önde gelenleri ve taraftarlarımızla 

birlikte bunun üstesinden gelmeye 
çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ
Altyapıya önem verdiklerini 

söyleyen Konyaspor Başkanı Fatih 

Özgökçen, konuyla ilgili şunları söy-
ledi: “Tesislerimiz gerek altyapı ge-
rekse de A takım noktasında çok üst 
düzey bir yere sahip. Altyapıya ciddi 
anlamda önem veriyoruz ve top-

lantılar yapıyoruz. Hem şehrimizde 
hem de ülke çapında açtığımız Kon-
yaspor Futbol Okulları’nda oyuncu 
yetiştiriyoruz. Hem Konyaspor’a 
hem de Türk futboluna bu şekilde 
katkı sağlayacağız diye düşünüyo-
rum. Çünkü devamlı para harcaya-
rak, alttan oyuncu yetiştirmeyerek 
bu şekilde devam ettiğinizde kısır 
döngü içinde maddi anlamda zorla-
nacağız.” 

ALTYAPIYA DESTEK VERİLİRSE 
OLUMLU BAKIYORUZ

Son olarak yabancı kuralıyla 
ilgili düşüncelerini de aktaran Baş-
kan Özgökçen, “Yabancı kuralıyla 
alakalı federasyonun aldığı kararı 
destekliyoruz ancak altyapıya yatı-
rım yapıldığı, destek verildiği sürece 
bu karara olumlu bakıyoruz. Altyapı 
anlamında tesisleşme noktasında, 
destek verilirse bu kuralın bir anlamı 
olur.” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Altay, Konya’dan puanla dönmek istiyor 
Süper Lig temsilcimiz İtti-

fak Holding Konyaspor’a konuk 
olacak Altay, Konya’dan puan 
ve puanlarla İzmir’e dönmenin 
hesaplarını yapıyor. Lige flaş bir 
giriş yapan siyah-beyazlı ekip, li-
gin ilk haftasında sahasında Kay-
serispor’u 3-0’lık sonuçla mağlup 
ederken, ikinci haftada konuk 
olduğu Alanyaspor’u da 4-1’lik 
sonuçla devirmişti. 

Üçüncü haftada sahasında 
Fenerbahçe ile karşılaşan Altay, 
ilk yarıda etkili performansla ser-
gilese de ikinci yarının başında 
üst üste yediği gollerle sahadan 
2-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Ligde geride kalan 3 haftada 
7 gol atan kalesinde ise 3 gol gö-
ren Altay, Konya deplasmanında 
kazanarak Fenerbahçe maçında 
alınan mağlubiyeti taraftarlarına 

unutturmak istiyor. Uzun süre 
sonra bu sezon Süper Lig’e yük-
selen ve kamuoyu tarafından lige 
beklenmedik bir başlangıç yapan 
siyah-beyazlılar, 6.sırada yer alı-
yor. 

Teknik Direktörlük görevin-
de Mustafa Denizli’nin oturduğu 
Altay, yaz transfer döneminde 
önemli isimleri kadrosuna katar-
ken, siyah-beyazlı ekipte, geride 
kalan 3 haftada Daouda Bamba 
2 gol atarken, Cesar Pinares, Ah-
med Rayan, Thaciano ve Khaly 
Thiam birer kez gol sevinci yaşa-
dı. Golcü bir ekip görüntüsü çizen 
İzmir ekibinin Konyaspor karşı-
sında nasıl bir perfromans ser-
gileyeceği merakla beklenirken, 
Konyaspor rakibi karşısında kaza-
narak eli boş göndermek istiyor. 
n SPOR SERVİSİ


