
060302 Düğünler yakın
takip altına alındı

BİLSEM’de insansız
deniz altı yaptılar

Taşkent Mezbahası 
kolaylık sağlayacak 07 Aladağ adaylığını

ve listesini açıkladı

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

ELEKTRİKLİ OTOLAR 
İÇİN ŞARJ PLANI DEVREDE

TARİHİ KAZININ BAŞINA 
TÜRK BAŞKAN GETİRİLDİ

Bakan Murat Kurum açıkladı

Çatalhöyük kazısına yeni başkan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli 
otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını 
belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirte-
rek, “İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ek-
leyerek hayata geçireceğiz” dedi.

Milattan Önce 7400 yıllarına tarihlendirilen Çatal-
höyük Neolitik Kenti kazı başkanlığına Anadolu 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan getirildi.

AK Parti’den 
Yenigün’e ziyaret

Yılın AHİ çırağı
yine Konya’dan

MEDAŞ’tan 
örnek uygulama

Dev projede ilk 
kazma vuruldu

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
AK Parti İl Başkan Yardımcı-
sı Ebrar Çoban ve AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Konya Yenigün 
Gazetesi’ne nezaket ziyaretin-
de bulundu.n HABERİ SAYFA 3’TE

2 yıl üst üste Yılın Türkiye Ahisi, 
Yılın Türkiye Ahi Çırağı’nı çıkar-
ma başarısını gösteren Konya, 
bu yıl da yine Yılın Türkiye Ahi 
Çırağını çıkararak büyük bir 
başarıya imza attı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

MEDAŞ lisans bölgesinde 
bulunan dağıtım sisteminde 
tesis edilecek enerji nakil 
hattı direklerinde izolasyon 
yapılması planlanıyor. Projeyle 
kuş çarpılması kaynaklı kuş 
ölümlerinin önüne geçilmesi 
sağlanacak.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Ereğli İvriz Sol Kapalı Sulama 
Sistemi Projesi’nde çalışmalara 
başlandı. AK Parti Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez, “Suyu 
hem tasarruflu kullanacağız, 
hem de üretimi artıracağız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Aylar sonra okuldalar 

Mart ayından itibaren ara verilen yüzyüze eğitime, Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB), alınan kararla, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci 
sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugün eğitim başladı.
MEB’in aldığı karardan itibaren, yine MEB’in ortaya koyduğu koşulların 
yerine getirilmesi için çalışmalar da başlatılmıştı. Bu kapsamda açılacak 
okullarda koronavirüse karşı temizlik çalışmaları yapıldı.
n HABER MERKEZİ

• 21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ      • 1 TL • www.konyayenigun.com

Büyük pay Konya’nın
60 dönüme kadar hazine ara-

zisini 10 yıl süreyle kiralama 
projesi, ilk etapta 6 pilot ilde 
uygulanacak. Toplam 41,5 
milyon metrekare yüzölçü-

müne sahip tarım arazisinin 
kiralanacağı uygulamada 27,6 

milyon metrekareyle Konya 
en fazla paya sahip

6 PİLOT İLDE 
UYGULANACAK

Proje, ilk etapta 6 pilot ilde uygu-
lanacak. Buna göre Konya’da 27,6 
milyon metrekare, Aksaray’da 8 
milyon metrekare, Kütahya’da 3,7 
milyon metrekare olmak üzere 
Samsun, Eskişehir, Afyonkarahi-
sar da dahil ilk etapta 6 ilde pilot 
uygulama başlayacak. Uygula-
mayla tarımsal üretimin büyük 
oranda artırılması hedefleniyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

41, 5 MİLYON 
METREKARE 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
topraksız ve yeterli toprağı olma-
yıp ekip biçmek isteyen çiftçilere 
yönelik 60 dönüme kadar hazine 
arazisini 10 yıl süreyle kiralama 
projesi başlattı. İlk etapta Konya’nın 
da içinde olduğu 6 pilot ilde uygu-
lanacak projede toplam 41,5 milyon 
metrekare yüzölçümlü tarım arazisi, 
çiftçilere kiralanmak üzere bu hafta 
ilana çıkılacak.

Kongreler devam ediyor 

AK Parti Konya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongre süreci 
Ilgın, Kadınhanı ve Altınekin ilçe kongreleriyle devam 

etti. Kongrelere AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İl Başkan Yardımcıları, ilçe belediye 

başkanları, bölge ve ilçe koordinatörleri ile parti 
mensupları katıldı. n HABERİ SAYFA 13’TE
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Üzüm sıkma makinaları
üreticilere teslim edildi

MEDAŞ, tabiatı koruyacak
yatırımlara imza atacak

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin, Konya genelindeki çiftçi-
lere verdiği destek çerçevesinde 
Seydişehir’e bağlı Yenice, Tol, 
Ortakaraören, Akçalar, Dikilitaş 
mahallelerine verilen üzüm sık-
ma makinaları, muhtarlara teslim 
edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Seydişehir Belediyesinin üzüm 
üreticilerine yönelik makine des-
teğiyle, her zaman çiftçilerin ya-
nında olduğunu kaydeden Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal; “kırsal 
mahallelerimizde tarımla uğraşan 
çiftçilerimize saatte 750 kilogram 
üzüm işleme kapasitesine sahip 
makinelerimizi bugün itibariyle,  

muhtarlarımızla birlikte teslim et-
tik. Kırsal mahallelerimizde yaşa-
yan hemşehrilerimizin ekonomik 
gelirlerinin artmasını sağlayacak, 
tarımsal üretimle uğraşan çiftçi-
lerimizi her zaman destekleme-
ye devam ediyoruz. Üzüm sıkma 
makinelerimiz hemşehrilerimize 
hayırlı olsun. Büyükşehir Bele-
diyemiz her konuda olduğu gibi 
‘Üretmek Sizden Destek Büyük-
şehir’den” sloganıyla çiftçilerin 
yanında olmuştur. Verdiği bu 
önemli destekten dolayı Konya 
Büyükşehir Belediyesine ve Baş-
kan Uğur İbrahim Altay ‘a teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
(MEDAŞ) faaliyette bulunduğu 
illere sağladığı elektrik dağıtım 
hizmetinin yanı sıra, tabii haya-
tın korunması adına da çalışmalar 
yürütüyor. MEDAŞ, tabiat dostu 
çözümlerine bir yenisini daha ekle-
meye hazırlanıyor. 

MEDAŞ Genel Müdürlüğü’n-
den konuyla ilgili yapılan açıklama-
da, “Bilindiği üzere Türkiye coğrafi 
konumundan dolayı kuş göç yolu 
güzergâhındadır. Her yıl göçleri-
ni tamamlayabilmek için binlerce 
kilometre yol kat etmek zorunda 
olan göçmen kuşlar zaman zaman 
enerji nakil hatlarına konaklama, 
yavrulama amaçlı temas sağla-

maktadırlar. Bu canlılar zaman 
zaman elektrik akımına kapılarak 
hayatlarını kaybediyorlar. MEDAŞ, 
bu riski azaltmak amacıyla OG 
Enerji Nakil Hattı Direklerinde Te-
sadüfi Dokunmaya Karşı İzolasyon 
Uygulamasını hayata geçiriyor. 

Bu uygulama ile, MEDAŞ li-
sans bölgesinde bulunan dağıtım 
sisteminde tesis edilecek enerji na-
kil hattı direklerinde izolasyon ya-
pılması ile kuş çarpılması kaynaklı 
kuş ölümlerinin önüne geçilmesi 
sağlanacaktır. Bu sayede çarpılma 
sonucu enerji kesintilerinin de bü-
yük oranda azalacağı tahmin edili-
yor” ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama projesi, ilk etapta 6 pilot ilde uygulanacak. Toplam 41,5 milyon met-
rekare yüzölçümüne sahip tarım arazisinin kiralanacağı uygulamada 27,6 milyon metrekareyle Konya en fazla paya sahip

27,6 milyon metrekare 
tarım arazisi kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın, topraksız ve yeterli toprağı 
olmayıp ekip biçmek isteyen çiftçi-
lere yönelik 60 dönüme kadar hazi-
ne arazisini 10 yıl süreyle kiralama 
projesi başlattı. İlk etapta Konya’nın 
da içinde olduğu 6 pilot ilde uygula-
nacak projede 

toplam 41,5 milyon metrekare 
yüzölçümlü tarım arazisi, çiftçilere 
kiralanmak üzere gelecek hafta ila-
na çıkılacak.

Türkiye’deki tarımsal üretimin 
artırılması ve tarımsal istihdamın 
desteklenmesi amacıyla topraksız ve 
yeterli toprağı olmayan çiftçilerin ta-
rımsal faaliyette bulunmalarını sağ-
lamak amacıyla, hazine taşınmaz-
larının kiralanmasına ilişkin Milli 
Emlak Genel Tebliği geçtiğimiz haf-
ta yayımlandı. Düzenleme ile top-
raksız veya yeterli toprağı olmayan 
çiftçilere 60 dönüme kadar hazine 
arazisini 10 yıl süreyle kiralama ola-
nağı sağlanacak. Kira süresi 10 yılın 
sonunda 10 yıl daha uzatılabilecek. 

KİRALAMAK İÇİN ŞARTLARI 
SAĞLAMAK GEREKİYOR

Proje kapsamında, tarım arazi-
leri topraksız ve yeterli toprağı ol-

mayan çiftçilere kiralanmak üzere 
bu hafta itibariyle ilana çıkarılacak. 
Tebliğ ile topraksız veya yeterli top-
rağı olmayan (60 dönümden az) 
çiftçilere 60 dönüme kadar Hazine 
taşınmazı kiralanacak. Topraksız 
veya yeterli toprağı olmayan çiftçile-
re kiraya verilmek üzere ilan edilen 
taşınmazlara yeterli sayıda başvuru-
da bulunulmaması durumunda, söz 

konusu taşınmazlar topraksız veya 
yeterli toprağı olmayan çiftçilerin 
dışında kalan gerçek veya tüzel kişi-
lere kiraya verilecek. Kiracılarda köy/
mahalle nüfusuna kayıtlı olma ve o 
köyde/mahallede ikamet etme, köy/
mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla 
birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde/
mahallede ikamet etme şartı arana-
cak. Ayrıca köy/mahalle nüfusuna 

kayıtlı olan ancak o köyde/mahalle-
de ikamet etmeyen topraksız veya 
yeterli toprağı olmayan çiftçilere de 
kiraya verilecek. Tarım arazilerinin 
kime kiraya verileceği nüfus kaydı, 
ikamet durumu, arazi varlığı, mede-
ni durumu ve aile nüfusu kriterleri 
esas alınarak yapılacak puanlama 
sonucunda yüksek puan alanlar 
arasından kura çekilmesiyle belir-
lenecek. Başvurular idarelerce ilan 
olunan taşınmazlara, ilan süresi içe-
risinde yapılacak.

EN FAZLA ARAZİ KONYA’DAN 
Proje, ilk etapta 6 pilot ilde uygu-

lanacak. 6 ilde hazineye ait toplam 
41,5 milyon metrekare yüzölçümü 
tarım arazisi çiftçilere kiralanmak 
üzere ilana çıkarılacak. Buna göre 
Konya’da 27,6 milyon metrekare, 
Aksaray’da 8 milyon metrekare, 
Kütahya’da 3,7 milyon metreka-
re olmak üzere Samsun, Eskişehir, 
Afyonkarahisar da dahil ilk etapta 6 
ilde pilot uygulama başlayacak. Uy-
gulamayla tarımsal üretimin büyük 
oranda artırılması hedeflenirken, 
projenin kırsal kalkınmaya da büyük 
destek olacağı düşünülüyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Taşkent Mezbahası büyük kolaylık sağlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından Taşkent’e 
kazandırılacak mezbahanenin ya-
pımı devam ediyor. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, kesimhanenin bölgede 
hayvancılıkla uğraşanlar için bü-
yük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 

ile Konya Ovası Projesi (KOP) Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı or-
taklığıyla Taşkent ilçesine kazandı-
rılacak mezbahanenin yapımında 
sona gelindi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya genelinde tarımın ve 
hayvancılığın kalkınması amacıyla 
KOP idaresiyle önemli projeler yü-
rüttüklerini ifade etti. Yürütülen 

projeler arasında “Hayvancılık Alt-
yapısının Geliştirilmesi Projesi’nin 
de yer aldığını kaydeden Başkan 
Altay, “Taşkent ilçemize kazan-
dıracağımız kesimhane bölgede 
hayvancılıkla uğraşan insanımız 
için çok büyük kolaylık sağlayacak. 
Konya Ovası gibi büyük bir alanda 
üreticilerimiz kendilerine en yakın 
yerdeki kesimhanelerde ürünleri-

ni daha iyi fiyata satma imkanına 
kavuşacak. Mezbahanenin yüzde 
60’lık kısmı tamamlandı. İnşallah 
en kısa sürede bitirilerek hemşeh-
rilerimizin hizmetine sunacağız. 
Şimdiden hayırlı olsun.” dedi. Taş-
kent’e kazandırılacak mezbahane-
nin maliyeti yaklaşık 1 milyon 500 
bin lira olacak.
n HABER MERKEZİ

Proje, ilk etapta 6 pilot ilde uygulanacak. 6 ilde hazineye ait toplam 41,5 milyon metrekare yüzölçümü tarım arazisi çiftçilere kiralanmak üzere ilana çıkarılacak. 
Buna göre Konya’da 27,6 milyon metrekare kiralanacak.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:07 06:28 12:49 16:17 18:59 20:15
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 28 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              14 °C       30 °C

Ankara                16 °C 28 °C Hicrî: 4 Safer  1442  -  Rûmî: 8 Eylül 1436

Başkan Altay 10 bin 
tablet müjdesi verdi

Öğrencilere değerlere
sahip çıkmaları tavsiyesi

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinesindeki Teknoloji Takımı, bu yıl Gaziantep’te 
gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te “İnsansız Denizaltı Robotu” projesiyle Konya’yı temsil edecek

BİLSEM’de insansız
denizaltı yaptılar

Milli teknoloji hamlesi mis-
yonuyla yüzde yüz yerli ve milli 
“İnsansız Denizaltı Robotu” üre-
ten, bu projeyi tanıtmanın yanı 
sıra milli teknolojiye kazandırmayı 
amaçlayan Karatay Belediyesi Bi-
lim ve Sanat Eğitim Merkezi koor-
dinesindeki Su Altı Robot Takımı, 
Gaziantep’teki TEKONOFEST İn-
sansız Su Altı Sistemleri Yarışması 
kategorisinde ter dökecek.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da yarışma öncesi Kara-
tay Belediyesi Yüzme Havuzların-
da son çalışmalarını yapan takımla 
buluştu. Gençlere bu önemli yarış 
için başarılar dileyen Başkan Ha-
san Kılca’ya Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik 
etti.

İNSANSIZ DENİZALTI
 ROBOTU TEKNOFEST’TE

Karatay Belediyesi olarak bu-
güne kadar eğitime önemli yatı-
rımlar yaptıklarını belirten Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, gö-
reve geldikten hemen sonra Bilim 
ve Sanat Eğitim Merkezi’ni(BİL-
SEM) tamamlayarak Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim 
ettiklerini kaydetti.

Başkan Hasan Kılca, Karatay 
BİLSEM’in kısa sürede büyük ye-
tenekler çıkaracağına yürekten 
inandığını belirtti. Türkiye’nin yer-
li ve milli teknolojide şaha kalktığı-
nı belirten Hasan Kılca; “Belediye 
olarak dün olduğu gibi bugün de 
yarın da gençlerimize sonuna ka-

dar güveniyoruz. Öğrencilerimizin 
böylesine önemli platformlarda 
yer alması bizlere de gurur kayna-
ğı oluyor. Karatay Bilim ve Sanat 
Merkezi(BİLSEM) Müdürümüz 
Mustafa Civelek’in koordinesinde 
CVLK ROV Su altı Robot Takımı 
ile bir araya gelerek çalışmalarını 
gördük. Gençlerimiz geliştirdikleri 
“İnsansız Denizaltı Robotu” ile 4 
elemeden başarıyla geçerek TEK-
NOFEST’te finalde yarışmaya hak 
kazandılar. Gençlerimizi canı gö-
nülden tebrik ediyor ve kendileri-
ne başarılar diliyorum” dedi.

GENÇLERİMİZİN BAŞARISIYLA 
TÜRKİYE BİLEĞİ BÜKÜLEMEZ 

GÜCE ERİŞECEK
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, belediye olarak gençle-
rin çok yönlü gelişmelerini destek-
lediklerine vurgu yaparak gençleri 
bilime, sanata, kültürel ve sportif 
faaliyetlere yönlendirecek fırsat-
lar oluşturmak için gayret ettiğini 
aktardı. Başkan Hasan Kılca, şöyle 
konuştu: “Ülkemizin son yıllarda 
yerli teknolojide yakaladığı ivme-
ye genç arkadaşlarımız da önemli 
projelerle büyük katkı sağlıyorlar. 
Gelecekte her biri alanında adın-
dan söz ettirecek işler ortaya koya-
caktır. Buna sonuna kadar inanıyo-
ruz. Devletimizin her alanda daha 
güçlü ve caydırıcı olması ancak 
milli projelerle mümkün olacak-
tır. Biz yaparsak en iyisini yaparız. 
Gençlerimiz yaparsa en iyisini ya-

par. İnanıyorum ki çok yakın bir 
gelecekte ülkemiz teknoloji alanın-
da bileği bükülmez bir güce erişe-
cek. Bugün bu çalışmalarla başarı 
elde eden kardeşlerimiz de Türki-
ye’mizin bu gücünün ana omurga-
sını oluşturacaklar. Bu alanlarda 
istekli gençlerimizi gördükçe de 
biz mutlu oluyoruz. Gaziantep’teki 
yarışmada genç kardeşlerime de 
başarılar diliyorum.”
SAMİ SAĞDIÇ’TAN BAŞKAN KILCA 

VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR
Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Sami Sağdıç ise gençlere 
teknoloji alanında uygun ortam ve 
desteği sağlayarak ilçeye Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezi’ni (BİLSEM) 
kazandıran Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Sami Sağdıç, Türkiye’nin milli 
teknoloji hamlesini gerçekleştir-
mesi ve teknoloji üreten bir toplu-
ma dönüşmesine gençlerin büyük 
katkı sağlayacağını ifade ederek, 
“Karatay Bilim Sanat Merkezi 
(BİLSEM) Müdürümüzün rehber-
liğinde Su altı Robot Takımı, TEK-
NOFEST Yarışmaları’nda önemli 
bir projeyle yer alacak olması, gu-
rur verici bir durum. İlçemizdeki 
eğitim yatırımları ve öğrencileri-
mizin bu yarışmaya hazırlanma-
sındaki desteklerinden dolayı Ka-
ratay Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. 
Gençlerimize Gaziantep’teki TEK-
NOFEST Yarışmaları’nda başarılar 
diliyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’da uzaktan eğitimi takip 
edecek ekipmana sahip olmayan 
8. ve 12. sınıf öğrencilerine tab-
let müjdesi verdi. Başkan Altay, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıy-
la tespit ettikleri yaklaşık 10 bin 
öğrenciye tabletlerini en kısa za-
manda göndereceklerini duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’da evinde bilgisayarı olmayan 
8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet 
müjdesi verdi. İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü aracılığıyla yaklaşık 10 
bin öğrenciye tablet gönderecek-
lerini belirten Başkan Altay, öğ-
rencilere seslenerek şunları söy-
ledi: “Eğitim öğretim yılımız açıldı 
ve bu sene her zamankinden daha 
farklı bir şekilde uzaktan eğitimle 
dersleri takip ediyorsunuz. Yeni 
sisteme ayak uyduran ve eğitimi 
her konundan daha önemli gören 
öğretmenlerimiz velilerimiz ve 
sizlere teşekkür ediyorum. Ülke-

mizin 2023 ve 2053 hedeflerine 
ulaşmasında en büyük gücümüz 
gençliğimizdir. Bu konuda size 
olan güvenim her geçen gün art-
maktadır. Unutmayın ki biz her 
zaman sizin yanınızdayız. Konya-
mızda 8 ve 12. sınıflarda okuyan, 
önümüzdeki yıl sınavlara gire-
cek arkadaşlarımızdan uzaktan 
eğitimi takip edecek ekipmanı 
olmayanlara tablet desteği ver-
mek bir için çalışma başlattık. 
Evinde interneti ve tableti olma-
yan gençlerimizin bilgilerini Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzden aldık 
ve yaklaşık 10 bin öğrencimize 
en kısa zamanda tabletlerini gön-
dereceğiz. Size düşen derslerinizi 
takip etmek, çalışmak ve sonunda 
başarılı olmaktır. Devletimiz, mil-
letimiz ve aileniz sizden bu başa-
rıyı bekliyor. Tüm öğrencilerimizi 
gönülden selamlıyor, başarılar 
diliyorum. Yaptığımız bu çalışma-
nın Türkiye’ye örnek ve hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, yeni eğitim-öğ-
retim döneminin başlaması ile ilgili 
mesaj yayınladı. Yeni eğitim-öğre-
tim döneminin öğrenci ve öğret-
menlere hayırlı olması temennisin-
de bulunan Başkan Pekyatırmacı, 
“Öğrencilerimiz ve öğretmenle-
rimiz uzun bir aranın ardından 
yeniden okullarına kavuşacaklar. 
Tabi virüsün gölgesinde başlaya-
cak eğitim-öğretim döneminde 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
daha titiz bir dönem geçirecekler. 
2020-2021 eğitim-öğretim yılının 
tüm eğitim camiası için hoşgörü, 
sevgi, dayanışma ve başarılarla 
dolu bir yıl olarak geçirilmesi en 
büyük arzumuz. Geleceğimizin 
teminatı sevgili öğrencilerimizin, 
bu zor dönemde okullarda aldığı 
eğitim ve bilgi ışığında ülkemizi 
çağdaş medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkaracaklarına inanıyoruz. 
” dedi. Yeni eğitim-öğretim döne-
minde de eğitime desteklerinin sü-
receğini belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şu 
ifadeleri kullandı: “Eğitime yapılan 
yatırımın geleceğe yapılan yatırım 
olduğu  bilinciyle eğitim camia-
mıza okullar, kapalı spor salonları, 
suni çim sahalar, kütüphaneler ve 

materyaller gibi birçok fiziki destek 
sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdür-
lüğümüzle yaptığımız istişareler 
kapsamında ilçe genelinde hem 
şehir merkezinde hem de taşra 
mahallelerimizde okullarımızı eği-
tim öğretim dönemine hazır hale 
gelmesi için belediye olarak üzeri-
mize düşen görevi yerine getirdik. 
Bunun yanı sıra 8 yıldır başarıyla 
sürdürdüğümüz Selçuklu Değer-
ler Eğitimi Programı’nı (SEDEP) 
9. yılda da ilçemizde uygulamaya 
devam edeceğiz. Buradan öğrenci-
lere sesleniyorum; Çalışın, dersle-
rinizi iyi öğrenin ama sakın değer-
lerinizden uzak kalmayın…”
n HABER MERKEZİ

AK Parti heyeti Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti 
İl Başkan Yardımcısı Ebrar Çoban 
ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, Konya Yeni-

gün Gazetesi’ne nezaket ziyaretin-
de bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Ebrar Çoban, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 

Özer ve Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Konya Yeni-
gün Gazetesi ziyaret etti. Gerçek-
leşen ziyarette AK Parti heyetini 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak, Yazı İşleri Müdürü 
Rasim Atalay, Yeni Medya Koordi-
natörü Mehmet Ali Elmacı ağırladı. 
Ziyarette Koronavirüs ile mücadele 
başta olmak üzere ülke ve dünya 

gündemi değerlendirildi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, AK 
Parti Konya Milletvekili Orhan Er-
dem, AK Parti İl Başkan Yardımcısı 

Ebrar Çoban, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya çalışmlarında ba-
şarılar diledi. Ziyaret fotoğraf çekimi 
ile son buldu. n MERVE DURGUT
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2 yıl üst üste Yılın Türkiye Ahisi, Yılın Türkiye Ahi Çırağı’nı çıkarma başarısını gösteren 
Konya, bu yıl da yine Yılın Türkiye Ahi Çırağını çıkararak büyük bir başarıya imza attı

Karaali Mahalle Yolu’nun
yapımı hızla devam ediyor

Beyşehir Belediyesi, vatan-
daşlara kaliteli bir ulaşım hizmeti 
sunmak amacıyla ilçe genelinde 
yol yapım ve bakım çalışmaları 
kapsamında Karaali Mahallesinin 
yolunda çalışmalarını sürdürü-
yor. Bu kapsamda Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler, Karaali 
Mahallesi geliş-gidiş güzergâhın-
da bulunan yolun standartlara 
uygun duruma getiriyor. Çalış-
malar neticesinde mevcut yolda 

iyileştirme, genişletme ve dolgu 
çalışmaları ile tek tek ıslah edile-
rek çözüme kavuşturuluyor.

Yol üzerinde genişletme ve 
dolgu işlemleri gerçekleştiren 
ekipler genişletilen yolda zemin 
hazırlığı bittikten sonra PMT se-
rimi yapacak. Asfalt dökümünün 
ardından ise geliş-gidiş yönüne 
sahip yeni yol vatandaşların hiz-
metine sunulacak.
n HABER MERKEZİ

Yılın AHİ çırağı 
yine Konya’dan çıktı

Kırşehir’de gerçekleştirilen 33. 
Ahilik Haftası Kutlamalarına bu yıl 
da Konya ve KONESOB damga vur-
du. 2 yıl üst üste Yılın Türkiye Ahisi, 
Yılın Türkiye Ahi Çırağı’nı çıkarma 
başarısını gösteren Konya, bu yılda 
yine Yılın Türkiye Ahi Çırağını çıka-
rarak büyük bir başarıya imza attı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
yanısıra çok sayıda davetlinin katıl-
dığı 33. Ahilik Haftası Kutlamaları 
programı Kırşehir Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirildi. 

Programa Konya’yı temsilen 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği (KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Konya Ticaret İl 
Müdürü Haşmet Yılmaz, KONESOB 
Başkanvekili Osman Alp, Konya 
Marangozlar Odası Başkanı Mustafa 
Dülgeroğlu, KONESOB Genel Sek-
reteri Harun Gün, Konya Ahi Evran 
Meslek Lisesi Müdürü Vahit Gedik 
ve Türkiye Yılın Ahi Çırağı Ahmet 
Durmaz katıldı.

Yılın Türkiye Ahilerinin seçildiği 
ödül töreninde Konya Marangozlar 
Odası Üyesi Ahmet Yılçay’ın çırağı 
Ahmet Durmaz Yılın Türkiye Ahi 
Çırağı seçilerek ödül aldı.

BAŞKAN KARABACAK’TAN 
KUTLAMA

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, 3 yıldır Konya’nın Yılın 
Ahisi ödülleriyle Türkiye’ye sesini 
duyurduğunu hatırlatarak, “Bilindi-
ği üzere Konya Esnaf Teşkilatı ola-
rak 2018 yılında, Yılın Türkiye Ahi-
si’ni, 2019 yılında Yılın Türkiye Ahi 
Çırağını ve bu yıl da 81 il arasında 
yine Yılın Türkiye Ahi Çırağı’nı Kon-
ya’dan çıkararak büyük bir başarıya 

imza attık. 30 yıldır resmî olarak Kır-
şehir’de yapılan ödül törenlerinde 
Konya’mız maalesef hiç bir ödül ala-
mamış. Bu durum bizi Konya’mızın 
AHİ adaylarını araştırmaya yönelt-
ti. Sonrasında da Türkiye, üç yıldır 
Ahilik ödüllerinde Konya’mızı ve 
Konyalı ahilerimizi konuşur duruma 
geldi. KONESOB olarak bu önemli 
başarının elde edilmesinde büyük 
bir sorumluluk aldık ve 2018 yılında 
Osman Kalay Ustamız yılın Türkiye 
Ahisi seçildi. 2019 yılında Özgür 
Demirci Yılın Türkiye Çırağı, 2020 
yılında da Ahmet Durmaz kardeşi-
miz seçilerek Konya’mızı Kırşehir’de 
temsil etti. Bu önemli başarıda eme-
ği geçenlere teşekkür ediyorum. 
KONESOB olarak bundan sonra da 
önemli başarılara imza atmaya de-
vam edeceğiz” diyerek duygularını 
dile getirdi.

Programın sonunda Yılın Türki-
ye Ahisi ve Yılın Türkiye Ahi Kalfası 
ödüle layık görülürken Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan tarafından Halk 
Bankası Genel Müdürü Osman Ars-
lan’a da Yılın Ahilik Hizmet ödülü 
takdim edildi. n HABER MERKEZİ

HABER

Ahilik, “Ahi baba” olarak bilinen ve 
iki yıl önce vefat eden eski Kırşehir Es-
naf ve Sanatkârlar Kooperatifi Başkanı 
Mustafa Karagüllü’nün 8. Cumhurbaş-
kanı Turgut Özal’a tavsiye etmesiyle 32 
yıldır Türkiye genelinde resmi törenlerle 
kutlanmaktadır. Bu yıl 33. Ahilik Haftası 
Kutlamaları 14-20 Eylül 2020 tarihleri 
arasında “Ahilik Haftası” kutlanan Konya 
Valiliğince yapılan program çerçeve-
sinde devam ettirilmiştir. Koronavirüs 
salgını nedeniyle Ahilik Haftası etkinlikle-
rinin kısaltılmış programlar şeklinde ger-
çekleştirilmiş olsa da ahilik gönüllerde 
coşkuyla yaşatılmıştır

Ahilik nedir? Ahilik; Arapça’da “ahi”, 
kardeşim anlamına gelir. Eski dilde ise 
arkadaş, dost, cömert, yiğit anlamla-
rındadır. Ayrıca “ahilik” ocağından olan 
kimseyi ifade eder. Kelime anlamları 
farklı da söylense birlik, beraberlik, kar-
deşlik ve yardımlaşma anlamı öncelik 
taşımaktadır.

Ahilik sanat, ticaret ve mesleğin ol-
gun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe 
geçmiş bir karışımıdır. 

Ahilik, Anadolu’da Ahilik Ahi Ev-
ran(1171- 1262) tarafından kurulmuş-
tur.  

Ahilik Teşkilatı; kardeşliği, birliği, 
hakça paylaşmayı, adil ve ahlaklı olmayı 
şart koşan dünyanın ilk büyük sivil top-
lum teşekküllerinden biridir. Ahi Evran’ın 
Anadolu’daki ilk durağı Konya’dır. Ahilik 
Teşkilatının temelini Konya’da atmış, 

Kayseri’de güçlendirmiş ve Kırşehir’de 
olgunlaştırmıştır. Hazreti Mevlana ve 
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri ile aynı 
çağda yaşayan Ahi Evran; ilim, kültür ve 
medeniyet şehri Konya’dan büyük ilham 
almıştır. 

Türkler, İslam öncesi meslekte, 
sanat ve ticarette önemli gelişmeler 
göstermiş olup Ahilik Anadolu’da XIII. 
asırda görülmeye başlamış, Selçuklu 
devletinin son dönemlerine doğru sos-
yal düzeni sağlamada ve Osmanlı Dev-
letinin kurulmasında büyük rolü olan bir 
teşkilat haline gelmiştir. 

Ahilik teşkilatı, başlangıçta “Fütü-
vvet” adını taşımakta ve bunların baş-
kanlarıma da “kardeş” anlamına gelen 
“ahi” denilmekteydi. Ahilerin teşkilatta 
çok sıkı bir ahlaki disipline sahip olmaları 
ve bu akımın özellikle esnaflar arasında 
yayılma nedeni olarak gösterilmektedir.  
Farklı mesleklerde Anadolu’nun köyleri-
ne kadar yayılmış olan bu teşkilatın esası 
meslekte yardımlaşma ve topluluğun 
düzenini sağlamak temel prensipleri 
arasındadır.

Türbesi Kırşehir’de bulunan Ahi Ev-
ran Veli’nin 13. asırda temellerini attığı 
Ahilik, Anadolu’da coğrafyasında yayıl-
dığı gibi Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta 
Doğu’dan Afrika’ya kadar çeşitli coğraf-
yalarda yaşamaya devam etmektedir.

Ahiler sanatını okumakla değil, ahi-
nin yetişmesi için, üstattan öğrenmesi 
şartı getirilip yamaklık, çıraklık, kalfalık, 

ustalık yiğitbaşılık, ahi ba-
balık ve kethüdalık safha-
larından geçmesi şartı var-
dır. Gündüz san’atında ve 
işinde çalışan ahiler, hem 
mesleği hem de meslekte 
terbiyeyi öğrenirlerdi. Ahi-
ler akşamları kendilerine 
mahsus binalarda sohbet-
lere katılırlar, bu sohbetlerle 
daha çok ahlaki yönden 
olgunlaşmaları sağlanırdı. 
Ahiler kendilerine özel kıya-
fetler giyerlerdi. Ahiliğe kabul edilen ada-
ya şeyh tarafından, şedd-i bend denilen 
ve ahiliğin nişanı kabul edilen bir kuşak 
(şed) kuşatılırdı. Ahi olmak ve peştamal 
(kuşak) kuşanmak için kişinin bir Ahi 
tarafından önerilmesi ve kabul görmesi 
zorunludur. 

Sadece şimdiki derneklere üye 
olmak yetmemekte, kişinin mesleki 
ve ahlaki güzelliklere sahip olmaları 
aranmaktadır. Çevresinde iyi tanınma-
yanlar, teşkilata kötü söz getirebileceği 
düşünülenler teşkilata üye yapılmaz, 
ahilik prensiplerine uygun olanlar belirli 
kademelerden geçerek ahi olurlar. Ahilik 
prensiplerine uymayanlar da cezalandı-
rılırlar. Ahilik Osmanlı’da kültür ve ahla-
kın temel taşı haline gelmiştir. 

Ahiler akşama kadar çalışarak ka-

zandıklarını Ahi’lerine 
getirirler ve bu kazanılan 
para ile yiyecek içecek 
alınır ve misafirler ağır-
lanırdı. Geceleri ayin ve 
semalarda bulunurlardı. 
Ahiler özel kıyafet taşırlar-
dı. Ahiler; alım satım işle-
rinde birlik, kalitede belirli 
seviye, kazançta ortaklık 
gibi ticari ve ahlaki bazı te-
mel özelliklere sahiptirler. 

Ahilik teşkilatı Sel-
çuklular döneminde ekonomik ve ticari 
faaliyetlerinin yanı sıra, askeri ve siyasi 
faaliyetlerde de bulunmuş, Osmanlı 
Beyliği’nin kuruluşunda ve güçlenme-
sinde etkin rol oynamıştır. 

Anadolu’da Ahi Evran tarafından 
kurulan Türklere has olan Ahiliğin bazı 
prensipleri günümüzde Avrupa Birliği-
nin kuruluş özünde de dikkate alındığı 
bilinmektedir. Ahilerin kendilerine has 
merasimleri vardır. 

Her ilde “Ahilik Haftası” kutlanıl-
makta ve geleneksel Ahi Evren mera-
simleri de her yıl Ahi Evran’ın türbesinin 
bulunduğu Kırşehir’de yapılmaktadır. 
Günümüzde ahilik haftası kutlamaları 
ödül yönergesine uygun olarak “mes-
lek hayatında başarı gösteren esnaf ve 
sanatkârlar ile ahilik kültürüne hizmet 

etmiş kişi ya da kurum ve kuruluşların 
ödüllendirilmektedir. Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliğinin önerdi-
ği üçer isim içerisinden “İlin Kalfası”, 

İlin Çırağı” ve İlin Ahisi” seçici kurul 
tarafından seçilerek Kırşehir’de yapılan 
törenlerde ilimiz temsil etmektedir. Kır-
şehir’de yapılmakta olan törenlerde 81 il 
temsilcileri arasından yılın Kalfası, Çırağı 
ve Ahisi seçilecektir. Ayrıca uygun görü-
lenlere Kırşehir’de “Ahilik Hizmet Ödülü” 
ve “Ahilik Onur Ödülü” verilmektedir.

Güzel hasletlere sahip meslek sahip 
belirli prensiplere bağlı esnaf ve sanat-
kârların kutlamayı hak ettiği “Ahilik Haf-
tası” nın bu yıl Konya’mızda düzenlenen 
törenlerle de otuz üçüncüsü kutlanmış-
tır.

“Ahilik kültürünü daha iyi tanınması, 
bilinmesi ve gelecek nesillere bu kültürel 
mirası doğru bir şekilde aktarılmasını 
sağlamak hepimizin tarihi ve sosyal 
görevimiz olmalıdır. Ülkemizin meslek 
ahlakının daim olması, mesleki açıdan 
ilerlemesi, bağımsız, güçlü ve daha hu-
zurlu bir ülke olması için ahilik kültürü 
yaşatılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Hafta içerisinde KOP Bölgesini kap-
sayan illerdeki Üniversite Rektörlerinin 
katılımı ile ‘Unikop Rektörler Buluşması’ 
Kırşehir’de yapılmıştır. 18 Eylül Cuma 
günü düzenlenen Resmî Törenle “Yı-
lın Ahilerinin” ödüllendirilmesi ile bu 
güzel gelenek sürdürülmüştür. Bu yıl 
Bayburt’ta yaşayan, 52 yaşındaki ilde 

yılın ahisi olarak belirlenen 45 yıllık tandır 
ustası olan Mahmut Recai Purutoğlu 
aynı zamanda Türkiye’de de yılın ahisi 
seçilmiştir. Ayrıca yılın kalfası Barış Kah-
vecioğlu ve yılın çırağı seçilen Ahmet 
Durmaz’a da ödül verilmiştir. Konya 
seçici kurulu seçimde gösterdiği has-
sasiyet nedeniyle bilindiği üzere 2018 
yılında Yılın Türkiye Ahisi, 2019 yılında 
da Yılın Türkiye Çırağı Konya’mızdan 
çıkmıştır. Alınan bu önemli başarı ve 
dereceler Konya’nın ahiliğe ne derece 
önem verdiğinin bir göstergesi. Ahi Ev-
ran-ı Veli, toplumsal düzenin ve birliğin 
sağlanması için farklı bir bakış açısı ge-
liştirmiş, kooperatifçilik gibi kurumlarla 
toplumsal yaşam içerisinde birlikte üret-
menin, adaletli bölüşmenin ve dayanış-
ma kültürünün gelişmesine büyük katkı 
sağlamıştır. 

Toplumda birlik ve dayanışma 
sağlayan, sosyal, ekonomik ve kültürel 
hayatın düzenlenmesinde rol oynayan 
Ahilik anlayışını sadece belli gün ve haf-
talarda kutlamak yerine günümüzde de 
hayatın içerisinde daima sürdürebilirsek 
ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız 
birçok sorunu ortadan kaldırabileceği-
mize inanıyorum. 

Ahi Evran-ı Veli’yi saygı ve rahmetle 
anıyor, esnaflarımız ve bütün ticaret er-
babının 56. Esnaf Bayramı ve 33. Ahilik 
Haftası’nı kutluyorum”. Ahilik düşünce-
lerinin temeli olan güzel ahlaka uygun 
yaşamamız dileklerimle hoşça kalınız. 

AHİLİK HAFTASI 

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan ve Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca asfalt çalışmaları devam 
eden Hayıroğu - Küçükköy bağlantı 
yolunda incelemelerde bulundu. 

Çumra ve Karatay ilçeleri arasın-
da önemli bir yol aksına sahip olan 
Hayıroğlu - Küçükköy arası bağlantı 
yolunun kalitesinin arttırılması an-
lamında  Karatay Belediyesi ekipleri 
tarafından asfalt çalışmaları tamam-
landı. 

Ekiplerin Hayıroğlu - Küçük-
köy bağlantı yolunda yürüttüğü yol 
asfaltlama çalışmalarını yerinde 
inceleyen Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca ve Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, ulaşımı kon-
forlu hale getirip kolaylaştıran çalış-
malar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Karatay Belediyesi’nin yaptığı 
bu önemli çalışma ile birlikte Ça-
talhöyük ve Boncukluhöyük gibi 

iki kadim yerleşkenin turizm anla-
mında ulaşıma önemli ölçüde katkı 
sağladığını belirten Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, “Hayıroğu - 
Küçükköy bağlantı yolu Karatay ve 
Çumra arasında bölgedeki  Alem-
dar, Karkın, Dedemoğlu, Abditolu, 

Küçükköy ve Hayıroğlu Mahallele-
rimizin bağlantısını sağlayan önemli 
bir yoldu. Karatay Belediye Başkanı-
mız Sayın Hasan Kılca ve ekibi hem 
Karatay hem de Çumra sınırları içe-
risinde olan kısımlarda bizimde yü-
kümüzü alarak bu hizmeti bölgedeki 

bütün mahallelerimize kazandırmış 
oldular. Bundan dolayı muhatara-
larımız ile beraber kendilerine te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah 
diğer çalışmalarımızda da Karatay 
Belediyemiz ile birlikte iş birliğimizi 
devam ettireceğiz” ifadelerini kul-

landı.  
Vatandaşların konforlu ulaşım 

hizmetinden faydalanması için bü-
yük bir çaba sarf ettiklerine dikkat 
çeken Hasan Kılca; “Öncelikle Re-
cep Candan Başkanımıza yeni gö-
revinde başarılar diliyorum. Karatay 

ve komşu ilçemiz Çumra arasında 
önemli bir ulaşım ağı olan bu yol 
üzerinde tamamladığımız asfalt ça-
lışmalarımız ile vatandaşlarımıza 
konforlu bir seyahat imkanı sunmayı 
hedefliyoruz. Bu yol iki ilçeyi birbiri-
ne bağlayan en önemli akslarından 
birisi. Karatay ve Çumra için önemli 
olan bu yolda yaklaşık 8 bin km’lik 
bir ulaşım ağında gerçekleştirdiği-
miz asfalt çalışmamızı tamamlıyo-
ruz. Aynı zamanda burası geçmişi 
M.Ö 10 binli yıllara dayanan ve il-
çelerimizde bulunan Çatalhöyük ve 
Bocukluhöyük gibi tarihi ve kültürel 
yerleşkeleri de birbirine bağlayan bir 
yol. Bu anlamda Karatay Belediyesi 
olarak yaptığımız asfaltlama çalış-
ması ile bu yolu da turizme katkı 
sağlaması anlamında vatandaşları-
mızın ulaşımını rahatlatacak şekilde 
hizmete sunacağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çatalhöyük ve Boncukluhöyük’ü buluşturan yol asfaltlanıyor
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1997’de dostum,  Yusuf Erdem 
Çumra’da Lavanta bahçesine götür-
müştü.

Avrupa’da müthiş talep var. Bu 
bitkinin yağı esansı çıkarılıyormuş koz-
metik ve tıpta yoğun kullanılıyormuş 
diye bize heyecanlı bir şekilde anlatmıştı. 
Çumra 250 dekar alana ekilmişti. Çok 
etkilenmiştim. 

 Daha sonra Çumra Belediye baş-
kanlığı da yapan Yusuf Erdem yatırım 
uzmanı uzak görüşlü bir insandı. 

Bir gece Karapınar’dan geçerken 
lavantanın muhteşem kokusu ile mest 
olmuştuk.

Bu hafta Isparta’ya gittik. Keçiborlu, 
Kuyucak köyü…  Nam-ı diyar lavanta 
köyü.

Burada uzun zamandır lavanta 
ekimi yapılıyormuş. Önceleri Fransızlar 
gelip alıyormuş. Hasat zamanı kendi 
adamları ile gelip tarla sahibi dahil kim-
seyi tarlaya sokmadan, sokmadan hasat 
yapıp gidiyorlarmış. Sadece tartıyorlar. 
Parasını veriyorlarmış. O zamanlar biz 
işin sadece parasında imişiz.

Sonra Isparta’ya bir Vali gelmiş. 
Şehmus Günaydın Lavanta Köyü proje-
si ile Lavanta yetiştiriciliğini çok farklı bir 

boyuta taşımış.
Kastamonu’dan tanıdığı,  girişimci 

ve turizmci İsmail Göydağ’a    ( Tarımsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu) TK-
DK’nın açmış olduğu proje duyurusuna 
uygun bir proje ile Lavanta Köyüne bir 
butik otel yapılmış. Lavanta Villa. Çok 
nezih bir otel.

Lavanta bahçeleri çoğaltılmış,  la-
vanta yağı çıkaran küçük distilasyon 
imalathaneleri yapılmış.

Lavantadan, sabun, çay, kolonya, 
kuru çiçek, esans üretilmiş.

Lavanta bahçelerinin yanına küçük 
ahşap yiyecek içecek satan ev tipi kır 
kahveleri yapılmış.

Lavanta bahçelerine resim çektire-
bilecekleri salıncaklar, kapılar gibi çok 
değişik aksesuarlarla lavanta bahçesi 
doğal fotoğraf ve film stüdyosu haline 
gelmiş.

Tabi bütün bunların başlangıcı Vali 
Beyin Fransa’ya düzenlediği gezi ile göz-
lemlenen lavanta bahçelerinden esin-
lenilmiş. Ama buna fazlası ile sıra dışı 
fikirlerle eklemeler yapılarak özgün bir 
alan haline getirilmiş.

İşin ilginç olanı,  Lavanta, Gül diyarı 
Isparta’da gülden çok daha fazla turistin 

ilgisini çekmiş. Elbette bu 
projenin bir sonucu olarak.     
Pandemiden önce 700 
000 insan gelmiş.

Gül diyarında gülden 
fazla ilgi çekmesinin bence 
gerçek sebebi Vali Beyin 
geniş açısı ve doğru ve sa-
mimi insanlarla işe koyul-
ması. İşi proje haline getirip 
doğru fizibilite ile kararlı bir 
yatırım yapılması.

Sonuç lavanta bölgede güçlü bir 
sektör haline gelirken, ülkemizin de 
Tıbbi aromatik bitkiler konusunda dün-
ya çapında önemli bir yere gelmesi için 
lokomotif olmuş.

Lavanta Tıbbi aromatik bitkiler ko-
nusunda potansiyel olarak zengin ülke-
mizde her türlü bitkinin katma değerinin 
arttırılması konusunda da önemli bir 
deneyim olmuş.

Gül diyarında Lavanta’nın bir ül-
kenin, bölgenin potansiyelini harekete 
geçirmesi konusu özellikle incelenmeli. 
Tarımdan sanayiye ve turizme katkısı 

dikkate alınarak.
Bizler de SS Mersin 

Odun Dışı Orman Ürün-
leri, Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler üretim pazarlama 
Kooperatifi TORAK ailesi 
olarak bu ziyaretimizden 
ziyadesi ile faydalanarak 
ayrıldık.

Mersin’inin zengin 
aromatik bitki potansiyeli 
için hazırlamış olduğu-

muz projelerin ne kadar doğru olduğuna 
şahit olduk. 

Özellikle bir bitkinin çevresinde bir 
bölgenin mini turizm destinasyonu ha-
line gelmesi muhteşemdi.

Demek ki doğru planlanırsa neler 
yapılmaz.

Mesela Çumra’da Lale bahçele-
ri,  Konya Ova’sında lavanta bahçeleri, 
Çatalhöyük, Sille, Mevlana Celaleddin 
Rumi külliyesi ve müzesi,  Meram, 
Kongre Turizmi, ticaret turizm, Fuar tu-
rizmi ile daha birçok ürün ile birleştirile-
rek yanı başında Kapadokya ve Mersin 

ile beraber güçlü bir turizm destinasyo-
nu oluşturulabilir. Bu Turizm için kara, 
hava, demiryolu ve Deniz yolu gibi 
güçlü alt yapılarımız da mevcut.

Lavantanın manyetik alanı neler 
yapmış.

Patrick  Suskind KOKU kitabında  
her şeyin bir kokusu var diyor. Koku 
evreninde her şeyin kimliğini de içinde 
barındırır diyor. 

Kokuyu içimize çekerek ne kadar 
çok koku ve madde ayırt edebiliriz.?

Koku hayatımızda ne kadar etkili? 
Koku ile neleri tanımlayabiliriz?

Lavanta kokusu belki de insanın ru-
huna yerleşirken kendini de bu kokuya 
sığınmasını sağlayarak an kapısından 
girip yaşam ile uyumumu tamamlıyor.  
İnsan koku ile o an evrenin bir parçası 
olduğunu ve yaşamın kendisinden baş-
ladığını duyumsuyor.

Çürümüş bir çam yaprakları ile bir 
nergisin nasıl ruhumuzu zenginleştir-
diğini,  sümbülün ve çam kokusunun 
nasıl ruhumuzu genişlettiğini bir hisse-
delim bakalım. Yaşamımızın zenginleş-
tiğini hepimiz fark edeceğiz.

Koku’nun aurasının yaşamı nasıl 
yönlendirdiğine Kuyucak köyünde la-

vanta ile neler yapılabildiğini gördük.
Lavanta yağ olup derimize nüfuz 

ederek, fiziksel rahatlama sağlarken bur-
numuzdan girerek psikolojik bir rahat-
lama ile ruhumuzu çok farklı boyutlara 
taşıyabiliyor. Bizi hem sağlıklı bir çevrede 
yaşatırken aynı zamanda görselleriyle de 
bize engin bir bakış açısı sağlıyor.

İnsan girişimci olursa bir bitkinin 
manyetik alanı ile nasıl bir gelişme sağ-
lanabileceğini görüyor. Katma değer 
üretmek,  daha iyisini yapmak heyecanı 
insanı sarıyor.

Potansiyeli yüksek yerlerin geri kal-
mışlığını düşününce yöneticilerinin ne 
kadar pasif tembel ve kısa vadeli düşü-
nen insanlar olduğunu insan düşünme-
den yapamıyor.

Bir bitki, bir fikir, bir insan nasıl da 
yaşamı değiştirmiş. Zenginleştirmiş. 

Isparta artık Gül yağının yanına la-
vantayı koyunca aromatik yağlar konu-
sunda bir hayli gelişmiş. İmalathaneler, 
yeni pazarlama yöntemleri, dünya ile 
bütünleşme başka bir boyutta üretim 
yapmaya başlamış.

Tek engelleri kısa vadeli bakış açısı 
olan insanlar ve vahşi kapitalizmin ayak 
oyunları.

LAVANTA’NIN MANYETIK ALANI

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi, Anadolu Mektebi ve Konya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği; 
Konya Büyükşehir, Selçuklu, Kara-
tay ve Meram Belediyelerinin kat-
kılarıyla düzenlenen “Sezai Karakoç 
Bize Ne Söylüyor?” başlıklı panel 
programı, video konferans yönte-
miyle düzenlendi.

Paneli düzenleyen Anadolu 
Mektebi Yürütme Kurulu Üyesi ve 
Konya İl Koordinatörü Atilla Yara-
mış, panel öncesi yaptığı konuşma-
da Sezai Karakoç’un son yüzyıldaki 
en büyük fikir ve sanat isimlerinden 
biri olduğunu ifade ederek bu büyük 
isme dair Anadolu Mektebi men-
subu gençlerimizin her birinin çok 
önemli konuşmalar gerçekleştire-
ceklerini ifade etti.

Panel başkanlığını Konya Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
Sena Nur Yüğrük’ün yaptığı prog-
ramın ilk konuşmacısı yine Konya 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-

cisi olan Kübra Gül Dağlı idi. “Aslın 
Dirilişi Asrın Dirilişi” başlıklı konuş-
masında Sezai Karakoç’un eserlerini 
inceleyerek, ruhun ölümü, ruhun 
dirilişi, insanlığın dirilişi, İslam’ın di-
rilişi ve hakikat kavramlarını anlattı. 
Dağlı, çağın dirilişi için gerçekleşme-
si gereken şartları özetleyip aslımıza 
nasıl döneceğimizi de sözlerine ek-
ledi.

İkinci konuşmacı Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi öğrencisi Feyza Nur Kara-

demir oldu. “Diriliş İdeali ve Genç-
lik” başlıklı konuşmasında şunları 
ifade etti: “Mehmet Akif Ersoy, Ne-
cip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç 
gibi şahsiyetlerin ortak ideali, öncü 
bir nesil oluşturmaktır. Onlar tered-
dütsüz inanmışlardır ki genç insan 
umuttur. Diriliş ideali, bir gençliğin 
somutlaştırılması olarak düşünül-
melidir. Sezai Karakoç’un Büyük 
Doğu’daki faaliyetlerini yirmili yaş-
larında bir genç iken göstermesi, 
biz gençlere bir mesaj vermelidir. 

Bize düşen şey, diriliş ilkelerini me-
suliyetlerimiz görerek; ‘Diriliş bende 
başlar!’ düsturuyla hareket etmek-
tir.”

Üçüncü konuşmacı ise Karatay 
Dr. Ali Rıza Bahadır Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi Eda Nur Yalçın 
oldu. Karakoç’un inceleme eserleri 
üzerine konuşmasını gerçekleştiren 
Yalçın; “Şair ve yazar Sezai Kara-
koç, mütefekkir ve sanatkâr kimliği 
ile kendinden sonraki kuşakların 
zihin evreninin oluşmasında büyük 

bir yere sahiptir. Yakın dönem ede-
biyatımızın bu mühim kalemi, şiir 
dışında hikâye, deneme ve çeşitli 
konularda düşünce yazıları yazmış-
tır. Ayrıca kendisi yapıtlarında in-
celeme eserlerine de yer vermiştir. 
Karakoç’un inceleme kitapları eser-
lerinin içinde ayrı bir yere sahiptir. 
Zira bunlar sanatkârın savunduğu 
ideallere ve düşünce sistemine ışık 
tutar.” dedi.

Panelin son konuşmacısı olan 
Necmettin Erbakan Üniversite Eği-

tim Fakültesi öğrencisi Ebrar Albay-
rak da “Sezai Karakoç ve Anadolu” 
başlıklı konuşmasında “Günümüze 
kadar Anadolu coğrafyası üzerinde 
pek çok medeniyet kurulmuş, farklı 
dinlere, ırklara ev sahipliği yapmış 
ve gelen her medeniyet de Anado-
lu’da kendinden bir parça iz bırak-
mıştır. Buradan ise Anadolu kültürü 
oluşmuştur. Karakoç’un dediği gibi 
“Anadolu’nun antropolojisi ve arke-
olojisi, bize, Allah’ın, zaman kılıcıyla, 
deprem silahıyla ve tarih rüzgârıy-
la silip süpürdüğü medeniyetlerin, 
insan tiplerinin üst üste yığılmış, iç 
içe geçmiş, adeta nonfigüratif bir 
biçimler kompozisyonu oluşturmuş 
geçmiş zaman fikir, eşya ve olay 
müzesini sunar.” Var olan bu izleri 
takip ederek okumak, Anadolu’nun 
geniş perspektiften görülebilmesi ve 
kültürel, sosyolojik anlamda Anado-
lu’daki çeşitliliğin fark edilmesi için 
önem taşımaktadır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Gençler TYB Konya’da Sezai Karakoç’u konuştu

HES kodu olmayan
SMMMO’ya giremeyecek

Konya Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler (SMMM) Odası 
Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha 
Kurulu’nun aldığı karar doğrul-
tusunda Konya SMMM Odasına 
girişlerde (HES) kodu sorgulama-
sına geçildiğini açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı’nca “Hayat 
Eve Sığar (HES)” uygulaması, 
kısa mesaj (sms) veya e-devlet 
üzerinden verilen HES kodunun, 
Konya SMMM Odasına girişte 
sorgulandığını belirten Başkan 
Erdal; ”İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 
17.09.2020 tarih ve 102 sayılı 
kararı ile insanların bir arada ça-
lıştığı veya bulunduğu Vergi Da-
iresi Başkanlığı, Vergi Denetim 
Kurulu, SGK, Odalar gibi kurum 
ve kuruluşlar ile banka, PTT ve 
kargo gibi işletmelere müracaat 
eden veya hizmet almaya gelen-

lerin HES kodu alması zorunlu 
hale geldi. Bu doğrultuda Oda-
mızda gerekli teknik altyapıyı 
oluşturarak Oda girişinde QR kod 
veya SMS’le alınan HES kodu per-
sonel aracılığıyla sorgulanmaya 
başlandı. Vatandaşlarımızın kamu 
kurum ve kuruluşlarında yapaca-
ğı işlemlerden önce mağduriyet 
yaşamamaları için mutlaka HES 
kodlarını almaları gerekmekte-
dir. Alınan kararlara uymayan 
kişiler, kararın uygulanmasında 
ihmali görülen amir, personel ve 
diğer görevliler hakkında Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci 
maddesine istinaden idari para 
cezası verilmesi başta olmak üze-
re aykırılığın durumuna göre Ka-
nun’un ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli İvriz Sol Kapalı Sulama Sistemi Projesi’nde çalışmalara başlandı. AK Parti Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez, “Suyu hem tasarruflu kullanacağız, hem de üretimi artıracağız” dedi

Ereğli’de dev projeye 
ilk kazma vuruldu

Dünya Bankası’nın Türkiye’de 
desteklediği 4 projeden biri olan 
Ereğli İvriz Sol Sahil Kapalı Sulama 
Sistemi’nde ilk kazma vuruldu. Ça-
lışmaları yerinde inceleyen AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
“Ereğli’mize, Konya’mıza dev bir 
proje daha kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. 450 milyon lira 
yatırım bedelli İvriz Sol Sahil Kapalı 
Sulama Sistemi Projesi ile suyu hem 
tasarruflu kullanacak hem de üre-
timi arttıracağız. Ereğli’mize, Kon-
ya’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Ereğli ilçesinde yapımı devam 
eden 466 milyon lira yatırım bedelli 
İvriz Sağ Sahil Kapalı Sulama Siste-
minin ardından İvriz Sol Sahil Kapalı 
Sulama Sistemi Projesi’nde de ilk 
kazma vuruldu. Dünya Bankası’nın 
Türkiye’de destek verdiği 4 proje-
den biri olan İvriz Sol Sahil Kapalı 
Sulama Sistemi Projesi’nde çalışma-
lar başladı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, AK Parti Ereğli İlçe Baş-
kanı Zübeyir Dursun ile birlikte ilk 
günkü çalışmaları yerinde inceledi. 
Yetkililerden çalışmalar hakkında 
bilgi alan Milletvekili Halil Etyemez, 
ekskavatörün direksiyonuna geçe-
rek bir süre çalışmalara eşlik etti.

TOPLAM 400 BIN DEKAR ARAZI 
MODERN SULAMA SISTEMIYLE 

SULANACAK
Ereğli’ye, Konya’ya dev bir proje 

daha kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten Milletvekili 
Halil Etyemez, İvriz Sol Sahil Kapalı 
Sulama Sistemi Projesi’nin hayırlı 
olmasını diledi. Konya’nın bitkisel 
ve hayvansal üretimde Türkiye’de 
bir numara olduğunu kaydeden 
Milletvekili Etyemez, Ereğli’nin de 
Konya içinde lider olduğunu söyledi. 
Ereğli Ovası’nın bereketli toprakları-

nın proje ile suya doyacağını vurgu-
layan Halil Etyemez, kapalı sulama 
sisteminin önemine dikkat çekerek 
hem sudan tasarruf edileceğinin 
hem de üretimin artacağının altını 
çizdi. Etyemez, “Yaptığımız girişim-
lerle İvriz Sağ Sahil Kapalı Sulama 
Sistemi’nin ardından İvriz Sol Sahil 
Kapalı Sulama Sistemi’ni de Ereğ-
li’mize, Konya’mıza kazandırdık. Bu 
proje, Dünya Bankası’nın ülkemizde 
desteklediği 4 projeden bir tanesi. 
450 milyon lira yatırım bedelli İvriz 
Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemi Pro-

jesi’nin tamamlanmasının ardından 
Ereğli ilçemizde 152 bin 800 dekar 
tarım arazisi modern sulama sis-
temine kavuşacak. Proje ile 16 bin 
kişiye istihdam olanağı ve yıllık 60 
milyon lira gelir artışı sağlanacak. 
Çalışmaları devam eden İvriz Sağ 
Sahil Kapalı Sulama Sistemi ve İvriz 
Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemi ile 
Ereğli’miz toplam yaklaşık 1 milyar 
liralık yatırıma kavuşacak. Her iki 
kapalı sulama sistemiyle 400 bin 
dekar tarım arazisi modern sulama 
sistemiyle sulanacak. Çiftçilerimiz 

hem rahat edecek hem de üretim 
artacak.” dedi.

TARIM, SAVUNMA SANAYII 
KADAR ÖNEMLI

AK Parti olarak tarımı en strate-
jik sektörlerden biri olarak gördükle-
rini açıklayan Milletvekili Halil Etye-
mez, bunun için çiftçilerin yanında 
olmaya, gıda üretimini artması için 
ellerinden geleni yapmaya devam 
edeceklerini kaydetti. Halil Etyemez, 
“Tarım, savunma sanayii kadar 
önemli bir sektördür. Gıda, insanoğ-
lunun ve diğer canlıların yaşaması-
nın en önemli faktörlerinden bir ta-
nesidir. Bunun en büyük örneğini şu 
anda yaşadığımız pandemi sürecin-
de gördük. Çoğu ülkede gıda sorunu 
yaşandı. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğin-
de AK Parti olarak tarıma verdiğimiz 
önem sayesinde, çok şükür ülke-
mizde böyle bir sorun yaşanmadı. 
Tarım, ülkemizin vazgeçilmezidir. 
Verdiğimiz desteklerle, uygulama-
ya koyduğumuz projelerle çiftçileri-
mizin yanında yer almaya, üretimi 
arttırmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK
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Hint keneviri ve kubar
esrar elegeçirildi

Far avı yapan 3 kişiye 
11 bin lira ceza kesildi

Beyşehir ilçesinde, jandarma ta-
rafından bir eve yapılan baskında 
Hint kenevirleri ve kubar esrar ele 
geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bey-
şehir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Ma-
hallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi 
yapıldığı ihbarı alınması üzerine 
harekete geçti. Arama kararına 
istinaden D.Y.’nin (22) evinde ya-

pılan aramada saksıda yetiştirilen 
boyları 10-30 santimetre arasında 
değişen tohumlanmış 4 kök Hint 
keneviri, 1 kök kuru Hint kenevi-
ri, kağıda sarılı vaziyette 3 gram 
kubar esrar, 60 gram ağırlığında 
Hint keneviri tohumu ele geçiril-
di. Olayla ilgili olarak şüpheli D.Y. 
jandarma tarafından gözaltına 
alındı. n İHA

Meram ilçesinde, far ışığıyla 
kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 
3 kişi yakalandı. Avcılarda top-
lamda 11 bin liralık ceza uygu-
landı. Edinilen bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8.Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
Meram ilçesine bağlı Karadiğin 
Mahallesi İpsikaya mevkisinde 
yasak olmasına rağmen 3 kişinin 

far ışığıyla kara avcılığı yaptığı-
nı tespit etti. Milli park ekipleri 
tarafından avda kullanıldığı be-
lirlenen araç, far ile av tüfeğine 
mülkiyeti kamuya geçirilmek 
üzere el konuldu. Üç avcıya kara 
avcılığı kanununa muhalefet etti-
ği gerekçesiyle toplamda 11 bin 
liralık idari para ve tazminat ce-
zası uygulandı. n İHA

“İlçemizde koronavirüsle ilgili son durum çok kötü olmamakla birlikte çok da iyi değil” diyerek Beyşehir’deki 
durumu özetleyen Kaymakam Yusuf Özdemir, tedbirler kapsamında düğünleri yakın takip ettiklerini söyledi

Düğünler yakın
takip altına alındı

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele kapsamın-
da Beyşehir’de artık düğünlerin 
de takip altına alındığını bildirdi. 
Kaymakam Özdemir, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Beyşehir’de 
koronavirüsle ilgili son durumu, 
“İlçemizdeki son durum çok kötü 
olmamakla beraber, çok da iyi de-
ğil” sözleriyle değerlendirdi.

Son dönemde vaka sayılarında 
gözle görülür bir artışın söz ko-
nusu olduğunu belirten Özdemir, 
“Çok etkin bir filyasyon çalışması 
var ilçemizde. 

Dolayısıyla hastayı yakalamada 
çok zorluk çekmiyoruz artık. Tek-
nik bir ekibimiz var. İki ekip var. 
Biri gece, biri gündüz olarak iki 
ekip oluşturduk. Filyasyona alınan 
şahısların gündüz evde izalosyon-
larını denetlemek üzere mahalli 

denetim ekiplerimiz var. Muhtar-
larımız da bu işlerde taşın altına 
elini koymuş durumdalar. Şu anda 
ilçemizde herhangi bir sorun ol-

mamakla beraber, hastanemizdeki 
mevcut durum da çevrilebilir du-
rumdadır.” dedi.

Beyşehir’de koronavirüs salgı-

nı dolayısıyla yürütülen denetim 
çalışmaları hakkında da bilgiler 
veren Kaymakam Özdemir, İçişleri 
Bakanlığı genelgeleri doğrultu-
sunda denetimlerin ilçe genelinde 
hız kazandığını belirtti.  

Getirilen kısıtlama ve yasakla-
rın ardından Beyşehir’de düğünle-
rin de denetlenmeye başlandığını 
vurgulayan Özdemir, hafta sonları 
kolluk kuvvetlerin bu yönde ger-
çekleştirilen tüm faaliyetleri takip 
altına aldığını söyledi. 

Salı ve Perşembe günleri ise 
ilçe genelinde her türlü işyeri ve 
halkın yoğun olarak bulunduğu 
yaşam alanlarının ülke genelinde 
olduğu gibi eş zamanlı olarak de-
netlendiğini vurgulayan Özdemir, 
denetim faaliyetlerini kurulan yeni 
sistem aracılığıyla bilgisayarlara 
yüklenen bir program yardımıyla 
görebildiklerini anlattı. n AA

Aksaray’da uyuşturucu tacirleri-
ne göz açtırmayan jandarma timleri 
gece yaptığı operasyonla 4 uyuş-
turucu tacirini suçüstü yakaladı. 
Uyuşturucu ile mücadele kapsamın-
da geniş çaplı çalışmalar yaparak 
tacirlere geçit vermeyen Aksaray İl 
Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri 
Ortaköy ilçesinden Aksaray merke-

ze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı 
bilgisine ulaştı. İstihbari çalışma-
lar sonrasında Aydın Ş. (36) isimli 
şahsı takibe alan jandarma ekipleri 
şahsı Aksaray merkeze kadar ta-
kip etti. Aksaray merkezde operas-
yon için düğmeye basan jandarma 
ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına 
aldı. Şahsın yapılan sorgulamasın-
da Gaziantep ilinden gelen 3 şahsa 
uyuşturucu satacağını tespit eden 

jandarma ekipleri bu kez Gaziantep 
ilinden gelecek şahıslar için operas-
yon düzenledi. 07 AGG 795 plakalı 
otomobilin Aksaray merkeze girme-
si üzerine otomobile de operasyon 
yapan jandarma ekipleri araçta bu-
lunan sürücü Ahmet Remzi T. (23), 
yolcu olarak bulunan Abdulkadir 
Can A. (24) ve Beşir A. (24) isimli 
3 şahsı da gözaltına aldı. 4 şüpheli-
nin motosiklet, otomobil ve ikamet 

adreslerinde yapılan aramalarda 
302 gram metamfetamin, 10 gram 
kubar esrar, uyuşturucu satışından 
elde edildiği değerlendirilen 36 bin 
430 TL nakit para, 1 adet bıçak, 9 
adet uyuşturucu madde kullanma 
aparatı ve 2 adet hassas terazi ele 
geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler 
sorgulanmak üzere İl Jandarma Ko-
mutanlığına götürüldü. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. n İHA

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Yaban koyunu avlamanın cezası 245 bin lira!
Tarım ve Orman Bakanlı-

ğı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
(DKMP) Genel Müdürlüğü nesli 
tehlike altında olan Anadolu yaban 
koyunu için yürüttüğü çalışmaları 
sürdürüyor. DKMP Genel Müdür-
lüğü Konya Bozdağ, Ankara Nal-
lıhan ve Afyonkarahisar Şuhut’ta 
bulunan Anadolu yaban koyunu 
üretme istasyonlarında yetiştirdiği 
koyunları doğal yaşam ortamlarına 
bırakmaya devam ediyor.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDİLİYOR
Dünya üzerinde sadece ülke-

mizde yaşayan ve endemik bir tür 
olan Anadolu yaban koyunları, söz 
konusu istasyonlarda üretildikten 
sonra GPS’li uydu vericisi takılarak 
uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. 
Koyunlar uydu vericisi marifetiyle 
7 gün 24 saat takip edilerek koru-

nuyor.
55 ADET YABAN KOYUNU 

DOĞAYA BIRAKILDI
Geçtiğimiz günlerde Konya 

Bozdağ Yaban Koyunu Üretme 
İstasyonunda yetiştirilen 27 adet 
Anadolu yaban koyunu Eskişe-
hir’de, yine aynı istasyonda yetişti-
rilen 28 adet koyun da Kahraman-
maraş’ta kendileri için uygun olan 
yaşam alanlarına bırakıldı.

AVLAMANIN CEZASI 245 BİN LİRA
Endemik bir tür olması ve nesli 

tehlike altında bulunması sebebiyle 
Merkez Av Komisyonu Kararı ge-
reğince koruma altında olan Ana-
dolu yaban koyununu avlayanlara 
idari para cezasının yanı sıra 245 
bin 160 TL tazminat cezası uygu-
lanıyor.
n İHA



7 21 EYLÜL 2020HABER

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu (BTK) Başkanı Özdal Ka-
rahan, yönetim kurulu üyeleri ile 
Konya ve Akşehir’deki turizm seya-
hat acenteleri temsilcileri, Akşehir 
Belediyesi ve Garp Hotel’in misafiri 
olarak Akşehir’de bir gezi gerçekleş-
tirdi. 

Garp Hotel’de incelemelerde 
bulunan heyet; Tarihi kilise, Sey-
yid Mahmud Hayrani Türbesi, Ta-
rihi evlerin bulunduğu sokaklar, 
Taş Medrese, Arasta Çarşısı, İplikçi 
Cami, Batı Cephesi Karargah Mü-
zesi, Nasreddin Hoca Türbesi, Nas-
reddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi ve Hıdırlık gibi tarihi ve kül-
türel alanları gezdi.

Heyeti Akşehir Belediyesi Meclis 
Toplantı salonunda ağırlayan Akşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Salih Akka-
ya, Akşehir’in gizli kalmış bir turizm 
cenneti olduğuna dikkat çekerek, 
Akşehir’in tarihi, kültürü ve turistik 
değerleri hakkında geziye katılan 
misafirlere bilgiler aktardı.

Akşehir’in birçok ilde dahi bu-
lunmayan 3 tane müzesi, türküleri, 
halk oyunları ile adeta bir kültür şeh-
ri olduğunu söyleyen Başkan Akka-
ya; Nasreddin Hoca gibi bir değeri, 
Tescilli Akşehir kirazı ve yaklaşık 
iki bin adet tarihi ev ve konaklarını 
bulunduğu sokaklarıyla Akşehir’in 
gerçekten görülmeye değer bir şe-
hir olduğunu anlattı. Misafirlerine 

Akşehir Peynir Baklavası ve Akşehir 
Kirazı Lokumu ikram eden Başkan 
Akkaya, yemek kültürü ve özel tat-
larıyla Akşehir’in gurmeler içinde 
bulunmaz bir yer olduğunu söyledi.

Misafirperverliği için Belediye 
Başkanı Dr. Salih Akkaya’ya teşek-
kür eden TÜRSAB Konya Bölge 
Temsil Kurulu Başkanı Özdal Kara-
han’da Akşehir’in son zamanlarda 
yaptığı restorasyon ve kültürel ça-
lışmalarla turizm konusunda ivme 
kazandığına dikkat çekerek, “Akşe-
hir bölgesi turizmde yıldızı parlayan 
bir bölgemizdir. Günübirlik turlarla, 
programlarla ya da diğer organizas-
yonlara Akşehir’inde dahil edilmesi 
gerekiyor. Akşehir gezilmesi, görül-

mesi gereken önemli bir yerdir. Biz-
leri Akşehir’de misafir eden Akşehir 
Belediye Başkanımız Salih Akka-
ya’ya ve Garp Hotel Müdürü Gamze 
Aktaş’a, bu programı düzenlemede 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. Geziye katılan 
seyahat acenteleri temsilcileri de 
gerekli gördükleri konular hakkında 
fikirlerini sundular. 

Konuşmaların ardından TÜR-
SAB Konya Bölge Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan tarafından 
Başkan Akkaya’ya bir tablo hediye 
edilirken, Akşehir Belediye Başkanı 
Dr. Salih Akkaya da Özdal Karahan’a 
Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan 
saatini armağan etti. n DURAN ÇÖLCÜ

Rüzgâr erozyonuyla mücadelede yenilikçi proje hayata geçiyor
Geçtiğimiz günlerde Ankara 

başka olmak üzere Türkiye’nin 
birçok ilinde yaşanan kum fırtı-
nalarının neden olduğu rüzgâr 
erozyonunu önlemek adına KOP 
İdaresi ile Konya Orman Bölge 
Müdürlüğü yenilikçi bir projeyi 
hayata geçiriyor. Rüzgâr Eroz-
yonuyla Mücadele kapsamında 
Karapınar İlçesinde kuraklığa da-
yanıklı, üzerindeki su tankı saye-
sinde kendi su ihtiyacını karşıla-
yabilecek orman ağaçları toprakla 
buluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığına bağlı Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından finanse edi-
len ve Konya Orman Bölge Mü-
dürlüğü tarafından yürütülecek 
olan “Kurak Saha Ağaçlandırma-
larında Yavaş Salınımlı Sulama 
Uygulaması Projesi” için imzalar 
atıldı.

Mera alanlarının bilinçsiz kul-
lanımının yanı sıra küresel iklim 
değişikliklerinin de etken olduğu 

mera alanlarındaki bozulmalar ve 
neticesinde yaşanan rüzgâr eroz-
yonları Aksaray, Karaman, Kırık-
kale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, 
Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP 
Bölgesinin tarım ve hayvancılığı-
na önemli zararlar veriyor. Son 
zamanlarda bölgede etkisini ar-
tıran önlenebilir doğa olaylarının 
verdiği zararları en aza indirebil-
mek amacıyla hazırlanan ‘Kurak 

Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş 
Salınımlı Sulama Uygulaması 
Projesi’, KOP İdaresi Başkan Ve-
kili Halil İbrahim Tongur ve Or-
man Bölge Müdürü Cafer Bal’ın 
attığı imzalarla hayata geçirildi.

KONYA’DA 9 BİN FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞACAK

Konya Kapalı Havzasında gün 
geçtikçe bozulan mera alanları-
nın yeniden hayvancılığa açıla-

bilmesi, rüzgar erozyonunun en 
fazla yaşandığı Karapınar ilçesi 
gibi alanlarda iklim değişikliğinin 
etkilerinin en aza indirilmesi için 
Konya Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından yürütülecek olan pro-
jeyi son derece önemsediklerini 
belirten KOP İdaresi Başkan Ve-
kili Tongur, KOP Kırsal Dezavan-
tajlı Alanlar Kalkınma Programı 
kapsamında toplam 480 bin TL 

bütçeli projeye 350 bin TL kay-
nak aktarılarak Karapınar’da 200 
dekar alanda ağaçlandırma ve 
erozyonla mücadele yapılacağını 
söyledi.

Konya Orman Bölge Müdürü 
Cafer Bal ise her bir çakıl taşının 
bile değerli olduğu ülkemizde üs-
telik önlenebilir olmasına rağmen 
tarım ve hayvancılığımız için son 
derece önemli olan toprak kay-

naklarımızın rüzgar erozyonu ile 
savrulup gitmesine gönülleri-
nin razı olmadığını ifade ederek; 
“Proje kapsamında dikilecek 9 bin 
adet fidanın yarısında, su hasatı 
yapan, yaklaşık 16 litrelik kendi 
su haznesi bulunan ve böylece 
dikilen fidanların 2-3 yıllık su ih-
tiyacını temin ederek sulamaya 
ihtiyacını ortadan kaldıran, yavaş 
salınımlı sulama aparatı olarak da 
bilinen bir sistem kullanılacak. 
Karapınar İlçesi Merdivenli mev-
kiinde sıklıkla yaşanan Rüzgâr 
Erozyonuna karşı halk arasında 
Tuz Çalısı olarak bilinen kuraklığa 
son derece dayanıklı mera bitki-
lerinden Atriplex ile Karaçam, 
Sedir, Mahlep, İğde, Badem ve 
Kızılçam gibi orman ağaçlarının 
dikimini gerçekleştirilecek. Proje-
nin hayata geçmesi yönünde des-
teklerini esirgemeyen başta KOP 
İdaresi yöneticileri olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Koronayla savaşanlara 
savaş açmayın’

MHP Karatay Kadın Kolları
Başkanı Geçitlioğlu oldu

DEVA Partisi Konya İl Başka-
nı Dr. Seyit Karaca, koronavirüs 
salgınında bizlerin sağlığı için ça-
lışan sağlık çalışanlarımıza sahip 
çıkarak, onlara destek olmamız 
gerektiğini belirterek,  Korana ile 
savaşanlara savaş açmayalım diye 
konuştu. 

Demokrasi ve Atılım (DEVA) 
Partisi İl Başkanı Dr. Seyit Kara-
ca, salgın yönetimi ve son gün-
lerde gelişen bazı olaylarla ilgili 
bir açıklama yaparak, “Öncelikle 
Sağlık Bakanımızın birkaç gün 
önce bilim kurulu ile toplantı son-
rası yaptığı açıklamalardan birkaç 
cümle aktarmak istiyorum. “Bu-
gün biz ve dünya, virüsün saldırısı 
karşısında baştakinden daha zor 
bir dönemdeyiz.””Kısıt günleri 
bize kalkan oldu. Normalleşme 
sürecinde bir bocalama yaşadık 
ve bunu aştık. Fakat görünen o ki 
bayramlar, düğünler, bayram ha-

vasında yaşanan olaylar, taziyeler 
salgın sınavında başarısızlığa yol 
açan olaylar, zamanlar oldu. Şim-
di salgının bu gibi fırsatları yaka-
ladığı günler geride kalıyor. Fakat 
sonbahara girerken tüm dünyayı 
tehdit edecek bir riske yaklaşıyo-
ruz. Grip vakaları salgın açısından 
çok sakıncalıdır. Zamanımız daha 
çok kapalı mekânlarda geçeceği-
miz için grip, hastalığın yayılma-
sını hapşırma ve öksürmelerle 
kolaylaştıracak.” Açıklamalardan 
ve Sayın Bakanın 2-3 gündür sa-
hada yaptığı çalışmalardan görü-
yoruz ki; satır aralarında ümit var 
cümleler olsa bile Bakanımız da 
durumun ciddiyetini çok net bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Aşı 
çalışmalarında gelinen nokta bile 
kanaatimizce ümitleri artırmakla 
birlikte salgının boyutunu küçül-
temez” dedi. 
n AA

Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ 10-11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Konya Barosu Olağan Genel kuru-
lunda VEFA grubu olarak yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklarken, yönetim kurulunda yer alan isimleri de açıkladı

Aladağ adaylığını
ve listesini açıkladı

Konya Barosu Başkanlığı Ola-
ğan Genel kurul toplantısı 10-11 
Ekim 2020 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek. 

Mevcut Başkan Av. Musta-
fa Aladağ, yapılacak olan genel 
kurulunda VEFA grubu adına se-
çimlerde yeniden aday olduğunu 
ve yönetim kurulunda yer alan 
isimleri açıkladı.

Konu hakkında açıklamada 
bulunan Konya Baro Başkanı ve 
yeni dönem başkan adayı Av. 
Mustafa Aladağ, “Konya Barosu 
Olağan Genel Kurulu 10-11 Ekim 
2020 tarihlerinde yapılacak. 10 
Ekim 2020 tarihinde Selçuk-
lu Kongre Merkezinde, 11Ekim 
2020 tarihinde ise Konya Adliye-
sinde oy kullanma şeklinde ger-
çekleştirilecektir. Yapılacak olan 
bu kongrede VEFA grubu adına 
yeniden adaylığı koyuyor ve açık-
lıyorum. 

VEFA grubunda yer alan 
isimler ise şöyle; Av. Musta-
fa Aladağ (Başkan) Av. İsmail 
Keklik, Av.Kutalmış Ceylan, Av. 
Oktay Unkur, Av. Dilaver Kezek, 
Av. Ercan Şen, Av. Levent Şen, 
Av. Tarık Arslantaş, Av. Hande 
Bağcı, Av. Caner Çoban, Av. Be-
kir Akıncı, Av. Selahattin Kara-
göz Av. Mehmet Sertdemir, ,Av. 
Fatih Özer, Av. Erman Erdal ve 
Özlem K. Doğan.

Denetleme Kurulu; Av. Murat 
Akgül, av. Çiğdem Uysal, Musta-

fa Şahin. Delege Av. İsa Tanoğ-
lu, Av. Cemil Yılmaz KART, Av. 

Ayşe İşleyici” dedi. 
Vefa grubu olarak bugüne ka-

dar olduğu gibi bundan sonra da 
tüm meslektaşlarını kucaklama-
ya devem edeceklerini söyleyen 
Av. Mustafa Aladağ, “Vefa grubu 
her zaman olduğu gibi herhangi 
bir siyasi, ideolojik kurum, kuru-
luş, cemaat ve partinin ipoteği 
altında değiliz. 

Vefa grubu listesini oluştu-
rurken bağımsız baro ilkesine 
yakışır bir şekilde, tüm meslek-
taşlarımızı kucaklayacak, geniş 
tabanlı, dünya görüşünün ne 
olduğuna bakmaksızın genç, di-
namik ve aynı zamanda tecrübeli 
bir kadro oluşturmaya özen gös-
terdik. 

Bağımsız baro ilkesine yakışır 
bir şekilde samimi, içten ve etkin 
bir hizmet anlayışı sergileyeceği-
mizin sözünü tuttuk ve tutmanın 
sözünü meslektaşlarımıza veri-
yoruz. 

Vefa grubu seçimleri kazan-
dığında Konya Barosu kazana-
caktır. Konya Barosu tarihten 
gelen birimi ile güçlü bir baro 
olmaya devam edecektir. 

Görev yeniden verildiği tak-
dirde Etkin, güçlü ve kararlı bir 
baro ile meslektaşlarımıza hiz-
mete devam edecektir” ifadeleri-
ni kullandı. 
 n HABER MERKEZİ

MHP Karatay İlçe Başkanlı-
ğında, Kadın Kolları oluşturuldu. 
Başkanlığına Hülya Geçitlioğlu 
getirildi. MHP Karatay İlçe Baş-
kanlığı Kadın Kolları, ilk istişare 
toplantısını Başkan Hülya Geçit-
lioğlu başkanlığında gerçekleşti-
rirken, ileride yapılacak çalışmalar 
ve hedefler belirlendi.

MHP Karatay İlçe Başkanı Se-
bahattin Küçükdoğru’nun talima-
tıyla, MHP Karatay İlçe Başkanlığı 
Kadın Kolları oluşturuldu. Parti 
toplantı salonunda bir araya gelen 
Kadınlar ilk önce başkanını seçti. 
MHP Kadın Kolları Başkanlığına 
Hülya Geçitlioğlu getirilirken, yö-
netimde şu isimler yer aldı.  Alime 
Bebe(Başkan Vekili) Zehra Yılmaz( 
Aile, Sağlık ve Engelliler Sorumlu 
Bşk) Nurhayat Sezer( İdari işler) 
Yüksel Ünlü8Gençlik Kolları) Mü-
fide Çetiner(Teşkilat İşleri) Fatma 
Küsmez(üye) Özlem Sırataş(Basın 
Sorumlusu)Dilek Avcı( Üye) Hik-

met Avcı(Üye) ve Zeliha Sıklar.
MHP Karatay İlçe Başkanlığı 

Kadın Kolları ilk toplantısını parti 
toplantı salonunda Başkan Hüylay 
Geçitlioğlu başkanlığında gerçek-
leştirdi. 

Toplantıda ülke gündeminde 
yer alan konuları masaya yatırılır-
ken, çalışmalar ve hedefler belir-
lendi. n HABER MERKEZİ

Konya TÜRSAB Heyeti, Akşehir’i gezdi
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

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

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Kaynakçı
• CNC Torna 
• Pres Ustaları
•  Plazma ve Lazer         
Operatörleri
• Hidrolik Lift (Silindir)  
Montaj Elemanları
• Traktör Tamir Elemanları
• Yetiştirilmek Üzere Çocuk 
Vasıfsız Eleman Alınacaktır
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

• Makine tasarımı yapabilen,
• İletişimi ve 
      Diksiyonu düzgün,
• Takım Çalışmasına Yatkın,
• Makine Mühendisi

• Makine Mühendisliği 
      Bölüm Mezunu,
• Askerliğini yapmış,
• Solidworks Programına Hakim,
• Orta Derece İngilizce Konuşabilen

 İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR.

ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

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

ELEMAN 
ARANIYOR

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

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK PİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi 

kaybettim hükümsüzdür.   
 Mehmet Volkan Üründül

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

Hacı Fettah Mahallesi Baruthane Caddesi 
Kömürcüler İşhanı Kat: 4 No: 2 D: 8 

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

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

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

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

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu
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Tuz Gölü, Bozkır Kartalı ve Toy kuşlarının ev sahibi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-

ca, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma 
Bölgesinde yürütülen çalışmalar 
kapsamında nesli tehlikede olan 
Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis)  ve 
Toy (Otis tarda) türü kuşların yuva 
yapmak ve konaklamak için bu böl-
geyi seçtikleri tespit edildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Ge-
nel Müdürlüğünden alınan bilgiye 
göre, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin 
de taraf olduğu uluslararası sözleş-
meler kapsamında Özel Çevre Ko-
ruma Bölgeleri olarak ilan edilen 
koruma alanlarında ekosistemin 

korunması öncelikli olarak hedefle-
niyor.

Bu kapsamda, Tuz Gölü Özel 
Çevre Koruma Bölgesi sınırları da-
hilinde sulak alanlarda yaşayan ve 
bozkır iklimine uyum sağlamış, 
ayrıca çevresel faktörlerden en çok 
etkilenen türler olan Bozkır Kartalı 
ve Toy türü kuş popülasyonlarının 
araştırılması, izlenmesi ve korun-
ması için proje yürütülüyor.

Projede, ekosistemin güncel 
durumları ve sorunlarının hayvan-
lar üzerindeki etkisini görmek ve 
popülasyonlarının araştırılmasında 

veriler elde etmek için sayımlar da 
yapılıyor. Dünya üzerinde 10 bin 
civarında olduğu tahmin edilen, 
Ukrayna’nın güneyinden Roman-
ya ve Türkiye’yi güzergah olarak 
kullanarak Tunus, Cezayir ve Fas’a 
göç eden, çöl, yarı çöl, ağaçsız ve ça-
lılık bozkırlar veya savana gibi açık 
alanlarda yaşayan Bozkır Kartalı’na 
yönelik 2020’de yürütülen proje ça-
lışmaları sonucunda, bu türün Tuz 
Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni 
üreme alanı olarak seçtiği belirlen-
di. 

Bu çalışmalarda, Konya’nın 

Tavşançalı ve Sağlık mahalleleri 
yakınlarında  2 kesin yuva, her iki 
yuvada da 1’i ergin, 2 yavru Bozkır 
Kartalı tespit edildi. Türkiye’deki 
üreme durumu ve dağılımı tam ola-
rak belirlenemeyen Bozkır Karta-
lı’nın İç Anadolu Bölgesinde düzenli 
olarak ürediği biliniyor.

Üreme zamanı, Konya çevre-
sindeki farklı alanlarda kaydı alınan 
Bozkır Kartalı’nın üreme dönemi 
aylarında Ağrı ve Malazgirt (Muş), 
Hafik (Sivas), Tendürek Dağı’nda 
görüldüğüne ilişkin de bilgiler yer 
alıyor. Ancak genel olarak türün 

üremesine yönelik araştırmalar 
oldukça sınırlı. İç Anadolu Bölge-
si’nde elverişli habitatlarda araştır-
malar yapılarak tam üreme alanı ve 
sayısının çıkarılması önem arzedi-
yor. 
11 TOY KUŞU DİNLENMEK İÇİN TUZ 

GÖLÜ’NÜ SEÇTİ
Öte yandan Bakanlık, aynı böl-

ge de uçabilen en ağır kuş türü olan 
Toy Kuşu’nu da takibe aldı. Uzun 
bacaklı, kısa parmaklı, orta ile iri 
boylarda olan ve açık alanlarda ya-
şayan karasal kuşlardan olan Toy, 
yerde yaşayıp, genelde yürüyor ya 

da uzun süre duruyor ve oldukça az 
uçuyor. Türkiye’de yıl boyu görülen 
İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri’ndeki bozkırlarda 
üreyen Toy kuşları, Ege, Marmara 
ve Karadeniz Bölgeleri’nde de göç 
zamanında görülüyor.

Bakanlıkça Tuz Gölü’nde yü-
rütülen proje kapsamında bu yıl, 
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Akın Köyü Mevkisi’nde ger-
çekleştirilen arazi çalışmaları sıra-
sında da 11 Toy kuşu, tarım alanı 
yakınlarındaki bozkırlarda kaydedil-
di. n AA

Başkan Oprukçu’dan 
hafriyat uyarısı

Hadim’de yol genişletme
çalışmaları devam ediyor

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, hafriyatçılarla bir 
araya gelerek şehri merkezine dö-
külen hafriyatlarla ilgili uyarılarda 
bulundu. Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu düzenlediği 
toplantıda, şehir merkezine dö-
külen hafriyatların kötü görünüm 
oluşturduğuna vurgu yaptı. Baş-
kan Oprukçu, “Özellikle parkların 
ve yeşil alanların etrafında hafri-
yatların olduğuna üzülerek şahit 

oldum. Ereğlimizin ‘Yeşil Ereğli’ 
dokusunun bozulmaması, gö-
rüntü kirliliğine yol açmaması ve 
hemşerilerimizi rahatsız etmeme-
si adına hafriyatların şehir merke-
zine dökülmemesini rica ediyo-
rum. Çöp ve hafriyatların döküm 
alanı Organize Sanayi Bölgemizin 
karşısında ayrılan alandır. Lütfen 
hafriyatlarımızı belediyemizin 
gösterdiği bu alana dökelim” ifa-
delerini kullandı. n İHA

Hadim ilçesinde yol genişlet-
me çalışmaları sürüyor. Hadim 
Belediye Başkanı Ahmet Hadi-
mioğlu, yaptığı açıklamada, Boz-
kır-Hadim kara yolunun 26. ve 
46. kilometreleri arasında yol ya-
pım çalışmaları nedeniyle ulaşı-
mın kontrollü olarak sağlandığını 
söyledi.

Yol genişletme ve yeni gü-
zergah çalışmalarının Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü tarafından 
yapıldığını belirten Hadimioğlu, 
şunları kaydetti: “İlçemizin he-
men hemen her noktasında bir-

birinden farklı çalışmalar yürü-
tülüyor. Bunlardan bir tanesi de 
Bozkır-Hadim arasını birbirine 
bağlayan bu yolda gerçekleştiril-
mektedir. Bu yol aynı zamanda 
Gezlevi ile Dedemli mahalleleri-
mize ulaşımı da sağlamaktadır. Şu 
anda menfez, istinat duvarı ve yol 
genişletme çalışmaları hızlı bir şe-
kilde devam ediyor. Tamamlanan 
bölümlerde asfaltlama çalışmaları 
yapılıyor. Çalışmaların tamamlan-
masının ardından daha güvenli ve 
konforlu bir yolculuğa kavuşaca-
ğız.” n AA

Milattan Önce 7400 yıllarına tarihlendirilen Çatalhöyük Neolitik Kenti kazı başkanlığına Anadolu 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan getirildi

9 bin yıllık tarihe
Türk kazı başkanı

Çumra ilçesindeki Çatalhöyük 
Neolitik Kenti’nde 1960’dan beri 
devam eden çalışmalara Anadolu 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ali Umut Türkcan başkanlık ede-
cek. Türkcan, arkeoloji bölümü öğ-
rencisiyken İngiliz bilim adamı Prof. 
Dr. Ian Hodder başkanlığında yürü-
tülen kazı çalışmalarında yer aldı.

Çatalhöyük kazı alanında 14 yıl 
çalışan Türkcan, 9 bin yıllık tarihi 
mirasa ilişkin kazı başkanı olmanın 
gururunu yaşıyor.

‘ÇATALHÖYÜK BİR ARKEOLOJİ 
ÜSSÜ’

Doç. Dr. Türkcan, 1 Haziran’da 
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Ça-
talhöyük Neolitik Kenti kazı başkan-
lığına getirildiğini aktardı. Türkcan, 
henüz 21 yaşında Bilkent Üniversi-
tesi Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğren-
cisiyken Çatalhöyük’te çalışmalara 
katıldığını anımsatarak, “1990’lar-
da Türkiye’deki birçok alanda yeni-
den kazılar başlamıştı. Biz 3 arkadaş 
da üniversiteyi temsilen 1993’te 
Cambridge Üniversitesi ve İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü’nün başlattığı 
projede çalışmalarda bulunduk.” 
dedi.

Çatalhöyük’ün 1958’de İngiliz 
arkeologlar James Mellaart ve Da-
vid French tarafından keşfedildiğini 
anlatan Türkcan, 1960’da başla-
yan kazıların 5 yıl sürdüğünü ifade 
etti. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün 
girişimleriyle Prof. Dr. Ian Hodder 
başkanlığında 25 senelik planlanan 
kazı çalışmalarında alana gelen ilk 
ekipte bulunduğunu anlatan Türk-
can, şunları kaydetti: “Araçtan ilk 
inen, sıfır noktasına, ilk poligon nok-
tasına direk diken ekipteydik. O he-
yecanı hiç unutmuyorum. İngiliz ve 
Kanadalı arkadaşların heyecanı beni 
daha da çok şaşırtmıştı. Çatalhöyük, 
önemli bir isimdi alanımızda ama o 

gün görülebilecek hiçbir şey yoktu. 
Her şey terk edilmişti ama buraya 
yeniden gelip başlama duygusu he-
pimizi heyecanlandırmıştı.”

Türkcan, Çatalhöyük’ün 
1990’lar ve 2000’lerde bir arkeoloji 
üssü gibi olduğunu vurgulayarak, 
buranın aynı zamanda akademi gö-
revini de yerine getirdiğini belirtti. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden araş-
tırmacıların Çatalhöyük’e geldiğini 
ve seminer düzenlediğini anlatan 
Türkcan, Çatalhöyük’ün çok heye-
can verici bir yer olduğunu söyledi.

‘ÇATALHÖYÜK OCAĞIM, SEVDAM’
Türkcan, Çatalhöyük’te Prof. Dr. 

Ian Hodder başkanlığındaki proje-
nin, 2018’de bittiğini ve bulguların 
Konya Arkeoloji Müzesi’ne teslim 
edildiğini aktardı. Daha önce Eski-
şehir’de bulunan Kanlıtaş Höyük 
kazılarına başkanlık ettiğini belirten 
Türkcan, “Çatalhöyük ocağım, sev-
dam. Burada gençliğimin büyük bir 
kısmı geçti. 2010 yılına kadar ara-
lıklı olarak 14 sene çalıştım. Fazla 
tereddüt etmeden adaylığımı sun-
dum ve kabul edildi. Mutluyum. Bu 
projenin bir yerli araştırmacıyla, bir 
Türk kazısı olması önemliydi. Bura-
daki sistemi bilen, bölgeyi bilen bir 
arkeolog olarak aday oldum.” diye 

konuştu.
‘BEN ONLARLA BÜYÜDÜM’

Çatalhöyük’teki alana, 27 yıl 
önce kazı ekibi kurulurken geldiğini 
vurgulayan Türkcan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bekçi benimle başladı, 
işçiler benimle başladı. Hepsi benim 
arkadaşım, hepsi kardeşim. Buraya 
geldiğimde bir sevinç oldu. Ben 
burada bir yerde onlarla beraber 
büyüdüm sayılır. Mektuplaştığımız, 
dertleştiğimiz kardeşlerimizdi. Ben 
Çatalhöyük’ü sadece bilimsel bir 
çalışma olarak görmedim. Ben Kü-
çükköy ve Çumra halkıyla yıllarca 
yaşadım. Yıllarca irtibat halindey-
dik. Acılarımızı, sevinçlerimizi be-
raber yaşadık. Onlar burada olma-
saydı ben kendimi ıssız ve yabancı 
hissederdim. 

Yerel ve milli değerlerin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ben bu toprakların insanıyım. Anka-
ralıyım. Konya’da ve Çatalhöyük’te 
yabancılık çekmedim. Uluslararası 
çalışmaların değeri Çatalhöyük ile 
çok iyi anlaşıldı. Bundan sonraki 
çalışmalarda Türk üniversitelerinin 
ve enstitülerinin hakim olduğu ça-
lışmalar yapılabilir.”

Türkcan, Çatalhöyük’ün belki 
de dünyanın ilk kenti olabileceğini 

belirterek, projenin 10 yıl sürme-
sini planladıklarını bildirdi. Çatal-
höyük’ün, sanatın, simgeciliğin, 
inancın, tarımın, beslenmenin ve 
besiciliğin ilk örneklerini sunduğu-
nu kaydeden Türkcan, “Çatalhöyük, 
kent ve toplumun tam anlamıyla ol-
gunlaşıp batıya doğru hareket ettiği 
önemli bir yer. Tepeye çıktığım her 
gün, baktığım manzarada zaman 
zaman ilk günü hatırlıyorum. Nere-
deyse her yerinde çalıştım. Damga 
mühürler ve heykelcikler üzerinde 
çalıştım. Kazıdaki her çalışmada 
bulunmaya çalıştım.” ifadesini kul-
landı.

‘ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKKEN 
YANIMIZDAKİ KÖY 

KARANTİNAYA ALINDI’
Kazı başkanlığının onaylanma-

sıyla Haziran sonu çalışmalara baş-
ladıklarını anlatan Türkcan, şöyle 
devam etti: “Dünyadaki durum 
nedeniyle pandeminin etkileriyle 
beraber tam istediğimiz randıman-
da çalışamadık. İstediğimiz ekibi 
getirmekte zorlandık. Tam çalış-
maya başlayacakken yanımızda-
ki köy karantinaya alındı. Öyle bir 
dönemde başladım ki hareket et-
mek bile zaman zaman zor. İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü Türkiye’deki en 
büyük kazı evlerinden birini bıraktı. 
Bu dönemde devir teslim de oldu. 
1960’lardan kalanlarla 4 bine yakın 
malzeme var. Bunların sayımı tas-
nifleri düşünüldüğünde Ortadoğu 
ve Balkanlardaki en büyük arkeo-
loji üslerinden birinin devrini aldık. 
Çatalhöyük kendisi başlı başına bir 
kültürel mirasken buranın araş-
tırma tarihçesinin ve çalışmaların 
kendisinin de bir miras olduğunu 
düşünüyorum.”

Türkcan, Çatalhöyük’ün daha 
fazla ziyaret edilmesini ve tanıtılma-
sı gerektiğini sözlerine ekledi. n AA
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Aksaray’daki süt analiz laboratuvarı İç Anadolu’ya hizmet veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından geçtiğimiz aylarda süt 
üreticilerine yönelik tasarlanan ila-
ve çiğ süt desteklemesinde pilot il 
olarak seçilen Aksaray’da kurulan 
Süt Analiz Laboratuvarı bölge üre-
ticisine hizmet veriyor.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım 
ve hayvancılıktan geçimini sağladı-
ğı Aksaray’da, Aksaray Üniversitesi 
(ASÜ) ve Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Birliği tarafından ortaklaşa ku-
rulan Süt Analiz Laboratuvarı çiğ 
süt desteklemesinde pilot il olarak 
seçilen kentte İç Anadolu bölgesine 

hizmet veriyor. Tarımsal üretimde 
Türkiye’de 6. sırada yer alan kentte 
tarım ve hayvancılık kurum ve ku-
ruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği proto-
koller çerçevesinde hızla gelişerek 
büyüyor. Günde yaklaşık bin 500 
analizin yapılabildiği Süt Analiz La-
boratuvarı üreticileri de geliştirme 
yönünde sektöre ciddi bir eğitim 
katkısında bulunuyor.

‘ÇİFTÇİLERİMİZİN DAHA FAZLA 
KAZANÇ ELDE ETMESİ BİZİM 

AÇIMIZDAN BİR KAZANÇ’
Konuyla ilgili bilgiler veren 

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 
laboratuvarın İç Anadolu bölgesi-
ne hizmet veren bir laboratuvar 
olduğunu belirterek, “Burası hem 
Aksaray’daki çiftçilerimize, hem de 
bu yöredeki, İç Anadolu havzasın-
daki çiftçilerimize hizmet veren bir 
laboratuvar. Tarım Bakanlığı onaylı 
olması hasebiyle bu anlamda civar 
bölge için tek laboratuvar diyebili-
riz. Önemli bir işlevi yerine getiri-
yor. Burada çok sayıda çiftçimize 
tetkik yapıyoruz. Buranın kurulu-
mu esnasında üniversite arazi tah-
sisi, binasını tahsis etme anlamında 

bir işlev üstlenmiş oldu ama bura-
daki cihazların alımı ve daha sonra-
ki cihazların bakım, sorunları gide-
rilmesi konusunda da sağ olsunlar 
başkanlarımız bize destek veriyor. 
Güzel bir işbirliği örneği, biz aynı 
gemideyiz. Aksaray Üniversitesi ile 
Aksaray’daki bütün kurumlar or-
taklaşa bir takım iş yapma imkan-
ları her zaman var. Bu konulardan 
bir tanesi buradan çok sayıda in-
sanın, özellikle çiftçilerimizin daha 
fazla kazanç elde edebiliyor olması, 
çiftçilerimizin daha güzel noktalara 
yönlendirilebiliyor olması bizim açı-

mızdan bir kazanç” dedi.
GÜNDE BİN 500 SÜT NUMU-

NESİ ANALİZ EDİLEBİLİYOR
Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Bekir Kayan ise “Bu 
laboratuvar bizim üreticilerimiz 
için gerçekten çok önemli. Sütteki 
kalitesini, yağını, proteinini ve kuru 
maddesini, somatik hücresini, kı-
sacası sütün kaliteli veya kalitesiz 
olmadığını ölçmek için kurulan bir 
laboratuvar. Bunun yanında bura-
sı bakanlık onaylı olduğu için böl-
ge laboratuvarı olmasını sağlıyor. 
Bizim buradaki laboratuvarımız 

üniversite ve damızlık birliğinin or-
taklaşa yapmış olduğu laboratuvar. 
Konya’dan, Nevşehir’den, Kırşe-
hir’den, Kayseri’den, bütün üretici-
lerden gelen gelip burada analizleri 
yapılıp, kalite değerleri tespit edilip 
bakanlığa bildiriliyor. Bu labora-
tuvar Aksaray’daki bütün üreti-
cilere yettiği gibi bütün civardaki 
illere de yetmekte. Çünkü saatte 
150 numuneyi analiz etmekte, bu 
demektir ki, 10 saatte bin 500 nu-
mune demektir. Yani bir günde bin 
500 numuneyi çok rahatlıkla analiz 
edebilir” şeklinde konuştu. n İHA

Derebucak’ta okullara 
hijyen malzemeleri dağıtıldı

TGB Konya’dan Yenigün
Gazetesi’ne ziyaret

Derebucak ilçesinde, yeni eği-
tim öğretim dönemi öncesinde 
tüm eğitim kurumlarına korona 
virüs tedbirleri çerçevesinde te-
massız ateş ölçer, dezenfektan, 
çocuk maskesi ve hijyen malze-
meleri dağıtıldığı açıklandı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, 
21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze 
eğitim planlaması kapsamında, 
ilçedeki tüm eğitim kurumlarına 
temassız ateş ölçer, çocuk maskesi 
ve hijyen malzemeleri dağıtıldığı-
nı belirtti. Derebucak Kaymakam-
lığı tarafından temin edilen çocuk 
maskesi, el dezenfektanı, hijyen 
eldiveni, temassız ateş ölçer, de-
zenfektan makinesi, kolonya gibi 
temizlik ve hijyen malzemelerinin 
ilçedeki tüm okullara dağıtımının 
tamamlandığını aktaran Akçay, 

şunları kaydetti: “21 Eylül 2020 
pazartesi günü okullarımızı, okul 
öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze 
eğitime Bakanlığımızın talimatları 
ile başlatacağız. Milli Eğitim Mü-
dürlüğü olarak, öğrencilerimize 
hijyenik bir ortam sağlama gay-
retinde olduğumuz bu konuda 
gerekli çalışmaları yaparak okulla-
rımızın tamamını maske, mesafe 
ve hijyen kurallarına uygun hale 
getirdik. Bu anlamda, eğitim ko-
nusunda her zaman yanımızda 
olan ilçe kaymakamımız Hamza 
Selçuk’a, eğitim kurumlarımıza 
yaptığı malzeme desteği için şük-
ranlarımı sunuyorum. Tüm ku-
rumlarımızla el birliği içerisinde 
çalışarak bu süreci birlikte atlata-
cağımıza inanıyorum.”
n İHA

Yaklaşık 3 milyon insanın şeker fabrikaları sayesinde evine ekmek götürdüğünü söyleyen KONPADER 
Başkanı Ahmet Bestil, şeker fabrikalarına sahip çıkılması ve fabrikaların yaşatılması gerektiğini söyledi

‘Üretim için şeker
fabrikaları yaşasın’

Konya Pancar ve Tarım Ürünle-
ri Üreticileri Derneği (KONPADER) 
Başkanı Ahmet Bestil, şeker üretici-
lerinin yaşayabilmesi için şeker fab-
rikalarının yaşatılması gerektiğinin 
belirterek, “Yaklaşık 3 milyon insan 
bu fabrikalar sayesinde evine ekmek 
parası götürüyor. Şeker fabrikaları-
na sahip çıkılmalıdır” dedi.

Devlete ait 15, özel sektöre ait 
12, kooperatiflere ait 6 şeker fabri-
kası faaliyetlerini sürdürüyor. Tür-
kiye için önemli bir stratejiye sahip 
olan ve pandemi sürecinde önemi 
daha fazla anlaşılan şeker fabrikaları 
üretmeye, ürettikçe büyümeye de-
vam ediyor. Yaklaşık 3 milyon insa-
nın geçimini sağladığı sektör, daha 
fazla destek bekliyor.

‘ŞEKER FİYATLARININ 
ARTTIRILMASI GEREKİR’

KONPADER Başkanı Ahmet 
Bestil, pancar taban fiyatında artışa 
gidilmesi gerektiğini söyledi. Pancar 
taban fiyatlarının henüz açıklanma-
dığını aktaran Bestil, “Şeker fabrika-
ları yaşamalı ki şeker pancarı üreti-
cileri de yaşayabilsin. Şeker pancarı 
3 milyona yakın pancar çiftçisini, ai-
lesini ve 33 şeker fabrikasını ilgilen-
diren Türkiye’nin önemli endüstri 
ürünü ve fiyatları da çok kişiyi ilgi-
lendiren önemli bir ekonomik mese-
ledir. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız 

pancar alım fiyatını ton başına 235 
liradan 300 liraya yükselttiklerini 
söylemişti. Yapılan artış yaklaşık 
yüzde 28 oranındaydı. Bu yıl girdi-
lerdeki artış nedeniyle aynı oranda 
zam yapılmış olsa 383 TL olması ge-
rekir. Şeker fiyatları da aynı oranda 
arttırılmalıdır” diye konuştu.

‘PANCAR İŞLEYEN 
33 ŞEKER FABRİKASI VAR’

Ülkede şeker pancarı tarımının 
yaklaşık 350 binden fazla çiftçinin 
hayatını etkilediğini belirten Bestil, 
“Bu sektörde çalışan ve bitkinin yan 
ürünlerini değerlendirdiği kesimi de 
dâhil edersek ülke nüfusunun bü-

yük bir kesimini içine alıyor. Şeker 
pancarı, bitkisel üretimle birlikte 
hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, 
nakliye ve hizmet sektörleriyle de 
iç içedir. Üretimin tarımsal sanayiye 
ham madde sağlaması yanında, iş-
lenmiş temel gıda ürünleri tesisleri 
ile hem tarımda hem de sanayide 
istihdama önemli katkı sağlamak-
tadır. Bu bilinçle çiftçilerimiz yüksek 
verim ve kaliteli şeker pancarı yetiş-
tiriciliği yapma gayreti içindedirler. 
Ülkemizde Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığına bağlı Türkiye Şeker Fabri-
kaları A.Ş’ye ait 25 fabrikadan 10’u 
2018 yılında yapılan özelleştirme 

ihaleleri ile özel sektöre devredildi. 
Böylece devlete ait 15, özel sektöre 
ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 
6 olmak üzere faaliyet göstermekte 
olan 33 pancar işleyen şeker fab-
rikası vardır. Mevcut duruma göre 
sektördeki payı kooperatif fabrika-
larının yüzde 36,9, kamunun yüzde 
35,5 ve özel sektördeki fabrikaların 
payı da yüzde 27,6’dır. Türkiye’nin 
2020-2021 pazarlama yılında 2 mil-
yon 700 bin ton şeker kotası vardır. 
Ülkemizin 3 milyon 151 bin tonu 
pancar şekeri ve 990 bin tonu nişas-
ta bazlı şeker olmak üzere toplam 
4 milyon 141 bin ton şeker üretim 
kapasitesi mevcuttur. Önemli bir 
endüstri bitkisi olan şeker pancarı 
2019-2020 kampanyası 08.02.2020 
tarihi itibariyle sona erdi. 32 fabrika-
da 18 milyon ton pancara karşılık 
2,54 milyon ton kristal şeker üretil-
di. Üreticinin gelecek yıllarda da şe-
ker pancarı ekiminden kaçmaması 
ve şeker fabrikalarının çalışır olması 
gerekir” şeklinde konuştu.

Şeker Pancarının stratejik bir 
ürün olduğunu da belirten Ahmet 
Bestil, “Pandemi sürecinde eğer 
şeker fabrikaları melastan etanol 
üretmemiş olsaydı, dışa bağımlı 
hale gelmiştik. Şeker fabrikaları bu 
yönüyle de çok önemli kuruluşlar” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) 
Konya İl Başkan Yardımcısı ve GYK  
Üyesi Fatma Gözdenur Mercan ve 
TGB Konya İl Yöneticisi  Mustafa 
Koz, Konya Yenigün Gazetesine 
ziyarette bulundu. Ziyarette TGB 
Konya Yöneticileri Konya Yenigün 
Gazetesi Muhabiri Muhammed 
Esad Çağla ağırladı. Ziyarette Tür-

kiye Gençlik Birliği (TGB) Konya İl 
Başkan Yardımcısı ve GYK Üyesi 
Fatma Gözdenur Mercan tarafın-
dan TGB bağlı Türkiye Liseliler 
Birliği’nin Diyarbakır’a Gelecek 
Köprüsü proje hakkında bilgi ve-
rildi. TGB liderlerinin hazırladığı 
Nereden Çıktı Bu Z Kuşağı? kitabı 
hediye edildi. n MERVE DURGUT
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın annesi Elmas 
Angı, Covid-19 sebebiyle 88 yaşında hayatını kaybetti

Konya’nın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Celalettin 
Boyalı’nın ağabeyi Mustafa Boyalı 69 yaşında vefat etti 

Elmas Angı dualarla 
toprağa verildi

Mustafa Boyalı 
dualarla defnedildi

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı’nın annesi Elmas Angı, 
Covid-19 sebebiyle 88 yaşında 
hayatını kaybetti. Merhume El-
mas Angı’nın cenazesi Cumartesi 
günü Araplar Ak Cami’inde İkindi 
namazına müteakip kılınan cena-
ze namazının ardından dualarla 
Araplar Mezarlığına defnedildi. 
Angı ailesini acı günlerinde iş, si-
yaset ve spor camiasından önemli 
isimler ile Angı ailesinin sevenle-
ri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Angı ailesi cenaze namazının ar-
dından taziyeleri kabul etti. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhu-
me Elmas Angı’ya Yüce Allahtan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın Sesi Gazetesi İm-
tiyaz Sahibi Celalettin Boyalı’nın 
ağabeyi Mustafa Boyalı 69 yaşın-
da vefat etti. Merhum Mustafa 
Boyalı, bir aydır Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde korona-
virüs nedeniyle tedavi görüyor-
du. Merhum Mustafa Boyalı’nın 
cenazesi koronavirüs tedbirleri 
kapsamında Cumartesi günü kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla Pirhasan Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.  

Boyalı ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bı-
rakmadı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Mustafa Boyalı’ya 
Yüce Allah’tan rahmet, Boyalı Ai-
lesi’ne başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

AK Parti Konya İl Başkanı    

Hasan
ANGI’nın

 

annesi

Elmas
ANGI’nın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Konya’nın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi    

Celalettin 
BOYALI’nın

 

ağabeyi

Mustafa 
BOYALI’nın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Konya’nın tanınmış işadamlarından 
Dervish Oto Kiralama sahibi

Derviş
TÜRKOĞLU 

ile Konya’nın güllerinden

Meczup Hafız
MUHAMMED’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumlara Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI AK Parti Ilgın, Kadınhanı ve
Altınekin ilçe kongreleri yapıldı

AK Parti Konya İl Başkanlığı 7. 
Olağan Kongre süreci Ilgın, Kadın-
hanı ve Altınekin ilçe kongreleriyle 
devam etti. AK Parti Konya’da ilçe 
kongreleri devam ediyor sosyal me-
safe – maske - hijyen kurallarının en 
üst sevide olduğu ilçe kongrelerine 
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl 
Başkan Yardımcıları, ilçe belediye 
başkanları, bölge ve ilçe koordina-
törleri ile parti mensupları katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Ilgın Kadınhanı ilçeleri-
ne yapılan yatırımlardan bahseden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “ Bu yıl çocuklarımız 
farklı bir şeklide okula başladılar. 
Özellikle sekizinci ve on ikinci sınıfa 
giden öğrencilerimizin bir kısmının 
temel bir sorunu ortaya çıktı Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız 
toplantılarda Konya’da toplam 10 
bin sekizinci ve on ikinci sınıf öğ-
rencimizin ders sistemine tabletleri 
olmadıkları için giriş yapamadıkları 
tespit edildiği öğrendik. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bu öğ-
rencilerimizin eksikliklerini en kısa 
sürede gidererek sisteme giriş yap-
malarını sağlayacağız. Böylelikle bu 
öğrencilerimizin eğitimden geri kal-
malarını önlemiş olacağız” ifadeleri-
ni kullandı. 

Konya misyonu olan bir şehir 
vurgusu yapan AK Parti Konya Mil-
letvekili Tahir Akyürek, “Yıllarca 
Konya’mızın problemlerini çözmek 
için, Konya’nın dünya şehirleri içinde 
saygın bir yere kavuşması için hep 
birlikte çalıştık. Ülkemizin imkânları 
ölçeğinde şehrimizin problemlerini 
çözmek için gayret gösteriyoruz. Bu 
nokta da tüm milletvekillerimizle 
gönül birliği içerisinde çalışıyoruz. 
Bugün burada sloganımız ‘İnandığın 
Yolda Yürü’… Aslında inandığımız 
yol Fatihlerin, Yavuzların, Kanuni-
lerin yoludur. Onların hedeflerini 
ideallerini çağlar ötesinden bugünle 
birleştirmek ve 21. yüzyılda ecda-
dımıza layık bir şekilde yeniden bü-

yük Türkiye’nin kuruluşuna vesile 
olmaktır. Bu noktada Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğinde dünyanın dört bir yanında 
mücadeleye devam ediyoruz”  dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan sosyal mesafe – maske - hijyen 

kurallarının en üst sevide olduğu ilçe 
kongresinde oy kullanımına geçildi. 
Ilgın’da Ali Erten Ömer Apil’e Altı-
nekin’de ise Mustafa Hançerli görevi 
Mustafa Ersoy devrederken Kadın-
hanı’nda İrfan Karaca yeniden baş-
kan seçildi. n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için 
simülasyonlar yaptıklarını belirterek, “İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek hayata geçireceğiz” dedi 

Akaryakıt istasyonlarında 
şarj üniteleri de olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, yerli otomobilin şarj 
ünitelerinin yapım sürecine ilişkin 
açıklama yaptı. Türkiye’nin yer-
li otomobilinin Bursa’nın Gemlik 
ilçesinde üretileceğini anımsatan 
Kurum, kendilerinin, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının ve ilgili ku-
ruluşların süreci yakından takip 
ettiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olarak, Elektrikli Otomo-
bil Üretim Tesisi ÇED raporunu 
onayladıklarını aktaran Kurum, 
Türkiye’nin yerli otomobili proje-
sinde önemli bir aşamayı tamam-
ladıklarını belirtti. Kurum, “Gem-
lik’te yerli otomobilin üretimine 
ilişkin artık hiçbir engel yok. Yerin 
tahsisini gerçekleştirdik, ÇED rapo-
runu onayladık, fiilin de zaten inşa-
atlar başlamış durumda.” ifadeleri-
ni kullandı. Yerli otomobil projesini 
yakından ilgilendiren elektrikli şarj 
istasyonlarının kurulumu konusun-
da mevzuat çalışmalarını da yap-
tıklarını dile getiren Kurum, şun-
ları kaydetti: “Yerli otomobilimizin 

2023 yılında yola çıkmasıyla birlik-
te konutlarda, AVM’lerde, yollarda 
elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı 
ortaya çıkacak. Buna ilişkin de hem 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğımız hem de Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızla ortak bir proje yü-

rütüyoruz. Bu çerçevede hem Oto-
park Yönetmeliği’nde hem de İmar 
Yönetmeliği’nde düzenlemeler ya-
pacağız. Otopark Yönetmeliği’nde 
yapacağımız düzenlemeyle birlik-
te her 50 park yerinden bir tanesi 
elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj 

istasyonları olacak, bu zorunlu hale 
geliyor.”

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA
 ŞARJ ÜNİTELERİ DE OLACAK
Bakan Kurum, Türkiye’nin her 

yerinde elektrikli şarj istasyon-
larının akaryakıt istasyonlarında 
zorunlu hale getirileceğini söy-
ledi. Elektrikli otomobillerin şarj 
istasyonlarının kurulum aralığını 
belirlemek için simülasyonlar yap-
tıklarını belirten Kurum, “Şarjın ne 
kadar gideceğine dair simülasyonu 
yapıyoruz. 

Edirne’den yola çıkan bir Kars’a, 
Ardahan’a, doğudan batıya, kuzey-
den güneye nasıl gitmesi gereki-
yorsa o çerçevede simülasyonlar 
yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyon-
larını mevcutlara ekleyerek, yeni 
yapılması gerekiyorsa da yenileri-
nin düzenlemelerini yaparak haya-
ta geçireceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Bakan Kurum, yerli otomobille eş 
zamanlı olarak şarj ünitelerinin de 
tamamlanmış olacağını belirtti.
n AA

Derviş Türkoğlu 
dualarla defnedildi 

Meczup Hafız Muhammed
hayatını kaybetti

Konya’nın tanınmış işadam-
larından Dervish Oto Kiralama 
firma sahibi Derviş Türkoğlu bir 
süredir tedavi gördüğü Kovid-19 
sebebiyle hayatını kaybetti. Mer-
hum Derviş Türkoğlu’nun ce-
nazesi Cumartesi günü kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla Şeker Mezarlığına defnedildi. 

Türkoğlu ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bı-
rakamadı. Türkoğlu ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri ka-
bul etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Derviş Türkoğ-
lu’na Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlı-
ğı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Konya’nın güllerinden biri 
olan ve Kapu Camii civarında 
gören herkesin gönlünü kazanan 
Hafız Muhammed lakaplı mec-
zup geçtiğimiz günlerde hayatını 
kaybetti. Meczup Hafız Muham-
med’in ölüm haberini duyanlar 
büyük üzüntü yaşadı. Kapu Ca-
mii civarında gününü geçiren, 
kimseye zararı olmayan, bölge 

esnafının ve cemaatin gönlünü 
kazanan Hafız Muhammed, dü-
zenlenen cenaze töreninin ardın-
dan son yolculuğuna uğurlandı. 
Konya’nın gülleri arasında yer 
alan Meczup Hafız Muhammed’e 
yüce Allah’tan rahmet, sevenleri 
ve yakınlarına başsağlığı ve sabır 
dileriz. 
n MEVLÜT EGİN
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SAĞLIK İÇİN SPORDAN 
MASTER YARIŞLARINA - 2

Konya Masterler Atletizm Spor 
Kulübü. 1980’li yıllarda yaşlıların sağlık 
için spor yapma arzusu her geçen gün 
artmaya başladı. Bu isimlerin bazıları 
gençliğinde hiç spor yapmamış, bazı-
ları ise ciddi mahiyette spor sahaları-
nın, salonların müdavimi idiler.

Geniş bir arkadaş gurubunun için-
de Necmettin Alptuğul, Yunus Gürbüz, 
Durali Yıldız ve arkadaşları Atatürk Sta-
dı’nda koşarak antrenman yaparken 
yeni İl Müdürü olan Ömer Ersöz’de 
oradaydı. Kısa bir süre konuşma son-
rasından birkaç gün sonra bu ekip 
hayırlı olsun ziyareti için makamdaydı. 
Çaylar içildi, Yunus Gürbüz konuyu 
açtı. Ersöz Valilik Dernekler Masa-
sı’nı işaret etti. Sonrasında alınan ör-
nek tüzüğü Yunus Gürbüz iş yerindeki 
Bilgisayarında uyarladı. Ömer Şen ve 
Übeyit Aça’nın maddi katkılarıyla 22 
Ocak 2013 tarihinde Konya Master-
ler Atletizm Kulübü, Yunus Gürbüz, 
Ertuğrul Demir, Necmettin Alptuğul, 
Durali Yıldız, Necdet Servet Çetin, 
Atilla Şahin, Durmuş Sarı önderliğin-
de resmen kuruldu.

56 üyesi bulunan kulübün Aralık 
2019’da yapılan kongresi ile yönetim 
şu isimlerden oluşmakta.

Başkan: Yunus Gürbüz
Başkan Yardımcısı: Mustafa Baş
Muhasip: Erdoğan Kibar
Üyeler: Sabri Uzunkulaoğlu ve Ali 

Deniz Tütüncü
Kulüpleşmeden öncede Atletizm 

Federasyonunun düzenlediği en az 5-6 
ilde yapılan yarışmalara katılan gayeleri 
spor yapmak olan gurup şu anda her 
geçen gün antrenör Aysun Özkul ne-
zaretinde hazırlanarak başarılarını da 
artırmakta, kendilerini geliştirmekte-
dirler.

Stadın yıkılmasıyla antrenmanları-
nı Adalet, Evliya Çelebi, Nenehatun, 

Ahmet Hüdai, Meşe ve Kanyon Par-
kında yapan ekibin en çok bir araya 

geldiği yer ise İstasyon Parkı. Konya 
Masterler Atletizm Spor Kulübü’nün 

en başarılı sporcuları: Alparslan Ünlü, 
Abdurrahman Darıcı, Durali Yıldız, 
Afif Gezgin, Ertan Özkan, Ahmet Halit 
Dalkıran, Halit Tunç, Sıtkı Kırtıl, Onur 
Konmaz, Cemal Ünlü, Mustafa Baş, 
Yunus Gürbüz, Ali Atasoy.

Konya Masterler Atletizm Kulü-
bü’nün gönlü genç yaşı en büyük olan-
ları ise Abdurrahman Darıcı (1947), 
Necmettin Alptuğu (1952), Durmuş 
Sarı (1953), Durali Yıldız (1955).

Necmettin Alptuğul’un bir farkıda 
1969 yılında başladığı faal sporculuk 
hayatını 51 yıldır devam ettirmesi…. 
Durali Yıldız için ise koşmaktan yorul-
mayan adam… diyebiliriz.

Masterlerin en sakini 1949 do-
ğumlu Afif Gezgin 1962 yılından beri 
aralıksız 58 yıldır koşuyor, koşu-
yor….terliyor.

Konya Masterler Atletizm Kulü-
bü’nün madalyaya doymayan sporcu-
ları.

Abdurrahman Darıcı (10 km. yol ya-
rışı ve 21 km. yarı maraton)

Necmettin Alptuğul (100m. ve cirit 
atma)

Mehmet Afif Gezgin (100m. ve 
uzun atlama)

Durali Yıldız (800m. – 1500m. – 
3000m. engelli – 10.000km. ve 21 km. 
yarı maraton)

Alparslan Ünlü (400m. - 800m. – 
1500m.)

Halil Tunç (10km. ve 21km. yarı 
maraton)

A.Halit Dalkıran (10km. ve 21 km. 
yarı maraton)

Cemal Ünlü (ultra maraton)
Mustafa Baş (ultra maraton)
Yunus Gürbüz (200m. ve 400m.

engelli)
(Kulübün tek ultra maratoncusu)
Kulüp Başkanı Yunus Gürbüz ultra 

maraton olarak şu altı yarışa katıldı. (47 

km. Demirkazık, 67 km. Alanya – Ma-
navgat, 85 km. Erdek Kyzikos, 102 km. 
Kazdağları İdo ve 119.8 km. Kapadok-
ya.

Konya Masterler Atletizm Kulübü 
idareci ve sporcuları hiçbir menfaat 
gözetmeksizin el birliği ile sportif faali-
yetlerine devam ederken diğer yandan 
zaman zaman sosyal faaliyetlerle bir 
araya gelmek için gayret gösteriyorlar.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

 

KONYA ATLETİZMTARİHİ 22

Masterlar kulübünün yaş itibarıyla en olgunu (73) Abdurrahman Darıcı (Ay 
yıldızlı) ve arkadaşları bir yarışma öncesi…

1985 yılında atletizme başlayan Konya rekortmeni,
 Milli atlet koşmaya ve madalyalara doyamadı…

Bölge Antrenörü Aysen Özkul, masterların 
başarısı için gayret ediyor...

Spor müptelası Necmettin Alptuğul (1952), 1969 
yılında başladığı atletizme 51 yılda doyamadı...

Spor aşkı ile tutuşan Masterlar Atatürk Stadı’nda...

Masterlar yalnızca antrenman ve müsabakalarına dışında 
zaman zaman hoş sohbet için bir araya geliyorlar...

Masterlar yaz-kış demeden antrenman ve müsabakalarına devam ediyorlar…

Kulübün tek Milli formalı sporcusu Durali Yıldız 1969 yılında spora başlamıştı...1962 yılında spora başlayan Afif Gezgin aralıksız,  58 yıldır eşofmanını sırtından çıkarmadı...
Kulüp Başkanı Yunus Gürbüz, bir taraftan idari işleri takip  ederken, 

diğer taraftan da mücadele edip kupaların sahibi olmakta...
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Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ligin ilk haftasında Sakaryaspor’u ağırla-
dı. Saat 15. 30’da başlayan karşılaşmayı 
hakem Erdem Temel yönetti. Karşılaşma-
ya kontrollü başlayan 1922 Konyaspor, 
yakaladığı hızlı hücumlarla rakip kalede 
tehlikeli anlar yaşattı. İlk yarı iki takımın-
da karşılıklı ataklarıyla sona ererken, ikin-
ci yarıya da 1922 Konyaspor hızlı başladı. 
İlk yarıya nazaran daha baskılı oynayan 
Yeşil-Beyazlılar 53. dakikada kalesinde 
golü gördü. Kaleci Kadem Burak Yaşar’ın 
Sakaryaspor’lu futbolcuyu düşürmesiyle 
deplasman ekibi penaltı kazandı. Mu-
hammet Reis’in attığı golle 1-0 geriye dü-
şen 1922 Konyaspor, sonrasında oyunun 
kontrolünü yine eline aldı. Rakip kalede 
baskısını arttıran Yavru Kartal, bu seferde 
hakeme yenik düştü. Verdiği ve vermediği 
kararlarıyla ikinci yarıda karşılaşmaya etki 
eden Erdem Temel’e 1922 Konyaspor’lu 
futbolcular tepki gösterdi. Karşılaşma-
nın son dakikasında rakip kalede tehlike 
yaratan 1922 Konyaspor, karambol po-
zisyonda Sakaryaspor’lu bir futbolcunun 
eline çarpan topu çarpma olarak değer-
lendirmesi 1922 Konyaspor’lu futbolcu-
ların yoğun itirazına neden oldu. Kalan 
dakikalarda da başka gol olmayınca 1922 
Konyaspor ilk haftayı puansız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR
DK. 8: Sakaryaspor Muhammet Reis 

ile köşe vuruşu kullandı. Ancak 1922 Kon-
yaspor defansı topu uzaklaştırdı.

DK.20: Sakaryaspor gole yaklaştı. 
Devrim Taşkaya’nın şutunu kaleci Kadem 
Burak Yaşar, kornere çeldi.

DK.33: 1922 Konyaspor Ekrem Kayılı-
bal ile çok yaklaştı. Ekrem’in röveşatasını 
Sakaryaspor kalecisi Oğuz Çalışkan son 
anda kornere çeldi.

DK.43- 1922 Konyaspor golü buldu 
ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 
Seddar Karaman’ın defans arkasına yap-
tığı koşuda topla buluştu. Seddar’ın vu-

ruşunda top filelerle buluştu ancak onun 
öncesinde ofsayt bayrağı havada.

DK.45+4: 1922 Konyaspor’da Seydi 
Kayasoy rakibini düşürmesinden sonra 
sarı kart gören isim oldu.

İKİNCİ YARI
DK. 52: Sakaryaspor hızlı çıktı. Kaleci 

Kadem Burak Yaşar, Sakaryasporlu fut-
bolcu Devrim Taşkaya’yı düşürmesinden 
sonra deplasman ekibi penaltı kazandı.

DK. 53: Sakaryaspor penaltıdan attığı 
golle temsilcimiz 1922 Konyaspor karşı-
sında öne geçti. (0-1)

DK. 63: 1922 Konyaspor gole bir kez 
daha çok yaklaştı. Mehmet Ali Can’ın 

vuruşunu kaleci Oğuz Çalışkan güçlükle 
kurtardı.

DK. 70: Sakaryaspor’lu Canberk 1922 
Konyaspor’un hızlı atağını keserek sarı 
kart gördü.

DK. 71: 1922 Konyaspor’da Mehmet 
Ali Can’ın yerine Doğan Can Gölpek oyuna 
dahil oldu

Dk.76: Sakaryaspor’da oyuncu deği-
şikliği, Devrim Taşkaya’nın yerine,  Hasan 
Bilal oyuna dahil oldu. 

DK.82: Deplasman ekibinde bir oyun-
cu değişikliği daha çıkan isim Mehmet 
Boztepe. Oyuna giren isim ise Abdülaziz 
Solmaz.

DK. 84: Temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da günün başarılı ismi Ekrem Ka-
yılıbal’ın yerine Mehmet Gaffar Öz oyuna 
dahil oldu.

DK. 87: 1922 Konyaspor’un penaltı 
beklentisi sonuçsuz kaldı. Hakem Erdem 
Temel Sakaryasporlu futbolcunun eline 
değen pozisyonu çarpma olarak değerlen-
dirdi.

DK. 89: deplasman ekibinde Berk 
İsmail Ünsal’ın yerine Ümit Yasin Arslan 
oyuna girdi.

DK. 90+6: hakem son düdüğünü çaldı. 
1922 Konyaspor 0-1 Sakaryaspor.
 n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’a 
hakem eli değdi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor sahasında Sakaryaspor’a 
penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. 2020-2021 sezonunu kendi sahasında açan 

Yeşil-Beyazlılar hakem Erdem Temel’in tartışmalı kararlarıyla Sakaryaspor’a mağlup oldu

Uluslararası Patara 2020 Gran Fon-
do Bisiklet Yarışı dün geçilen Patara 
– Kemer etabı ile sonra erdi. Çumra Bi-
siklet Takımı sporcusu Ramazan Yılmaz 
genel klasmanda ikinci oldu. Antalya ile 
Muğla arasında düzenlenen Uluslarara-
sı Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarı-
şı sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye 
Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, An-
talya’nın Kaş ile Muğla’nın Seydikemer 
belediyelerinin desteğiyle gerçekleştiri-
len organizasyon tamamlandı.

Etkinliğin ikinci gününde Letoon An-
tik Kenti önünde verilen startta sporcu-
lar, 71 kilometrelik Patara-Seydikemer 

etabında mücadele etti.
Seydikemer merkezinde son bulan 

yarışın ödül törenine, Seydikemer Kay-
makamı Ahmet Güneri, Belediye Başka-
nı Yakup Otgöz, AK Parti Muğla Millet-
vekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet 
Yavuz Demir, sporcular ile yakınları 
katıldı.

İkinci etap sonucunda dereceye gi-
ren sporcular şunlar: 

Erkekler genel klasman: 1- Mehmet 
Kanat, 2- Ramazan Yılmaz, 3- Erkan 
Güngör

Kadınlar genel klasman: 1- Esra 
Kürkcü Akgönül, 2- Keziban Koyun, 3- 
İrem Harika Tıkıroğlu n SPOR SERVİSİ

Çumralı bisikletçi Patara’da ikinci oldu

Son birkaç yılda ciddi anlamda 
sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Özellikle 
geçen sezon yaşadıklarımız bizi bir 10 
sene yaşlandırmıştır herhalde. Sezona 
başlangıcımız,sezon beklentilerimiz ve 
hayal kırıklıklarımız derken duygular 
arası o kadar sert geçişlerimiz oldu ki 
saçlarımıza aklar düştü ve aşırı derece 
yıprandık. Hani Covid-19’a yakalananla-
rın iyileştikten sonra bile vücutta bırak-
tığı hasarlar bir süre devam ediyormuş 
ya,işte geçen seneki Konyaspor da 
böyleydi işte. Muhtemelen birkaç yıl 
bu travmayı atlatamayacağız. Normal 
şartlarda Konyaspor’a geldiğinde ‘’iyi 
transfer,idare eder,katkıda bulunur’’ 
denilebilecek oyunculara da belki de 
sırf bu yüzden ‘’yetersiz’’ damgasını ya-
pıştırıveriyoruz. Bu travmanın geçmesi 
için de bu senenin diken üstünde değil 
de rahat bir şekilde geçmesi gerekiyor. 
Ama yapılan-yapılmayan transferler,-
gönderilen-gönderilmeyen oyuncuları 

görünce nabzımız yükseliyor ve şu 
soruyu sorarken buluyoruz kendimi-
zi:’’Geçen sezondan hiç mi ders alma-
dık?’’.

İHTİYACIMIZ OLAN BÖLGELER
Öncelikle pozisyonları gole çevirme 

yüzdesi iyi,sırtı dönük de oynayabilecek 
fizikli bir golcü gerekiyor. Ayrıca bunun 
yanında hareketli ve defans dengesini 
bozabilen bir bitiriciye de ihtiyacımız var. 
Bu iki transferde hata yapma şansımız 
hiç yok. Bunun yanında, orta sahada 
liderlik de yapabilecek,top ayağına gel-
diğinde kolay kolay kaptırmayacak,yeri 
geldiğinde faul alıp takımın temposunu 
da ayarlayabilecek bir 8 numara oyun-
cuya da ihtiyaç var. Gelelim sol kana-
da. Eğer sol kanatta Ömer Ali-Milo vb. 
oyuncular oynayacaksa kesinlikle ama 
kesinlikle bir sol kanat şart. Burada oy-
nayacak oyuncunun en önemli mezi-
yeti,bence, adam eksiltebilme kabiliyeti 
olması gerekiyor. Ayrıca kaleye,stopere 

ve sağ beke de alterna-
tif oyuncular gerekiyor. 
Ama bunlar biraz önce 
belirttiğim oyuncular ka-
zar elzem değil. Son güne 
kadar kadar beklenebilir. 
Bu 4 oyuncu(2 forvet,1 
sol kanat,1 8 numara) 
alınmazsa bu sene geçen 
sene mucizevi bir şekilde 
kaldığımız ligden bu sefer 
haftalar öncesi kesinleşti-
ririz bazı şeyleri. Umarım gerekli takvi-
yeler yapılır.

İSMAİL KARTAL’IN İLK MAÇI
Hoca daha birkaç gün önce geldi 

ve birkaç antrenman sonrası da maça 
çıktı. İlk maç olması hasebiyle çok da 
eleştirmek istemiyorum. Ama oyuna 
müdahalelerde biraz geç kaldığını gör-

düm. Ayrıca sol kanatta 
maça başlayan ve hemen 
hemen hiç varlık göstere-
meyen Ömer Ali’yi ısrarla 
o bölgede oynatmak iste-
mesini ve Miya’yı 2 stope-
rin arasına sıkıştırmasını 
yadırgadım. Her neyse… 
Bu maç hocanın ve bizim 
ilk maçımız olduğundan 
dolayı eleştirilerimi şim-
dilik sonlandırıyorum. 

Umarım bu alışma devresi bittikten 
sonra her şey daha iyi olur.

MAÇ ANALİZİ
Maça gayet iyi ve sakin başladık as-

lında. Topa sahip,güvenli ve ne yaptığını 
bilen bir takım vardı. Adeta Aykut Koca-
man takımı vardı ilk yarıda sahada. Hem 
saha parselizasyonu hem de güvenli 

oyun bunu çağrıştırmıştı bizlere. Sku-
bic’in eski günlerine dönmesi,Amir’in 
gün geçtikçe gelişen oyunu,Shenge-
lia’nın topa ayağına aldığında takıma 
verdiği destek gayet iyiydi. Ama… Sol 
kanatta oynayan Ömer Ali’yi hiç beğen-
medim örneğin. Yerini çok yadırgadı. 
Ayrıca 2 stoper arasına sıkışmış bir 
Miya’yı bu kadar kötü görmemiştik hiç. 
Miya’nın sırtı dönük oynamaması gere-
kiyor(du).

 Geçen seneden beridir söylediğim 
bir başka şey ise Shengelia’nın 90 daki-
kayı çıkaramaması gerçeği. 

Fizik olarak geçen seneye göre 
daha iyi durumda olmasına rağmen, 
rakip yorulduktan sonra maça girmesi 
hem Konyaspor hem de Levan açısın-
dan daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 
İkinci yarı ise hem sezon başı olması 
hem de hemen hemen hiç hazırlık maçı 
yapılmaması nedeniyle oyundan ciddi 
anlamda düştük. İlk yarı ciddi efor sarf 

etti ama sonuca yansımadı. Enerjimizi 
daha dengeli kullanmayı öğrenmemiz 
gerekecek.

4-6-0’A DÖNMEK GEREK
Yeni golcü! forvetlerimiz gelinceye 

kadar(gelir herhalde), geçen sezonun 
son haftalarında oynadığımız 4-6-0’a 
tekrar dönmeliyiz diye düşünüyorum. 
Zira bu sistemde Miya,Ömer Ali,Shen-
gelia’nın performansları ciddi artış gös-
termişti. Forvet bölgesinde yer değiştir-
meler rakip takımın dengesini bozmuş 
ve ciddi gol fırsatları sağlamıştı bize. 
Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. 
Bu sistemle oynarsak hem orta saha da 
bir kişi fazla oynayacağız hem de kes-
tirilmesi zor bir oyun ortaya koyacağız. 
Umarım İsmail Hoca da geçen sezonun 
son maçlarını izlemiş ve bunun doğru 
yol olduğunu düşünmüştür.

Bu haftalık bu kadar. Sağlıcakla 
kalın değerli Konyasporlular. Sevgi ve 
saygıyla…

GEÇEN SEZONDAN DERS ALDIK MI?

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu
Hakemler: Erdem Temel, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarçıklı, Fatih Tokail
1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar, Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Can 
Demir Aktav, Ekrem Kayılıbal ( Dk 84 Gaffar Öz) İsmail Güven, Mehmet 
Ali Can (Dk. 71 Doğan Can Gölpek)  Maksut Taşkıran, Süleyman Selak, 
Seddar Karaman, Celal Hanalp

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Hakan Aslantaş, Burak 
Öksüz, Berkay Değirmencioğlu, Caner Koca, Muhammet Reis, Mehmet 
Boztepe ( Dk 82 Abdülaziz Solmaz), Çağrı Ortakaya, Berk İsmail Ünsal ( Dk 
89 Ümit Yasin Arslan), Devrim Taşkaya (Dk 76 Hasan Bilal)
Sarı Kartlar: Dk. 45+4 Seydi Kayasoy ( 1922 Konyaspor), Dk. 70 Canberk 
Özdemir (Sakaryaspor)

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 

Yavru Kartal’ın 
maçında hakem değişti

Dev Kartallar 
lige hazırlanıyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin ilk haftasında 
temsilcimiz 1922 Konyaspor, sahasında Sakaryaspor’u 
ağırladı. Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir olay yaşandı. 
1922 Konyaspor’un Sakaryaspor ile oynayacağı maç öncesi 
karşılaşmanın hakemi değişti. MHK, tarafından Veli Kara-
kaya’nın yöneteceği daha öncesinde açıklanmışken maça 
saatler kala Karakaya’nın korona virüs testinin pozitif çık-
masıyla maça Erdem Temel atandı.

Erdem Temel ise verdiği kararlar ile maça damgasını 
vurdu. Sakaryaspor lehine tereddütsüz penaltı noktasına 
giden Temel, 1922 Konyaspor’un tartışmalı pozisyonunu es 
geçti. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig temsilcimiz Kon-
yaspor Basketbol, hazırlıklarına başladı. Sezon öncesinde 
sıkıntılı bir süreç geçiren Yeşil-Beyazlılar sonunda parke-
lere döndü. Cengiz Karadağ idaresinde antrenmanlara 
başlayan Dev Kartallar, İlk resmi maçına ise gelecek hafta 
çıkacak. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Konyaspor Bas-
ketbol, şu ifadeleri kullandı: “Basketbol takımımız koç Cen-
giz Karadağ yönetiminde sezonun ilk antrenmanını bugün 
yaptı. Takımımız günü çift antrenmanla değerlendirdi.

İLK MAÇ 27 EYLÜL’DE
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nin 16 Ekim’de baş-

laması öngörülürken, Konyaspor Basket ilk maçına 27 
Eylül’de çıkacak. Yeşil-Beyazlılar, Ankara’da gerçekleştiri-
lecek olan Federasyon Kupası’nda sahne alacak. Dev Kar-
tallar, C Grubu’nda Manisa büyükşehir Belediyesi Anadolu 
Basket ve Bakırköy Basket ile karşılaşacak. Konyaspor Bas-
ket ilk resmi maçına Bakırköy Basket karşısında çıkacak.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
2.MAMAK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.SERİK BLD 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ETİMESGUT BLD 1 1 0 0 1 0 1 3
5.SAKARYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.KIRKLARELİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.SİVAS BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
9.TARSUS İY 1 0 1 0 1 1 0 1
10.VANSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.ELAZIĞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
13.KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KARACABEYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1922 KONYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BODRUMSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRŞEHİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.PENDİKSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
20.KARABÜKSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
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Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’un fizyoterapisti Ah-
met Bayrak, geliştirdikleri Türk kalkış 
tabanlı yaralanma risk değerlendir-
me programıyla sakatlıkların önlen-
mesinde başarılı olduklarını söyledi. 
Bayrak, “Süper Lig’de yaralanma 
nedeniyle en az antrenman kaçıran 
ikinci takım Konyaspor olmuştur.” 
ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 yıldır yeşil-beyazlı 
takımda fizyoterapist olarak görev 
yapan Bayrak, yaptığı açıklamada, 
sakatlıkların önlenmesine ilişkin 
yaptığı çalışmaları anlattı. Öğretim 
görevlisi olduğu Selçuk Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Bölümünde, yak-
laşık 5 yıldır “yaralanma önleme” ve 
“yaralanma risk değerlendirmesi” 
üzerine araştırmalar yaptığını akta-
ran Bayrak, “Bu sakatlıkları ne kadar 
önleyebiliriz’ diye dünya literatürün-
de takibini yaptık. Kendimize has 
tamamen yerli ve milli bir protokol 
çıkarttık.” dedi. 

Bayrak, yaptıkları araştırmala-
rın bir kısmının sadece Konyaspor’a 
özel olduğunu belirterek, sporcuları 
değerlendirip yaralanmaya yatkın 
olanlara özel egzersiz programları 
hazırladıklarını vurguladı. Bazı fut-
bolcuların kas kısalıkları ve vücut 
eğrilikleri gibi sorunlarının olduğunu 
ifade eden Bayrak, şunları kaydetti: 
“Kas kısalıklarını ve vücut eğrilikle-
rini düzeltme uygulamalarımızın son 
3 yıldır verimini alıyoruz. Sakatlık 
oranlarımız gitgide düşüyor. Birçok 
kulüp yaralanma önleme program-
larına geçiş yaptı. Türk kalkış tabanlı 
yaralanma risk değerlendirme prog-
ramıyla sporcunun yaralanmaya ne 
kadar yatkın olduğunu belirliyoruz. 
Daha sonra sporcuda eğer bir eksik-
lik tespit ettiysek ve negatife doğru 
gidiş varsa bunu önlemek için düzel-
tici egzersiz yöntemine giriyoruz.”
YARALANMA RİSK DEĞERLENDİRME 

PROGRAMINI KULLANIYORUZ
Ahmet Bayrak, yaralanma risk 

değerlendirme programıyla çalışma-
lar yürüttüklerini söyledi. Transfer-
lerde de sporcunun ne kadar yatkın 
olduğuna dair bir yüzde çıkardıklarını 
vurgulayan Bayrak, transfer komite-
sine, sporcunun ne kadar sahalardan 
uzak kalabileceği, hangi alanlarda 
sakatlanma riskinin olduğuna dair 
bilgileri sunduklarını belirtti.

SPORCULARA KEMİK
 SUYU İÇİRİYORUZ

Bayrak, kulüpte sporcuların bes-
lenmelerine de çok önem verildiğine 
dikkati çekti. 

Diyetisyenlerin büyük bir titizlik-
le hizmet verdiğini anlatan Bayrak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii biz 
de kolajen tip 1, tip 2 beslenme di-

yetini öneriyoruz. Bunun da en iyi 
kullanıldığı yer kemik suyudur zaten. 
Böylelikle ‘Konyaspor sakata gelmi-
yor.’ diyebiliriz ama çok öz güvenli 
konuşmak insanları rahatsız ede-
bilir, o yüzden biz kendi açımızdan 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligde 
iyi bir konumdayız. Çok fazla bir sa-
katlık vermiyoruz. Bunu da yıllardır 

takip ediyoruz ve yıllardır çok az sa-
katlıkla giden bir takımız. Aslında, 
Konyaspor bu konuda öncü konuma 
gelmiş bir takım diyebiliriz.”

SAKATLIKTAN EN ÇOK CANI
 YANANLAR KAYSERİSPOR, 

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE
Bayrak, 2016-2017 sezonunda 

yüzde 92 antrenmana katılım oranına 
ulaştıklarına işaret etti. 

2019-2020 sezonunun ilk yarı-
sında yaralanma nedeniyle en fazla 
antrenman kaçıran takımların Kayse-
rispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe 
olduğunu belirten Bayrak, “Toplam 
985 yaralanma nedeniyle antrenman 
kaçırma en çok Kayserispor’da görü-
lürken en az 154 antrenman kaçırma 
ile Denizlispor, hemen onun üstünde 
ise 200 yaralanma ile Konyaspor bu-
lunuyor. 

Süper Lig’de yaralanma nede-
niyle en az antrenman kaçıran ikinci 
takım Konyaspor olmuştur.” değer-
lendirmesinde bulundu. n AA

Anadolu Kartalı ‘sakata’ gelmiyor

Deni Milosevic
yedek kaldı

Konyaspor’da 5 futbolcu 
ilk kez forma giydi

Konya Yenigün’ün 
fikstürü büyük ilgi gördü

İttifak Holding Konyaspor ligin 2. haftasında Gençler-
birliği ile karşılaştı. Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan 
Yeşil-Beyazlılarda Boşnak futbolcu Deni Milosevic karşı-
laşmaya yedek kulübesinde başladı. İsmail Kartal’ın ilk 11 
tercihinde Deni Miosevic’e yer vermemesi taraftarlar tara-
fından tepki aldı. 

Maçın 87. dakikasında Levan Shengelia’nın yerine oyu-
na giren Bosna-Hersekli futbolcu maça ısınamadan karşı-
laşma sona erdi. 0-0 beraberlikle sona eren karşılaşmanın 
sonunda ise Konyasporlu taraftarlar, teknik direktör İsmail 
Kartal’ın tercihlerini eleştirdi. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor sezo-
nun 2. haftasında ilk maçına çıkarken, Yeşil-Beyazlılarda 
transfer edilen 5 futbolcu da ilk maçlarına çıktı. Başkent 
deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönene Anadolu Kar-
talı’nda İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Sa-
muel Eduok ve Sokol Cikalleshi Yeşil-Beyazlı forma ile ilk 
maçlarına çıktı. İbrahim Sehic ve Sokol Cikalleshi 90 dakika 
sahada kalırken, Adil Demirbağ, Marin Anicic’in 63. daki-
kada sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu. Öte yandan Samu-
el Eduok, 63. dakikada Miya’nın yerine, Musa Çağıran ise 
77. dakikada Ömer Ali Şahiner’in yerine oyuna girdi. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’un yeni sezon 
heyecanı Ankara’da başlarken Konya Yenigün Gazetesi de 
bu heyecana hazırladığı sezon fikstürü ile ortak oldu. Klasik 
fikstür yayınlarından farklı olarak gazete formatında hazır-
lanan, içinde Konyaspor ve rakiplerle ilgili son bilgilerin 
bulunduğu fikstür eki büyük ilgi gördü. Toplam 10 bin adet 
basılan ve şehrin her yerine ücretsiz olarak dağıtılan Konya 
Yenigün Gazetesi yeni sezon fikstürü, Konyalı spor severler 
tarafından beğeni ile karşılandı.  n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’de 2. Hafta heyeca-
nı sürüyor. Bu sezon ilk maçına çıkan 
temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
Cumartesi günü Gençlerbirliği deplas-
manındaydı. 

Rakibi ile golsüz berabere kalan 
Anadolu Kartalı, ilk yarıda iyi bir oyun 
ve mücadele ortaya koymasına rağ-
men ikinci yarıda ise geçen sezondan 
esintiler sundu. İlk 11’in 9’u eski oyun-
culardan oluşurken, sadece 2 yeni isim 
forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan 
yeni transferlerin performansı tereddüt 
oluşturdu. 

EZBERLENMİŞ SORUNLAR
Maça iyi bir başlangıç yapan Kon-

yaspor, ilk yarıda önemli fırsatlar yaka-
lasa da golü bulamadı. İkinci yarıda ise 
Gençlerbirliği baskısına boyun eğen Ye-
şil Beyazlılar 1 puana razı oldu. Savun-
mada organize görünen Anadolu Karta-
lı’nın en büyük sorunu yine ön bölgede 

gerçekleşti. Yıllardır gol yollarındaki 
problemi çözemeyen Konya temsilcisi-
nin yarasına Sokol Cikalleshi merhem 
olamadı. Konyaspor’un golcü ihtiyacı 
ve atak organizasyonu eksikliği net bir 
şekilde ortaya çıktı. 

YENİLER HENÜZ HAZIR DEĞİL
Konyaspor’un Gençlerbirliği maçı-

na çıktığı 11’den tam 9 oyuncu tanıdık 
isimlerden oluştu. Sadece kaleci Sehic 
ve Sokol Cikalleshi maç başında sahada 
olan isimlerdi. Kaleci Sehic kalede gü-

ven verirken Sokol Cikalleshi ise müca-
delesine rağmen etkili olamadı. 

Oyuna sonradan dahil olan Adil, 
Musa ve Eduok ise henüz hazır olmadık-
larının sinyallerini verdi. Konyaspor’un 
gelir gelmez katkı sağlayacak isimlere 
olan ihtiyacı bir kez daha gün yüzüne 
çıktı. 

KABUS GÖRMEMEK İÇİN
Önümüzdeki hafta Beşiktaş’ı ağırla-

yacak olan Konyaspor’un kadro eksikle-
rini kısa süre içinde tamamlaması ge-
rektiği Gençlerbirliği maçının en önemli 
sonucu oldu. Kadrosuna Artem Kravets 
ve Oğuz Kağan Güçtekin’i katması bek-
lenen Yeşil Beyazlılar’a bu isimlerin 
çare olup olmayacağı ise merak konusu 
oldu. Özellikle Kravets’in yerine daha 
farklı özellikte santrafor isteyen taraf-
tarlar, Oğuz Kağan’ın da Konyaspor’un 
derdine çare olamayacağı görüşünde.
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, bu sezon ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıktı. 
Rakibi ile golsüz berabere kalan Anadolu Kartalı, ilk yarıda derli toplu görüntü sergilese de 
ikinci yarı geçen sezondan esintiler sundu. Sehic dışında yeni gelen oyuncuların performan-

sı tereddüt oluştururken, Yeşil Beyazlılar’ın eksikleri net olarak ortaya çıktı

Kaldığımız yerden!

RPS

Konyaspor yeni sezonun perdesini An-
kara’da açtı. Deplasmanda Gençlerbirliği 
ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar, sahadan 
0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Maç sonun-
da konuşan İsmail Kartal, “İyi mücadele 
edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bu-
gün oyuncularım verdiğim görevin hepsini 
harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür 
ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için 
ümit verici.” dedi

LİGE MORALLİ BAŞLADIK
Konyaspor’a yeni geldiğini hatırlatan 

Kartal, “Çok kısa zamanda uyum içerisin-
de ne yapmamız gerektiğini, oyun felse-
femizi oyuncularımıza aktarmaya çalıştık. 
Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 
dakika gerçekten çok doyurucu, oynanma-
sı gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. 
Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları de-
ğerlendiremedik. 60’dan sonra iki takımın 
da fizik olarak oyundan düşebileceğini 
tahmin ediyorduk.İlk defa lig maçı oyna-
dık. Buna rağmen 60’a kadar iyi bir direnç 
ve futbolla istediklerimizi hemen hemen 
yerine getirdik, sadece golü bulamadık.” 
ifadelerini kullandı. 

MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK
60. dakikadan sonra mecburi değişik-

likler yaptıklarını anlatan Kartal, şunları 
kaydetti: “Bu değişikliklerden sonra oyun-
daki topu tutma anlamında üstünlüğümü-
zü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. 
İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde 
başladık. 

Bugün oyuncularım verdiğim görevin 
hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara te-
şekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi 
için ümit verici. Bu puanımızı büyük Kon-
yaspor taraftarına armağan ediyorum.” 
Forvet transferi için yönetimden istekte 
bulunduğunu belirten Kartal, Serkan Kı-
rıntılı’nın kadroda yer almamasıyla ilgili 
soruya “Daha hazır olmadığı için kadroya 
almadım. Affettik diye hemen oynayacak 
diye bir kural yok. Sehic bugün iyi bir maç 
çıkardı. 

Serkan Kırıntılı şu an takımımızın 
oyuncusu. Daha önce gitmek için giri-
şimlerde bulunmuş. Kendisi yine gitmek 
isterse tabii ki kulüp yönetimiyle oturup 
konuşabilir. Şu an antrenmanlara çıkı-
yor.” yanıtını verdi.  n AA

‘Aldığımız 1 puan ilerisi için ümit verici’


