
‘Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin 
yanındayız’
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Konya ile 
Bosna’nın kalbi 
birlikte atar’
n HABERİ SAYFA 5’TE

Uçak düştü 
iddiaları korkuya
neden oldu 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Şelaleler 
Sonbahar’da 
daha güzel
n HABERİ SAYFA 12’DE

HAYVANCILIKTA 
ÜRETİM MERKEZİ

Karapınar’ın sahip olduğu potansiyelle hayvancılıkta 
bölgenin üretim üssü olduğunu söyleyen Karapınar 
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, “Girdi 
maliyetlerini dengelersek hem üretimi artırır hem de 

katma değer üretiriz” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Karatay asfaltta 
hedefi aştı

İlçeler yatırımla 
ihya oluyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri-
nin Tatlıcak Mahallesi’nde yü-
rüttüğü yol asfaltlama çalışma-
larını yerinde inceleyen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
yeni asfalt sezonu için hedefle-
dikleri 200 bin ton asfalt dökme 
hedefini aştıklarını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

İlçe ziyaretlerine devam eden 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karapınar ve Emirgazi’de 
vatandaşlarla buluşup, devam 
eden yatırımları yerinde incele-
di. Başkan Altay, ilçelere değer 
katmak istediklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Yeşil’ için seferber olduk
Geçen yıl 11 Kasım saat 
11.11’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı ve himayesinde 
başlatılan ‘Milli 
Ağaçlandırma Günü’ 
kapsamında bu yıl 
Türkiye genelinde eş 
zamanlı ağaç dikimi 
törenleri düzenlendi.
Konya’da gerçekleştirilen 
törende konuşan Vali 
Vahdettin Özkan, 
“Tarım ve Orman 
Bakanlığının belirlediği 
strateji çerçevesinde 
Anadolu’nun her tarafını 
yeşillendirme yönünde 
bir seferberlik içerisinde 
yeşilleniyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Üretimden vazgeçmedik
UMUT VERDİ 

Konya’nın üretimdeki 
son durumunu ve Kon-
ya yatırımlarını değer-
lendiren Konya Sanayi 
Odası (KSO) ve Orga-
nize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Başkanı Memiş Kütük-
cü, geleceğe dair umut 
veren mesajlar verdi.

Çumra şantiye 
alanına döndü

Türkiye’nin 
ilgisi şaşırttı

İlçe genelinde yapılan asfalt, kilitli taş 
ve yol çalışmalarını inceleyen Çumra 

Belediye Başkanı Recep Candan, 
Çumra’nın yapılan çalışmalarla şantiye 
alanına dönüştüğünü, tüm imkanlarla 

ilçe halkı için seferber olduklarını söyledi.
 n HABERİ SAYFA 11’DE

İş seyahati için gittiği Avusturya’da 
Kovid-19 pozitif tanısı konulan ve 

tedavi altına alınan TIR şoförü Özergen 
Yeşildağ’ın Türk hükümeti yetkililerince 

sık sık aranıp, adına ambulans uçak 
tahsis edilmesi Avusturyalıları şaşırttı.

 n HABERİ SAYFA 6’DA
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Son birkaç yıldır yaşanan ekonomik zorluklar ve sonrasında gelen pandemi nedeniyle ortaya çıkan olumsuz sürece karşı 
Konya iyi bir pozisyon alarak üretimi sürdürdü. Rakamlara da yansıyan bu durum, Konya’nın geleceği adına umut veriyor

“KSO olarak pandemi sürecini yakından 
takip ettik ve buna göre pozisyon aldık. 
Bu süreçte gerek pandemi ile ilgili gerek-
se üretimle, ihracatla, Ar-Ge çalışmalarıy-
la ilgili çok farklı faaliyetlerle sanayicileri-
mizin yanında olmaya devam ettik.”

“ABD’nin de diğer ekonomik olarak 
gelişmiş ülkelerin de tedarik kaynağı 
olarak en uygun, en yakın gördükleri ülke 
Türkiye. Ben burada Konya’yı avantajlı 
görüyorum. Çünkü ürün desenimiz çok 
geniş, üretim altyapısı çok iyi durumda” 

“Ekonomik olarak Türkiye’nin en büyük 
handikabı cari açık. Biz ne zaman cari 
açığı sıfırladık ekonomik olarak ondan 
sonra kalıcı bir istikrardan, kalıcı bir 
iyileşmeden söz edebiliriz. ” 
n HABERİ SAYFA 4’TE

“Lojistik Merkez, Konya’nın lojistik de-
zavantajını ortadan kaldırmış olacak. 
ASELSAN yatırımının da Konya’nın 
teknolojik gelişimine, katma değer 
üretimine ve teknolojik üretim kabili-
yetine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Memiş Kütükcü



2 12 KASIM 2020HABER

Karapınar’ın sahip olduğu potansiyelle hayvancılıkta bölgenin üretim üssü olduğunu söyleyen Karapınar Süt Üreticileri 
Birliği Başkanı Mehmet Tartan, “Girdi maliyetlerini dengelersek hem üretimi artırır hem de katma değer üretiriz” dedi

Karapınar, bölgenin 
üretim merkezi oldu

Son yıllarda devletin teşvikleri-
nin artmasıyla birlikte ülkede tarım 
ve hayvancılık da gelişmeye başla-
dı. Konya’da tarım ve hayvancılık 
noktasında önemli bir yeri olan Ka-
rapınar İlçesi Türkiye ve Konya böl-
gesinde süt üretiminin de merkezi 
haline geldi. Karapınar Süt Üretici-
leri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, 
gelişmeleri değerlendirdi. Tartan, 
“Karapınar çok başka bir yer. Zira 
bölgesel olarak bazı dönemlerde 
üretim düşer. Bugün İzmir düvede, 
ette, ette birinciydi. Artık o dönem 
bitti. Şu anda Konya olarak birinciliği 
yakaladık diyebiliriz. Konya tarım ve 
hayvancılığın başkenti haline geldi. 
İlçemizde sanayi yok ama tarım ve 
hayvancılıkta üretim merkezi haline 
geldik” diye konuştu.

BİR DÖNEM SÜTÜMÜZÜ DE 
SATAMADIK

Birliğin kuruluşunda zor bir aşa-
madan geçildiğini anlatan Mehmet 
Tartan, “Karapınar Süt Üreticile-
ri Birliği Karyem’in öncülüğünde 
2006 yılında kuruldu. Mevcut hü-
kümetin iktidara gelmesiyle birlikte 
Karapınar’da da tarım ve hayvan-
cılıkta ilerleme başladı. Şu anda 
hem tarımda hem de hayvancılıkta 
ilçemizde teknoloji kullanılmaya 
devam ediyor. Hem verim hem de 
kalite arttı. Teşviklerin de artmasıy-
la birlikte Karapınar’da büyükbaş 
hayvan çiftlikleri kurulmaya baş-
landı. O zamanlar Konya firmaları 
Karapınar’dan süt alıyorlardı. Bizim 
de bir üretici olarak sütlerimizi Kon-
ya firmalarına veriyorduk. Misal, o 
günlerde Ova Süt 15 gün sütümü-
zü almadı. Kendimiz peynir yaparak 
satmaya çalıştık. Eşe dosta verdik 
yani. Başka da alternatifimiz yok 
çünkü” dedi.
KARAPINAR HAKLINA MÜTEŞEKKİRİZ

Bugün geldiğimiz noktada he-
deflerimize gün gün yaklaşıyoruz 
diyen Mehmet Tartan, “2006’da 
Karyem’in öncülüğünde 24 kişi 
bir araya gelerek bu birliği kurduk. 
Birlik kurulduktan sonra 3-5 ton 
başladığımız potansiyel bugün zir-
veye ulaştı. O zamanlar sütü depo-
layacak yerimiz bile yok. Hepsi kira, 
yerimiz bile yok. Zamanla birliğimiz 
gelişmeye başladı. Süt potansiye-
limiz de arttı. Belediye başkanımız 
masa sandalye verdi. Sonrasında 
bir personelle işe başladık. Devletin 
teşvikleri derken ilçemiz tarım ve 
hayvancılıkta ilerlemeye devam et-
tikçe birlik olarak biz de büyümeye 
başladık. Şu anda çok büyük çiftlik-
ler var. Hepsi de kurumsal çalışan 
üreticilerimiz var. Karapınar halkı-
mızdan Allah razı olsun. Bu birliği 
birlik yapan Karapınar halkımızdır” 
şeklinde konuştu.

İSTİŞAREYE ÖNEM VERİRİM
Başka birlik ve odalarda edin-

diğim tecrübeler bana yol gösterdi 
ifadesini kullanan Mehmet Tartan, 
“2014’te Karapınar Süt Birliği ola-
cak, mevcut başkan beni çağırdı; 
‘Gel liste çıkarma birlikte çalışalım’ 
dedi. Ben de önceden Ziraat Oda-
sı’nda güzel işler yapmaya çalıştım. 
Tecrübe edindim ve aklımda Kara-
pınar Süt Birliği seçimleri için liste 
çıkarmak var. Ben üreticiyim ve 
üreticime hizmet etmek istiyorum 
düşüncesindeyim. Ben her yapaca-
ğım iş için istişare ederim. Bu konu 
için de istişare ettim bana dediler ki; 
‘Grup kurma bir dönem yönetimde 

çalış’ ben de istişare sonunda yöne-
timde çalışma kararı verdim. Hep-
sinden Allah razı olsun” dedi.

ÜRETİMDE ÇUMRA’YI GEÇTİK
Bir kurumda önce güven olması 

lazım hatırlatması yapan Karapınar 
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Meh-
met Tartan, “Şu anda çalıştığım bü-
tün arkadaşlarıma da çok teşekkür 
ediyorum. Bir güven olması lazım. 
Ve bu güveni ham-
dolsun sağladık. 
Güven olmadan 
başarı olmaz. Bu-
ralar hep veballi 
işler ve şu anda 
üreticilerimize 32 
milyon lira ödüyo-
ruz. Bizler görevi 
devraldığımız-
da günlük 270 
ton süt ve üre-
ticilerimize de 
11 milyon para 
ödüyorduk. Şu 
anda 32 milyon para ödüyoruz.Ka-
rapınar çok başka bir yer. Zira bölge-
sel olarak bazı dönemlerde üretim 
düşer. Bugün İzmir düvede, ette, 
ette birinciydi. Artık o dönem bitti. 
Şu anda Konya olarak birinciliği ya-
kaladık diyebiliriz. Konya tarım ve 
hayvancılığın başkenti haline geldi. 
İlçemizde sanayi yok ama tarım ve 
hayvancılıkta üretim merkezi hali-
ne geldik. Ürün çeşitliliğimiz gelişti. 
Üretimimiz gelişti. Şu anda her şey 
kurumsal yapılıyor. İlçemizde artık 
üretimi nasıl artırırız? çalışmaları 
yapılıyor. Misal damlama sulamaya 
en erken geçen ilçe Karapınar’dır. 
Şu anda kurumsallık ve üretim an-
lamında Çumra’yı geçtik” ifadesini 
kullandı.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ 
YERİNE GETİRİYORUZ

Üye sayılarının da her geçen 
gün arttığını söyleyen Mehmet Tar-
tan, “Biz göreve geldiğimizde 500 
müstahsilimiz 450 üyemiz vardı. Şu 
anda 1300 müstahsil 500 de üye-

miz var. Bir kuruma üye ise üretici 
desteğini alabilir. Üretici birliğine 
üye ise başka yere olmayayım di-
yor. Biz de tamam diyoruz. Yeter 
ki üretici desteklemeleri alabilsin, 
üretici imkanlarını kullanabilsin. 
Bugün 500 üyemizin 270’i başka 
birliklere de üyeliği var.  Güçlü ol-
mamız lazım. Yeni üyelerimizle 
hem gücümüz artıyor hem de üre-
timimiz. Dolayısıyla birlik anlamın-
da yeni çalışmalarımız var. Kapasi-
temiz büyümüş, her geçen gün de 
büyümeye devam eden bir üretim 
potansiyelimiz var. 2014’te yöne-
time girdikten sonra arkadaşlarla 
oturduk. Ne yapabiliriz? sorusunu 
sorduk. Toplantı salonumuz, labora-
tuvarımızı da Karapınar’a kazandır-
dık. 2014-2018 yılları arasında çok 
fazla proje ürettik. IPART’a projeler 
sunuyoruz. KOP’la dirsek teması 
halindeyiz. Tank, dinlendirme ve la-
boratuvar ekipmanları kazandırdık.  
Üreticilerimize söz verdiğimiz çok 
şeyi yapmaya çalıştık. Ahde Vefayı 
çok güden bir insanım, dolayısıyla 

DSYB ve Edip 
Başkan’ın bana 
çok büyük kat-
kıları oldu. Ziraat 
Odası ile çalıştım 
bana çok katkısı 
oldu. Orada edin-
diğim tecrübeleri 
de burada uygu-
lamaya koyduk. 
Projeler geliştir-
dik, geliştiriyoruz. 
Kantarından tutun, 
üreticilerimize ver-
diğimiz sözler ara-
sında olan 7/24 saat 

burada nöbetçi kalacak dedik onları 
da yaptık. Verdiğimiz sözleri yerine 
getiriyoruz” şeklinde konuştu. 

SÜTTE MALİYETLER ÇOK YÜKSEK
Üretici şimdi çok zor durumda 

diyen Başkan Tartan, “Bu yıl açık-
lanan fiyat 2018 yılı fiyatlarıyla aynı 
ancak maliyetlerimiz çok arttı. Şu 
anda tarım desteklemeleri çok güzel 
ama et ve sütteki sıkıntıyı henüz çö-
zemedik.

 Tarım Bakanımız ile de toplan-
tımızı da yaptık. Bizim giderlerimizi 
süte göre ayarlasınlar, süt fiyatları 2 
lira olsun hiç önemli değil. Ama ma-
liyetlerimiz çok fazla. Elektrik ma-
liyetlerimiz yüksek, yem girdimiz 
yüksek, işçi maliyetleri yüksek ama 
süt fiyatları 2018 yılı ile aynı. Bu 
dengeyi sağlayabilirsek çok güzel 
işlere imza atacağız ama bu dengeyi 
devletimizin kurmasını istiyoruz. Bi-
zim bakanlıktan beklentimiz sahaya 
insinler. Bir bakın, Karapınar Süt 
Birliği ne yapıyor? Üreticinin duru-

mu nedir? Sahada beklentiler neler-
dir?“ ifadesini kullandı.

Tartan, “2006 yılında kurulmuş 
olan Karapınar Süt Birliği 2007 yılı-
nın Nisan ayında günlük 14 bin litre 
süt ile faaliyetine başlamıştır. 2009 
yılında günlük 20 bin litre kapasite-
li depolama yeri ve 40 bin litre süt 
hacmine ulaşmıştır. Birlik 2010 yı-
lında Organize Sanayi Bölgesinden 
7.000 m2 arazi alarak 3777 m2 
kapalı ve 260 metrekare yarı kapalı 
alana sahip süt depolama merkezi 
inşaatını tamamlayarak 2013 yılın-
da İpekçi mahallesi organize sanayi 
bölgesindeki yeni tesisine ve birlik 
binasına taşınmıştır.  

2017 yılında mevcut yerinde 
400 kişilik toplantı salonunun da 
içinde bulunduğu yeni idari binanın 
inşaatı tamamlanmış olup, üretici-
lerin hizmetine sunuldu. Birliğimiz 
yıllar içerisinde süt hacmini sürekli 
ve istikrarlı olarak arttırmayı başar-
dı. 2018 yılı Temmuz ayında günlük 
270 bin litre süt toplama ve dağıtma 
hacmi olan birlik 2018 yılı Eylül ayı 
itibariyle 350 bin litre süt hacmine 
ulaştı.

 Yine 2018 yılı itibariyle üreti-
cilere daha iyi hizmet verebilmek 
adına kantar binasının yenilenmesi, 
sıcak sulu yıkama ünitesi kurulması 
gibi hizmet kalitesini yükselten faa-
liyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, üre-
ticilerin sıkça karşılaşmış oldukları 
soğutma tanklarındaki kantar sıkın-
tıları, ilgili firmayla irtibata geçilerek 
rutin kantar bakımları sağlanmış ve 
bu sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır. 
Saha elamanı alınarak üreticilerin 
işletmelerinin yerinde kontrolü, ek-
sikliklerinin tespiti ve numune alımı 
yapılarak süt değerlerinin hızlı ve 
etkili bir şekilde ölçülmesi sağlandı.

Birlik, üreticilerin aylık olarak 
vermiş oldukları süt bedellerini daha 
hızlı ve aktif bir şekilde öğrenebilme-
si için mesajla bilgilendirme sistemi-
ne geçerek bir ilke daha imza attı. 
Üreticileriyle sürekli olarak iletişim 
halinde olan birlik görüş ve önerileri 
de titizlikle değerlendirmekte ve her 
geçen gün hizmet kalitesini arttır-
mak adına yeni çalışmalar yapmaya 
devam etmekte. Birlik, üreticilerin 
mağdur olmaması adına üzerine 
düşen her türlü fedakarlığı yaparak 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
kapsamda elinde sütünü pazarlaya-
mayan ve zor durumda kalan üre-
ticilerin de imdadına yetişmeyi şiar 
edindi. Karapınar Süt Üreticileri Bir-
liği kurulduğu yıldan bugüne kadar 
üreticisine en iyi hizmeti vermeyi 
ilke edinmiş olup üreticisinin güçlü 
sesi haline geldi” diyerek sözlerine 
son verdi. n MEHMET ALİ ELMACI

Mehmet Tartan

Verdiğimiz 
sözleri bir bir 

yerine getiriyor, 
üreticilerle 

her gün büyüyoruz

“

“
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‘Azerbaycanlı kardeşlerimizin 
her zaman yanındayız’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, İletişim Başkanlığınca 
Konya’da kurulan Dijital Gösterim 
Merkezi’ni ziyaret ederek, Ata-
tük’ün vefatının 82. yıl dönümü 
dolayısıyla hazırlanan görseller ile 
Türkiye’yi yakından ilgilendiren 
Azerbaycan’ın Karabağ zaferiyle 
ilgili bilgi ekranı gösterimini izledi.

İletişim Başkanlığınca Kon-
ya’da kurulan Dijital Gösterim 
Merkezi’ne protokolden ziyaretler 
sürüyor. Kılıçarslan Şehir Meyda-
nındaki merkezi ziyaret eden AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Gazi Mustafa Kemal Ata-
tük’ün vefatının 82. yıl dönümü 
dolayısıyla hazırlanan 3 boyutlu 
görseller ile Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren kardeş ülke Azerbay-
can’ın Karabağ zaferiyle ilgili bilgi 
ekranı gösterimini izleyerek açıkla-
malarda bulundu.

Ziyaretinde, İletişim Başkanlığı 
Konya Bölge Müdürü Abdurrah-
man Fidancı’dan bilgi alan Usta, 
farklı tarihi temaların işlendiği Di-
jital Gösterim Merkezi’ni gençlerin 
ve çocukların muhakkak ziyaret 
etmesi gerektiğinin altını çizerek, 
izlenimlerini şu şekilde değerlen-
dirdi. “Vefatının 82.’nci yıl dönü-
münde Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve silah arkadaşlarını saygı ve rah-
metle anıyorum.” dedi.

‘CAN AZERBAYCAN’IN
 ZAFERİNİ KUTLUYORUM’

Türkiye’yi yakından ilgilen-
diren kardeş ülke Azerbaycan’ın, 
Karabağ zaferi hakkındaki bilgi ek-

ranı görseliyle ilgili değerlendirme-
lerde de bulunan Usta, sözlerine 
şöyle devam etti. “Öncelikle Can 
Azerbaycan’ın Karabağ zaferini 
kutluyorum. Kendi vatan toprağı 
Karabağ’ı Ermenistan işgalinden 
kurtararak bir destan yazdılar. 
Yüzyıllardır Azerbaycan’ın vatan 
toprağı olduğu herkes tarafından 
bilinen Dağlık Karabağ, Ermenis-
tan’ın uyduruk mitolojik gerek-
çeleriyle işgal altındaydı. Erme-
nistan’ın her şımarıklığına dünya 
devletleri sürekli göz yumuyordu. 
Azerbaycan Türkünü bu saldırı ve 
oyalama girişimlerine daha fazla 
dayanacağını düşünenler yanıl-
dığını anladılar. Türkiye her daim 
Azerbaycanlı kardeşlerinin yanın-
da olmuştur. Bugün yanındadır ve 
yarın da olacaktır. “İki Devlet Bir 
Millet” düsturunun sadece slogan-
dan ibaret olmadığını bütün dünya 
görmüş oldu. Ermenistan’ın sivil 
yerleşim yerlerine alçakça saldırı-
ları ve dünya kamuoyunun bu sal-
dırılar karşısındaki utanç verici ses-
sizliği Azerbaycan’ın kararlılık ve 
azmini artırdı.” Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da ifade ettiği gibi Türki-
ye, Dağlık Karabağ’ın tamamında 
şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce 
dalgalanana kadar Azerbaycanlı 
kardeşlerinin yanında durmaya 
devam edecektir” dedi.

Ziyaretinde Usta’ya, AK Par-
ti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç de eşlik etti. İletişim Başkan-
lığı Konya Bölge Müdürü Abdur-
rahman Fidancı, ziyaretin anısına 
Usta’ya yayınlardan takdimde bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ

İlçelerdeki yatırımlar
mercek altına alındı

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın ilçe ziya-
retleri sürüyor. Başkan Altay, Kara-
pınar’da ilçe esnafını ziyaret ederek 
Karapınar Belediyesi’nde Başkan 
Mehmet Yaka ile bir araya geldi. 
Ardından AK Parti İlçe Teşkilatı’n-
da parti üyeleriyle buluşan Başkan 
Altay, gerçekleştirilen ilçe kongre-
sinde yeniden başkan seçilen Yusuf 
Zengin’e ve yeni yönetime başarılar 
diledi. 

CUMHURBAŞKANIMIZA DAVA 
ARKADAŞI OLMAK HERKESE 

NASİP OLMAZ 
Kongrelerin aslında bir yeni-

lenme olduğunu vurgulayan Baş-
kan Altay, “Bu süreç hakikaten çok 
önemli. Çünkü Cumhurbaşkanımıza 
dava arkadaşı olmak herkese nasip 
olmaz. Hükümetimizin yatırımları, 
bizim yatırımlarımız, ilçe belediye-
miz hep birlikte gayret ediyoruz. İlçe 
Başkanımız tecrübeli, Belediye Baş-
kanımız tecrübeli. Sizlerin de inşal-
lah bu takımın içinde çok güzel işler 
yapacağınıza eminim.” dedi. 
22 MİLYON LİRA MALİYETLİ ATIK SU 

ARITMA TESİSİNİ İNCELEDİ 
Başkan Altay Karapınar’da yapı-

mı Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sürdürülen Atık Su Arıtma Tesisi in-
şaatında da incelemelerde bulundu. 
Prestij caddeler, mahalle yolları, şe-
hir konakları ve yüzme havuzu gibi 
önemli projeleri ilçelere kazandırdık-
larını aktaran Başkan Altay, “Karapı-
narımıza bugüne kadar 130 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirdik. Daha 
önce Karapınar’da bir arıtma tesisi 

yoktu. Deşarj yoluyla hallediliyordu. 
22 milyon liralık bir yatırım yaparak 
Karapınar’ın 2033’e kadar arıtma 
tesisi sorununu çözmüş oluyoruz. 
İleri biyolojik sistemle yapılan arıt-
mamız dünyadaki en ileri teknolojisi 
kullanılarak gerçekleştiriyor. Böyle-
ce Karapınar modern bir şehir olma-
sı bakımından önemli bir mesafeyi 

kat etmiş oluyor. İnşallah yılsonu iti-
bariyle tamamlanmış ve insanımızın 
hizmetine girmiş olacak” ifadelerini 
kullandı. 

KARAPINAR’IN YARINLARI 
ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK 

Büyükşehir Belediyesi olarak bir 
taraftan altyapı sorunlarını çözer-
ken bir taraftan da fiziki ve sosyal 

yatırımlara devam ettiklerinin altını 
çizen Başkan Altay, Büyükşehir ile 
uyum içerisinde çalışan Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka’ya teşekkür 
ederek, Karapınar’ın yarınlarının çok 
daha güzel olacağını söyledi. 

BAKAN KURUM’A VE BAŞKAN 
ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka da, “Karapınar kurul-
duğu 1882’den beri maalesef kana-
lizasyondan yoksundu. Son 15-20 
yıldır deşarj yoluyla toplanıyordu. 
İlçemiz yaşam standardının ve şehir 
kalitesinin yükseltilmesi bakımın-
dan çok büyük hizmete kavuşuyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY 
EMİRGAZİ’Yİ ZİYARET ETTİ 

Karapınar’dan sonra Emirgazi 
ilçesine geçen Başkan Altay, burada 
da ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlı-
ğı’nda partililerle bir araya gelerek 
ilçe kongresinde güven tazeleyen 
Uğur Çanakcı’ya yeni dönemde ba-
şarılar diledi. Başkan Altay, daha 
sonra Emirgazi Belediyesi’ni ziyaret 
ederek Belediye Başkanı Nurişen 
Koçak ile görüştü. Son olarak Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılacak ve yapımında sona 
gelinen şehir konağı inşaatında in-
celemeler gerçekleştiren Başkan 
Altay, ilçeye değer katacak yatırım-
ları ilçe belediyesi ile birlikte hayata 
geçirmeye devam edeceklerini dile 
getirdi. n HABER MERKEZİ

İlçe ziyaretlerine devam eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ve Emirgazi’de 
vatandaşlarla buluşup, devam eden yatırımları yerinde inceledi. Başkan Altay, ilçelere değer katmak istediklerini söyledi

Bakan Elvan Konya’ya da kazan-
dıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın istifasından sonra yerine 
Lütfi Elvan atandı.

Hayırlı olsun…
Bir ekonomist değilim ve o yüz-

den işin ekonomiyle ilgili kısmını yaz-
mayacağım.

Şu dönemde vatandaşın ekono-
mik anlamda sıkıntı yaşadığı kesin…

Onu söylemiyorum zaten.
Bakan Lütfi Elvan’ın ekonomiye 

nasıl müdahale edeceği konusunda 
diyorum.

En başından şunu söyleyeyim ki; 
Lütfi Elvan hemşehrimizdir ve bugü-
ne kadar Konyalı isimler hep başarı-
lı çalışmalar çıkarmışlardır.

Misal…
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca…

En güzel örnekleri….
Elazığ ve Malatya depreminde 

Murat Kurum’un samimiyetini gör-
müştük.  Günlerce bölgede kalarak 
vatandaşın sıkıntısına anında ve yerin-
de çözüm üretti.

‘Allah bir daha bu ülkeye afet 
yaşatmasın’ duasını dilimizden hiç 
düşürmedik.

Hatta bildiğim kadarıyla şu anda 
o bölgede çok sayıda konut yeniden 
inşa edilerek hak sahiplerine teslim 
edildi.

Edilmeye devam ediyor.
Elazığ ve Malatya’dan bahsediyo-

rum.
Bir kez daha dua ediyoruz; ‘Allah 

bir daha bu ülkeye afet yaşatmasın’
Rabbim bizleri son olarak İzmir’de 

imtihana tabi tuttu. Son yaşanan 6.6 
şiddetindeki İzmir depremi bizleri de-
rinden üzdü. Türkiye seferber oldu.

Orada da Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum, 
afetten etkilenen vatan-
daşlarımız sıkıntılarını 
gidermek adına devletin 
tüm gücüyle yanlarında 
olduğunu gösterdi.

Kendisini sosyal 
medyadan da takip edi-
yoruz. Önceki günlerde 
bir video paylaşmış.

Çocuklara oyuncak 
dağıtıyor…

‘Al oyna’ demiyor.
Bizzat kumandalı arabanın pilini 

takıyor ve çocukla birlikte kumandalı 
araba sürüyor.

Etrafına bakıyorum, neredeyse 
koruması yok.

Başka…
Yaşlı bir teyzemizin ihtiyaçlarını 

hemen yerinde görüp 
hallediyor.

Deprem anından bu 
yana bölgeden hiç ayrıl-
madı.

Devletin şefkatli yü-
zünü de gösteriyor.

Şunu hatırlata-
yım…

Afetten etkilenen 
vatandaşların evleri 
devlet tarafından yeni-

den yapılacak. Bu süreçte devlet bu 
vatandaşlarımızın kiralarına kadar 
ödeyecek.

Düşünün…
Devletin gücünü de şefkatini de 

gösteriyor.
Bakan Murat Kurum’dan bahse-

diyorum.

Konyalı bakanlarımız başarılı ça-
lışmalarıyla bunu ispat ediyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 
ayrıca övgüyle bahsetmeye gerek 

bile yok.
Pandemi döneminde günlerce 

evine bile gidemediğini hepimiz bili-
yoruz.

Şahidiz…
Bu millet için gece gündüz deme-

den çalıştığına şahidiz.
Uykusuz geceler geçirdiğine şa-

hidiz…
Allah yardımcısı olsun.
Allah yardımcıları olsun…
Konyalı bakanlarımızın Allah için 

çalıştıklarına şahidiz. 
Devleti ve milleti için uykusuz kal-

dıklarına şahidiz.
Bütün bunları neden yazdım?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 

atanan Lütfi Elvan da Konyalı.
Hemşehrimiz…

Hem Sağlık Bakanı’nın hem de 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın ülke-
ye olduğu kadar Konya’ya da katkı-
larını gördük.

Görüyoruz…
Şimdi Konya’nın yeni bir bakanı 

daha oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi El-

van, daha önce de farklı görevlerde 
bulundu.

Buna bakanlıklar da dahil.
Ulaştırma Bakanlığı da yaptı, 

Kalkınma Bakanlığı da…
Yine üstlendiği diğer görevlerde 

de Konya’ya çok ciddi katkıları oldu.
Şimdi üstlendiği görev yine Kon-

ya’ya çok ciddi katkı sağlayacak.
En önemlisi de ülkenin ekonomisi 

için gecesini gündüzüne katacak. 
Referansları çok iyi ve çok başarılı 

olacaktır.
Allah utandırmasın Bakanım…
Hayırlı olsun…

BAKAN ELVAN KONYA’YA DA KAZANDIRACAK

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



4 12 KASIM 2020HABER

Son birkaç yıldır yaşanan ekonomik zorluklar ve sonrasında gelen pandemi nedeniyle ortaya çıkan olumsuz sürece karşı 
Konya iyi bir pozisyon alarak üretimi sürdürdü. Rakamlara da yansıyan bu durum, Konya’nın geleceği adına umut veriyor

Tedbir aldık, üretimi sürdürdük
2018 yılında döviz kurundaki 

artışla başlayan ekonomik zorluklara 
yönelik alınan tedbirlerin meyvesini 
verdiği bir dönemde baş gösteren 
pandemi dönemi, iyileşmeyi dur-
dursa da Türkiye’nin ve özelinde 
Konya’nın üretimini durdurmadı. 
Zorlu bir sürece rağmen üretim yap-
mayı sürdüren sanayiciler, çarkların 
dönmesini sağladı. Özellikle Konya 
Sanayi Odası’nın da yaptığı çalışma-
larla ekonomik zorluklara karşı iyi bir 
pozisyon alan Konya sanayisi, tüm 
zorluklara rağmen ciddi bir direnç 
gösterdi. Rakamlara da yansıyan bu 
direnç, Konya’nın ihracat rakamla-
rında Türkiye ortalamasına göre iyi 
bir durumda olmasını sağladı. Ekim 
ayında aylık bazda yeni bir ihracat 
rekoru kıran Konya, 2020 yılı sonun-
da da yıllık ihracat rekoru kırmaya 
hazırlanıyor. Tüm bu gelişmeler 
ışığında Konya’nın üretimdeki son 
durumunu ve Konya yatırımlarını 
değerlendiren Konya Sanayi Odası 
(KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Me-
miş Kütükcü, geleceğe dair umut 
veren mesajlar verdi. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ 

Jeopolitik gelişmeler ve pande-
mi nedeniyle ekonomik anlamda 
zor bir süreç yaşandığını anımsatan 
Başkan Kütükcü, bu sürecin tüm 
dünyayı etkilediğini söyledi. 

Ancak Türkiye’nin son dönemde 
gerçekleştirdiği üretim ataklarıyla 
ciddi bir ülke haline geldiğini belir-
ten Kütükcü, bu gelişmelerin zor-
lu sürecin aşılmasına büyük katkı 
sağladığına dikkat çekti. Bu süreçte 
Konya özelinde de sıkıntılar yaşan-
dığını ancak KSO olarak bu süreci 
en az hasarla atlatmak için önemli 
faaliyetler yürüttüklerini dile geti-
ren Başkan Kütükcü, şunları söyle-
di, “Biz OSBÜK olarak Türkiye’nin 
tüm organize sanayi bölgelerinin 
anlık elektrik tüketimlerini ölçüyo-
ruz. Nisan ayında Türkiye olarak 
ortalama yaklaşık yüzde 33’lük bir 
elektrik tüketim kaybı yaşadık. Biz 
elektrik tüketimini doğrudan üretim 
gibi görüyoruz. Dolayısı ile Konya da 
o dönemde elektrik tüketim kaybı 
yaşadı. Ancak Konya’nın rakamları 
çok daha düşük seviyelerde seyret-
ti. Türkiye ortalamasındaki elektrik 
tüketim kaybı yüzde 33’lerdeyken 
Konya’da yüzde 12’lerde bir kayıp 
yaşadık. Haziran’da biraz toparladık, 
Temmuz’da pozitif bir görünüme 
geçtik. Temmuz’dan sonra Türkiye 
ve özelinde Konya, toparlanma ve 
onarım dönemine girdi. Bu zaten 
ihracatla da kendini gösterdi. Tür-
kiye’deki tüm kapasite kullanım 
oranları, ihracat rakamlarıyla birlikte 
bir toparlanma döneminde olduğu-
muzu görüyoruz. Konya özeline ba-
kacak olursak bu süreçte üretimden 
hiç kopmadık. “Tedbir al, çalışanını 
koru, üretime devam et” mottosuyla 
Konya Sanayi Odası olarak üretici-
mizin her zaman yanında yer aldık. 
Sahadan hiç uzak kalmadık. Hemen 
pandemiyle birlikte KSO’da bir Pan-
demi Kurulu oluşturduk. Bu süreçte 
kurulumuz pandemiyi yakından ta-
kip etti ve ona göre aksiyon geliştir-
di. Yönetim Kurulumuzun içinden 
oluşturduğumuzun bu Pandemi 
Kurulu eliyle birçok faaliyeti hızla 
sahaya yansıttık. Pandemiyle birlik-
te kovid-19 antikor tarama testleri 
başlattık.

Yaklaşık 10 bin çalışanımıza bu 
testleri uyguladık. Bu süreçte yine 
internet ortamında oluşturduğumuz 
platformda sanayicilerimizin yaşa-
dığı sorunları aldık ve üst kuruluşu-
muz olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile ilgili Bakanlıkları-
mıza sürekli veri olarak aktardık. Bu-
nunla birlikte, pandeminin ilk yayıl-
maya başladığı dönemlerde maske 

üretimi oldukça kritik hale geldi. Biz 
hemen Tekstil Meslek Komitemizi 
organize ettik ve Konya’da maske 
üretimini başlattık. Ürettiğimiz mas-
keleri önce Sağlık Bakanlığı’na sonra 
Konya piyasasına verdik. Sokağa çık-
ma yasaklarının uygulandığı günler-
de, Valilikle birlikte çok iyi bir koordi-
nasyonla çalışmak zorunda olan tüm 
sanayicilerimizi çalıştırdık. İhracat 
bağlantısı olan, iç piyasaya çalışıyor-
sa bile taahhütleri olan, “ben ara ve-
remem çalışmak zorundayım” diyen 
tüm sanayicilerimizi çalıştırdık. Sa-
yın Valimiz, Konya Sanayi Odası ve 
Konya Ticaret İl Müdürlüğü ile bir-
likte üçlü bir koordinasyonla o süreci 
Allah’a çok şükür Konya adına çok 
iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünü-
yoruz. Dolayısı ile, Konya’da pande-
minin oluşturduğu olumsuzlukları 
hafifletmeye yönelik çalışmalarımız 
oldu. Haziran’dan itibaren normal-
leşme süreci başladı. Normalleşme 
sürecinin ardından tedbirler gevşedi 
ancak pandemide tırmanış başladı. 
İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilikle çok 
yakın ilişki içerisinde çalıştık, işlet-
melerimizin komple karantinaya gir-
memesi için büyük gayret sarfettik. 
15 ekip oluşturuldu ve tüm sanayi 
işletmelerini taradık. Ekipler ora-
da uygulanması gereken tedbirlere 
rehberlik ettiler. Türk Standartları 
Enstitüsü’nün öngördüğü tedbirle-
rin alınmasını sağladık. Yapılan bu 
müdahalelerle zaten işletmelerdeki 
vaka oranları büyük oranda düştü. 
Dolayısı ile bu süreçte gerek pande-
mi ile ilgili gerekse üretimle, ihra-
catla, Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili çok 
farklı faaliyetlerle sanayicilerimizin 
yanında olmaya devam ettik.” 

KONYA AVANTAJLI DURUMDA 
Ülke olarak pandemi sürecini iyi 

bir şekilde atlatmak ve bu süreci po-
zitif yönde değerlendirmek adına çe-
şitli adımların atıldığını ve adımların 
atılmaya devam ettiğini kaydeden 
Başkan Kütükcü, “Pandeminin ver-
diği ekonomik zorluklar devam edi-
yor. Türkiye de bu ekonomik zorluk 
döneminde üretim gücünü, üretim 
kabiliyetini avantaja çevirmeye çalı-
şıyor. Bu konuda ciddi yol aldığımızı 
söyleyebiliriz. Ama süreç devam edi-
yor. Örneğin Ekim ayında bizim en 
çok ihracat yaptığımız ülke Amerika 
Birleşik Devletleri oldu. Bizim en 
yüksek ihracatımız geleneksel ola-
rak Irak’a olurdu. Ama Ekim ayında 
ABD Irak’ın önüne geçti. ABD teda-
rik kaynaklarını Doğu’dan diğer böl-
gelere kaydırmaya çalışıyor. ABD-
Çin ekonomik mücadelesi Türkiye’yi 
avantajlı bir konuma getiriyor çünkü 
Avrupa’nın da, ABD’nin de diğer 
ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin 
de tedarik kaynağı olarak en uygun, 
en yakın gördükleri ülke Türkiye. Biz 
de sanayiciler olarak bu duruma iyi 
hazırlanıp, bu konuyu avantaja çe-
virecek şekilde, kendi yetkinliğimiz 
çerçevesinde elimizden geleni yap-
mamız gerekiyor. Ben burada Kon-
ya’yı avantajlı görüyorum. Çünkü 
ürün desenimiz çok geniş, üretim 
altyapısı çok iyi durumda” dedi. 

ZORLU SÜREÇTE YATIRIM İŞTAHI 
ÇOK KIYMETLİ 

Konya Organize Sanayi Böl-
gesi olarak 5. Genişleme bölgesini 
tahsise açtıklarını dile getiren Baş-
kan Kütükcü, bölgede 143 parselin 
üretilerek tahsise aşamalı olarak 
sunulduğu söyledi. Kütükcü, “Yo-
ğun talepten dolayı noter huzurun-
da yapılan çekilişle hak sahiplerini 
belirledik. Tabi hemen arkasında 
ekonomik zorluk ve pandemi süreci 
gelince bazı sanayicilerimiz geri çe-
kildiler. Fakat 2020’de pandeminin 
hafiflemesiyle birlikte o parsellere 
talep tekrar arttı. Geçtiğimiz ay itiba-
ri ile Organize Sanayi 5. Genişleme 
bölgesindeki 143 parselin de tahsi-
sini sağladık. İçinden geçtiğimiz bu 

zorlu süreçte bu yatırım iştahı çok 
kıymetli. Bununla birlikte biz 6. ge-
nişleme bölgesinin de hazırlıklarına 
başladık. Yer seçim süreci devam 
ediyor. Yılbaşına kadar 6. bölgenin 
de tescilini gerçekleştirip oranın da 
hemen planlama, kamulaştırma ve 
tahsis sürecine hızla ulaşmak istiyo-
ruz. 6. bölge çok büyük, yaklaşık 17 
milyon metrekare. Yani 2, 3 ve 4’ün 
toplam büyüklüğü kadar. Biz orayı 
da etaplayarak tahsise açmak istiyo-
ruz. Konya’nın bu yatırım iştahı de-
vam ederken biz anında yatırımcıya 
cevap verecek şekilde bekletmeden 
isteklere cevap vermek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

KAMU YATIRIMLARI İTİCİ GÜÇ
Konya sanayisinde çarklar dö-

nerken, diğer yandan da kamu ya-
tırımlarıyla üreticiye katkı sağlan-
dığını belirten Başkan Kütükcü, bu 
yatırımlara 2 önemli başlıkla örnek 
verdi. Bunlardan birinin geçtiğimiz 
günlerde ilk etabı açılan Konya Lo-
jistik Merkez olduğunu dile getiren 
Kütükcü, “Konya’nın lojistik deza-
vantajını ortadan kaldırmış olan bu 
yatırım, Konya-Karaman-Mersin 
demiryolu hattıyla birlikte ihracat 
ürünlerimizin limana hızlı bir şekilde 
ulaşmasını sağlayacak” diye konuş-
tu.

Bunun yanında savunma sana-
yiye özel bir başlık açtıklarını hatır-
latan Kütükcü, bu konuda önemli 
adımlar atıldığını belirterek şu bil-
gileri verdi, “Huğlu, Üzümlü, Bey-
şehir’de kümelenmiş olan üretici-
lerimizi yine Konya’daki savunma 
sanayi alanında üretim yapan firma-
larımızı koordine ederek savunma 
sanayi başlığı altında özel bir çalış-
ma başlattık. Bizim dönemimizde 
hayallerimizden biri de Konya’ya 
savunma sanayi ana yatırımı ka-
zandırmaktı. Bununla ilgili çok farklı 
çalışmalar yaptık. Ama kısmet oldu 

ve ASELSAN’la ortak bir çalışma 
yaptık. ASELSAN’la 24 Konyalı sa-
nayicimizin ortak olduğu Konya Sa-
vunma Sanayi A.Ş.’yi kurduk. ASEL-
SAN’ın yüzde 51’ine sahip olduğu 
Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin, 24 
Konyalı sanayicinin yüzde 49 ortak-
lığına sahip olduğu yeni bir yatırımcı 
şirket olan ASELSAN Konya Silah 
Sistemleri A.Ş.’yi kurduk. Bu şirket 
de geçtiğimiz yıl yatırımına başladı. 
Şuanda Organize Sanayi Bölgesi’nin 
karşısında 300 bin metrekarelik bir 
alana yatırımı yoğun bir şekilde de-
vam ediyor. 17 Aralık’a yetiştirmek 
için hummalı bir çalışma sürüyor. 
Bu yatırımla şehrimiz sadece bir 
fabrika kazanmış olmayacak, aynı 
zamanda bir savunma sanayi ana 
yatırımı kazanmış olacak. Bunun, 
Konya’nın teknolojik gelişimine, kat-
ma değer üretimine ve teknolojik 
üretim kabiliyetine katkı sağlayaca-
ğına inanıyoruz. Konya’nın savunma 
sanayiye olan ilgisini de artıracağına 
inanıyoruz. Burada bir ikinci güzel-
liği de Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın desteğiyle kazandık. 
ASELSAN’ın yatırım yaptığı alanın 
tamamını Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Milli Emlak’a devretti. Milli 
Emlak da Sanayi Bakanlığı’mızla 
koordineli olarak bizim talebimiz 
doğrultusunda bu bölgeyi Teknoloji 
Endüstri Bölgesi ilan etti. Yani Kon-
ya ikinci bir yatırım alanı kazanmış 
oldu. Teknoloji Endüstri Bölgesi 1,5 
milyon metrekare, bunun 300 bin 
metrekaresinde ASELSAN yatırımı 
var geriye kalanı da benzer bir ya-
tırım almaya hazır bir yatırım alanı 
olarak şehrimizin yeni bir kazanım 
oldu. Konya’nın savunma sanayideki 
gelişmeler, yeni yatırımlar daha faa-
liyete geçmeden rakamlara yansıdı. 
Savunma sanayi Konya’nın artık 
ana sanayilerinden biri haline geldi. 
İhracatta savunma sanayi 4. Sektör 
haline geldi. Konya’nın ihracat sıra-
lamasında 1. Sektör makine aksam-
ları, 2. Sektör otomotiv endüstrisi, 3. 
Sektör hububat ürünleri, 4. Sektör 
ise savunma sanayi sektörü oldu.  
Dolayısı ile savunma sanayi Konya 
ihracatında Ocak-Ekim döneminde-
ki ihracat artış oranı yüzde 118.  Bu 
rakamlar bir önceki yıla göre ilk 10 
ayda gerçekleşen rakamlar.”

TEKNOLOJİ BÖLGESİ OLACAK 
“Teknoloji Endüstri Bölgesi’ni bir 

teknoloji üretim bölgesi haline getir-
meyi amaçlıyoruz” diyen Kütükcü, 
bu bölgede teknoloji firmalarının 

kümelenmesi için çalıştıklarını söy-
ledi. Bu sayede bölgede oluşacak bir 
ekosistemin Konya’ya büyük katkı 
sağlayacağını vurgulayan Kütükcü, 
“Firmalarımızın kendi Ar-Ge’leri ile 
Silikon Vadisi tarzı bir örneğin Kon-
ya ölçeğindeki bir uygulamasını gör-
müş olacağız. Sadece burayla sınırlı 
değil biz tüm firmalarımızın Ar-Ge 
ve tasarım merkezi konusunda bel-
li bir yere gelmeleri için çalışıyoruz. 
Çok değil, bundan 7-8 yıl önce Ar-
Ge ve tasarım merkezleri birkaç tane 
iken şuanda 28 adet Ar-Ge ve tasa-
rım merkezimiz oldu. Biliyorsunuz 
Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen 
içinde KSO öncülüğünde Innopark 
adı altında bir de teknoloji geliştirme 
bölgesi kurduk. Burayı hızla geliştiri-
yoruz, şuanda 3 kat kapasite artırımı 
yaptık. Innopark’da Ar-Ge merkezi 
kuramayan sanayicilerimizin kulla-
nımına açıyoruz. Orada küçük atöl-
yecikler oluşturduk. Burada firmala-
rımız Ar-Ge’lerini yapıyorlar. Bunu 
da sanayicimiz benimsedi. 55 firma-
mız Ar-Ge ve tasarım yürütüyor bu 
sayıda her geçen gün artıyor. Sayı 
arttıkça kapasite de artacak. Bunları 
üst üste koyduğumuz zaman Kon-
ya’nın teknolojik geçişine ve katma 
değerli üretim yapmasına katkı ya-
pacak” şeklinde konuştu. 

KONYA İHRACATTA YENİ BİR 
REKORA KOŞUYOR

Konya’nın ihracatta iyi bir du-
rumda olduğunu bildiren Kütükcü, 
bu konudaki rakamları son verileri 
paylaştı. 2019 yılında Konya’nın 2 
milyar dolar psikolojik eşiğini aştığı-
nı anımsatan Kütükcü, şöyle devam 
etti, “2019 yılında Konya tarihinin 
en yüksek ihracat rakamlarına ulaş-
mıştık. 

2020 yılında ise an itibari ile 
2019 yılı ihracat rakamlarının yüzde 
4 üstündeyiz. İnşallah trend böy-
le devam ederse yılsonu itibariyle 
2019 yılı rakamlarını aşmış olaca-
ğız. Böylece yeni bir ihracat rekoru 
bekliyoruz. Ekonomik zorluklara ve 
pandemiye rağmen bu büyük bir 
başarı. Bu Konya’nın çok mozaikli 
üretim yapısı ve Konya’nın ihracata 
olan ilgisi, inancıyla ortaya koyduğu 
bir fark oldu. Ekim ayında da aylık 
bazda tüm zamanların en büyük 
ihracat rakamlarına ulaştık. Dolayısı 
ile savunma sanayide aldığımız yol 
anlamında, ihracata yönelik yaptı-
ğımız çalışmalar anlamında ortaya 
çıkan tablo rakamlara yansımış du-
rumda.” 

OSBÜK’TE ÖNEMLİ
 ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR 
Başkan Kütükcü, OSBÜK çalış-

malarına da değindi. Şuan Türki-
ye’de 346 organize sanayi bölgesi 
olduğuna dikkat çelen Kütükcü şu 
bilgileri paylaştı, “Bunların tama-
mına yönelik çalışma yürütüyoruz. 
2017’de çıkan reform paketi ile 
birlikte OSBÜK’te yeni bir dönem 
başladı. 2017’de OSBÜK’e bir tüzel 
kişilik kazandırdık. Organize Sana-
yi Bölgelerinin tüzel kişiliğini aynen 
OSBÜK’e taşıdık ve bütün organize 
sanayi bölgelerinin üyeliğini zorun-
lu hale getirdik. Dolayısı ile OSBÜK 
kanunla kurulmuş, Türkiye’deki or-
ganize sanayi bölgelerini temsil eden 
tek yasal üst kuruluş haline geldi. 
Bununla birlikte OSBÜK’te yeni bir 
dönem başladı. Yoğun bir çalışma 
yürütüyoruz. Organize sanayi böl-
geleri çok dinamik yapılar. Hepsi 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve 
farklı sıkıntıları, talepleri olan yapılar. 
OSBÜK’te geleneksel çalışmalarımız 
var. 7 bölgede 7 toplantı serisi yürü-
tüyoruz. En son Marmara Bölgesi ile 
yaptık. Online toplantılar serisi yü-
rütüyoruz. Sahadan bilgiler alıyoruz. 
Çözülecek sorunlar hemen çözülü-
yor, zaman içerisinde çözülecekler 
programa alınıyor. Örneğin geçti-
ğimiz günlerde dağıtım lisansı olan 
organize sanayi bölgelerimiz bir so-
runla karşılaştı. TEİAŞ’la yapılan veri 
iletim sözleşmesi gereği veri iletim 
altyapısı yapmayan organize sanayi 
bölgeleri cezalı duruma düştü. TEİ-
AŞ ceza faturaları kesmeye başladı. 
OSBÜK olarak girişimlerimiz oldu. 
Sanayi Bakanlığımız, Enerji Bakanlı-
ğımız ve TEİAŞ’la yaptığımız yoğun 
görülmeler neticesinde geçtiğimiz 
günlerde bu ceza faturaları iptal 
edildi. Organize sanayi bölgelerine 
veri iletişim altyapısı için 31 Ocak’a 
kadar süre verildi. Bu süreye kadar 
organize sanayi bölgelerimiz gerekli 
altyapıyı kurarak, bu süreçten zararlı 
çıkmamış olacaklar. Bu tür çalışma-
lar dinamik, anlık gelişmelere göre 
yürütülen çalışmalar. Bir de gelenek-
sel çalışmalar var. Enerji en önemli 
başlığımız. Sıklıkla enerji zirveleri 
yapıyoruz. En sonunu yine Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız ve Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanımızın katılımıy-
la Ankara’da yapmıştık. Çevre zir-
veleri yapıyoruz. Bu tür çalışmalarla 
organize sanayi bölgelerini kendi 
bölgelerinde, sanayiciye daha iyi ve 
verimli hizmet edecek şekilde kendi-
lerini geliştirmeleri için çalışıyoruz.”

CARİ AÇIĞI KAPATMALIYIZ
Türkiye ekonomisinin geleceği-

ne yönelik öngörülerini de paylaşan 
Kütükcü, “Ekonomik olarak Türki-
ye’nin en büyük handikabı cari açık. 
Bizim tüm göstergelerimiz iyi olsa 
da cari açık sorununu çözemedik-
çe, ülke döviz açığı verdiği sürece 
sıkıntılarla muhatap olmaya devam 
edeceğiz. Biz ne zaman cari açığı 
sıfırladık ekonomik olarak ondan 
sonra kalıcı bir istikrardan, kalıcı bir 
iyileşmeden söz edebiliriz. 

Bol para döneminde döviz açık-
larımızı yabancı sermaye ile karşı-
ladık. Fakat son dönemde jeopolitik 
gelişmeler yabancı sermaye girişini 
bir miktar sınırlayınca, döviz açığı 
bizi zorlamaya başladı ve kurun yük-
selişini kontrol etmekte zorlanıyo-
ruz. Dolayısı ile önümüzdeki süreçte 
ithalat bağımlısı bir ihracatçı ülke 
olmaktan çıkmak gerekiyor. Yani 
ihracatımızda bağımlı olduğumuz 
ithalat kalemlerini de kendimiz üre-
tir hale geldiğimiz zaman bu konuda 
kalıcı bir sürece gireriz. Buna yönelik 
çalışmaların hızla tamamlanmasını 
istiyoruz. Tabi bunlar orta vadede 
yapılan çalışmalar. Kısa vadede bu 
sorunları çözmek kolay değil. Ama 
ülkemiz böyle bir yola girdi.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Memiş Kütükcü 

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, pandemi sürecinin üretime etkisi ve Konya sanayisinin son durumunu Yenigün’le paylaştı. 
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Ülkemizin gündemi son günlerde, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak’ın görevi bırakması ve bundan sonra 
ekonominin gidişatının ne olacağı oldu.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanının 
atanması ve Merkez Bankası Başkanın 
değişmesiyle birlikte nasıl bir ekono-
mi politikası takip edilecek konularını 
vatandaşlar olarak hepimiz tartışmaya 
başladık. 

Gerek ekonomi gerekse pandemi 
sürecinde iyi gitmeyen ekonomi, dö-
vizin yükselişiyle birlikte TL’nin değe-
rinin düşmesi hepimizin dikkatle takip 
ettiği konular oldu.

Döviz yükselişinin yansıması so-
nucu, zamlanan ürünlerden dolayı 
tüketiciler olarak oldukça zorlandığı-
mız bir sürece de yaşamaya devam 
ediyoruz.

Tabi ki önemli olan bundan son-
raki süreçte, Hazine ve Maliye Bakanı 
olan Lütfi Elvan’ın ve Merkez Bankası 
Başkanı Naci Ağbal’ın ekonomiyi na-
sıl yönetecek olmasıdır.

Yeni bir döneme girecek olan 
ekonomimizde; güven, istikrar yeni-
den oluşturulur. 

Ekonominin kendi seyri içinde 
hareket etmesi sağlanır. Ülkemizle 
birlikte vatandaş olarak bizlerde ra-
hatlarız.

Ekonomistlerin ortak görüşlerine 
göre, Türkiye’de siyaset normalleş-
meden ekonominin normalleşmesi 
mümkün gözükmüyor.

Nedeni ise, istikametin değişmeye-
ceği algısıyla bu ortamı yaratan ekono-
mi politikasından daha çok politik karar-
lardan kaynaklanıyor olmasıdır.  

Siyasetçilere zaman 
kazandırabilir, ekonomiye 
kısa süreli soluk aldırabilir, 
ama istikametin değişme-
yeceği yönündeki kanı ka-
muoyunda da çok yüksek 
görülüyor. 

Çünkü üç yıl boyun-
ca oldukça fakirleşen bir 
süreci yaşadık. İşsizlik 
ise yüksek orandadır.  

Önce 2018 yılında 
yaşanan kur şoku, ardından yüksek 
enflasyon, daha sonra 2020 yılındaki 
Covid-19 salgını, bütün dünyayı ve 
Türkiye’yi de etkiledi.

Son dönemde yaşanılan kur ata-

ğı ve buna karşılık Türk 
Lirası’nın çok değersiz 
kalması birçok sorunu ve 
fakirleşmeyi de peşi sıra 
getirdi.

Memleketimizde bü-
yük bir iktisadi sorun var. 
Bu durumda iktidarın 
İşini Doğru yapmadığı-
nın farkına vardığının bir 
göstergesidir.

Son yıllardaki TL’nin 
değer kaybına bakarsak, iyi bir tablo ile 
karşılaşmayız. 

2018’de dolar 4 lira 70 kuruş sevi-
yesindeydi. Bugünlerde ise, 8 lira ile 8 
liranın üzerinde bir seviyededir.

Döviz yükselişlerinde TL’nin de-
ğeri sürekli düşüyor. 

2018’den bugüne kadar TL’deki 
kayıp yüzde 81’dir. 

22 gelişmekte olan para birimi 
değerlendirildiğinde, TL açık ara en 
çok değer kaybeden para birimi ko-
numunda. TL’nin bu yılki kaybı ise, 
yüzde 30’dur.

2019’un Eylül ve Ekim aylarında 
tek haneye düşen enflasyon, son ola-
rak Ekim 2020’de yüzde 11,89 seviye-
sinde kaydedildi. 

Yabancı yatırımcılar Türk hisse 
senetlerinde yılbaşından beri 5,8 mil-
yar dolar satış yaptı. 

Yıllarca TL cinsi iç borçlanma pi-
yasasında yüzde 20-25 ağırlığa sahip 
yabancılar, bugünlerde bu oranı yüzde 
3’lere kadar düşürmüş olup, Devlet 

tahvillerinde bu yıl yabancı çıkışı 7,6 
milyar dolardır.

Gelinen nokta da artık ekonomide 
yeniden Güven, İstikrar oluşturularak, 
TL’nin değer kaybetmeyeceği bir poli-
tika takip edilmelidir.

Özellikle de döviz yükselişlerinin 
önüne geçilerek, döviz artışlarından 
tükettiğimizin her ürünün en az etki-
lenmesi sağlanmalıdır.

İktidarın sürekli dillendirdiği 
“Milli” sözünde olduğu gibi,  Milli bir 
Ekonomi Politikası hayata geçirilerek, 
tarım başta olmak üzere, üretim her 
aşamada yeterince desteklenmelidir.

Ekonominin genel gidişatını iyi-
leştirilmelidir. Bunları yapacak irade 
ve yetenek ülkemizde vardır. 

Ne dersiniz sizce de böyle yapıl-
ması gerekmez mi?

EKONOMİDE, YENİDEN GÜVEN VE İSTİKRAR OLMALIDIR

Ribat, Afrin ve İdlib’e
emanetleri ulaştırdı

‘Öğretmenlik Meslek
Kanunu çıkarılmalı’

Kurulduğu günden bugüne 
kadar ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere 
yardım elini uzatan Ribat Eğitim 
Vakfı, Afrin ve İdlip’deki ihtiyaç 
sahibi ailelere ve çocuklara, hayır-
severlerin emanetlerini kış ayı gel-
meden ulaştırdı. Ribat Eğitim Vakfı 
yetkililerinin yaptığı yazılı açıkla-
mada, Ribat Eğitim Vakfı olarak, 
hayırseverlerimizin bizlere, Afrin 
ve İdlip’de ihtiyaç sahiplerine da-
ğıtılmak üzere ulaştırdıkları ema-
netleri, yardım gönüllülerimizle 
ile birlikte Afrin ve İdlip’e gidilerek 

emanetleri dağıtıldı. Dağıtılan yar-
dım paketlerinde battaniye, ayak-
kabı, bot, kışlık giysi, palto, kuru 
gıdalar ve temizlik malzemeleri ile 
dezenfektan çeşitleri yer aldı. Bu 
anlamlı yardımın gerçekleştirilme-
sinde, bugüne kadar bizleri maddi 
ve manevi yardımlarından esirge-
meyen hayırsever bağışçılarımız-
dan Allah Razı olsun. Ribat Eğitim 
Vakfı olarak hayırsever bağışçı ve 
gönüllülerimizden aldığımız des-
tekler ile gönüller yapmaya devam 
edeceğiz” denildi. n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; Öğret-
menlik meslek kanunu bir an önce 
çıkarılmalıdır Türk Eğitim-Sen 
olarak bu sürecin hızlandırılması 
amacıyla, 12-26 Kasım 2020 ta-
rihleri arasında sürecek olan imza 
kampanyası düzenlemiş bulun-
maktayız. İmza kampanyamıza 
tüm öğretmenlerimizi davet edi-
yoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 23 Ekim 2018 tari-
hinde Öğretmenlik Meslek Kanu-
nu’nun çıkarılacağını dillendirmiş 
olmasına rağmen henüz TBMM 
nezdinde somut bir girişim olma-
dığını söyleyen Tanfer Ata, “Türk 
Eğitim-Sen olarak, 657 Sayılı 
DMK’dan kaynaklanan hak ve ka-
zanımlarımız baki kalmak şartıyla, 
öğretmenlik mesleğinin saygınlığı-

nı artıracak ve mesleğin statüsünü 
sağlam ve yasal zemine kavuştu-
racak bir Meslek Kanunu’nun çı-
karılmasını öteden beri savunmak-
tayız. Türk Eğitim-Sen olarak bu 
sürecin hızlandırılması amacıyla, 
12-26 Kasım 2020 tarihleri arasın-
da sürecek olan İmza Kampanyası 
düzenlemiş bulunmaktayız. İmza 
Kampanyamıza tüm öğretmenle-
rimizi davet ediyoruz.

 Sendikalı-Sendikasız tüm öğ-
retmenlerimiz imza kampanyamı-
za destek vererek, Kanunun bir an 
önce yasalaşmasında mücadelenin 
içerisinde olmalıdır. Artık yeter 
diyoruz. Öğretmenlik Meslek Ka-
nunu bir an önce TBMM nezdinde 
görüşülerek yürürlüğe konulmalı-
dır. Kamuoyuna saygılarımızla du-
yurulur” dedi.
n HABER MERKEZİ

Saraybosna’da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde belediye başkanlarıyla görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbinin Bosna ile birlikte attığını belirterek yeni dönem başkan adaylarına başarılar diledi

‘Konya ile Bosna’nın 
kalbi birlikte atar’

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bos-
na-Hersek’te hafta sonu yapılacak 
yerel seçimler öncesinde Saraybos-
na Büyükşehir Belediye Başkanı 
Abdulah Skaka ve Saraybosna Novi 
Grad Belediye Başkanı Semir Efen-
dic ile video konferans yoluyla gö-
rüştü. 

Konya ile Bosna’nın kalbinin bir-
likte attığını belirten Başkan Altay, 
iki başkana da seçimlerde başarılar 
diledi.

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği (TDBB) ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Saraybosna Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Abdulah Skaka ve 
Novi Grad Belediye Başkanı Semir 
Efendic ile görüştü. Video konferans 
üzerinden yapılan toplantıda Saray-
bosna Büyükşehir Belediye Başkanı 
Abdulah Skaka ile görüşen Başkan 
Altay, “Seçim öncesinde ziyaret et-
mek istiyorduk ama pandemiden 
dolayı gelemedik. Video konferansla 
da olsa başarı dileklerimizi iletelim 

diye arzu ettik. Konya ile Saray-
bosna’nın kalbi birlikte atar. Bütün 
Konyalıların desteği Saraybosna’nın 
yanında. Seçimlerde başarılar diliyo-
ruz. Allah kolaylıklar versin. İnşallah 
tebrik ziyaretine geliriz.” şeklinde 
konuştu. 

TÜRK HALKI BİZİM İÇİN 
BAŞKA BİR YERDEDİR 

Saraybosna Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Abdulah Skaka da “Kon-

ya bizim kardeş şehrimiz. Biz kalben 
de duygularımızla da Konya’ya bağ-
lıyız. Konya ve Saraybosna olarak 
birbirimize çok yakın olan iki şehiriz. 
Bu sadece kağıt üzerinde değil, ger-
çekten hayatın içinde iş birliği alan-
larında da kendisi gösteren bir iş 
birliği bu. Türk halkı bizim için baş-
ka bir yerdedir. Hem Bosna-Hersek 
için hem Saraybosna için yaptığınız 
her şeyden dolayı bir kez daha te-

şekkür ediyorum.” dedi. 
KONYA’NIN DESTEĞİ SİZLERLE 
Saraybosna’nın Novi Grad Be-

lediye Başkanı Semir Efendic ile de 
görüşen Başkan Altay, gönüllerinin 
kendileriyle olduğunu söyledi. Baş-
kan Altay, “TDBB’de birlikte çalışı-
yoruz. Dolayısıyla belediyecilikte ne 
kadar iyi işler yaptığınıza şahidiz. 
Bütün Konya’nın duası, desteği siz-
lerle beraber. 

TDBB ve Konya Büyükşehir Be-
lediyesi olarak her zaman yanınız-
dayız. Bu seçimden de başarıyla çı-
kacağınıza inancım tam.” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ 
Novi Grad Belediye Başkanı Se-

mir Efendic ise, seçimler nedeniyle 
yoğun bir süreç geçirdiklerini söyle-
yerek, Konya gibi manevi bir şehir-
den, bütün Konyalıların desteğinin 
ve duasının yanlarında olduğunu 
duymanın kendilerini çok memnun 
ettiğini ifade etti ve kendilerine her 
zaman yakın ilgi gösteren Başkan 
Altay’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Geleceğin Türkiye’si 
için önemli bir adım

Konya’da dikilen, geleceğe 
nefes olacak fidanlar büyüyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 11 
Kasım Milli Ağaçlandırma Günü 
kapsamında fidan dikimi gerçekleş-
tirerek, tüm Türkiye’de milyonlarca 
fidanın toprakla buluştuğu etkin-
liğin geleceğin Türkiye’si için çok 
önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 11 
Kasım Milli Ağaçlandırma Günü 
kapsamında Ereğli’de fidan dikimi 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan tarafından ilan 
edilen Milli Ağaçlandırma Günü 
kapsamında tüm şehirlerde mil-
yonlarca fidanın toprakla buluştu-
ğunu belirten Başkan Altay, “Biz de 
Ereğli’deyiz. Buradan Milli Ağaç-
landırma Günü’ne destek veriyo-
ruz. Fen İşleri Tesisimizin bulun-
duğu alanda fidanlarımızı toprakla 
buluşturduk. Geleceğin Türkiyesi 
için çok önemli bir adım. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Hayırlı olsun” dedi. n İHA

11 Kasım Milli Ağalandırma 
Günü kapsamında Konya’da 11 
Kasım 2019 tarihinde “Geleceğe 
Nefes Ol” kampanyasıyla dikilen 
fidanlar büyüyor. Tarım ve Orman 
Bakanlığının düzenlediği, “Gele-
ceğe Nefes Ol” kampanyasında 11 
Kasım 2019 tarihinde Konya’da 
toplam 531 bin 353 fidan toprakla 
buluşturuldu. Fidan dikimleri Kon-
ya’nın 31 ilçesinde belediyeler ve 
çeşitli kurumların katıldığı fidan 
dikim kampanyaları ile oluşturulan 
alanlarda gerçekleştirildi. Geçtiği-
miz yıl Konya Organize Sanayi Böl-

gesinde saat 11.11’de gerçekleşen 
fidan dikim törenine Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank da 
katıldı. Oluşturulan ağaçlandırma 
alanında Bakan Varank ve Konya 
protokolünün katılımıyla 1111 fi-
dan toprakla buluşturuldu. Konya 
genelinde fidan dikim kampanya-
sına katılan belediyeler ve çeşitli 
kurumların diktiği fidanlar büyü-
yor. Geleceğe Nefes 11 Milyon Fi-
dan Konya Organize Sanayi Bölgesi 
Uygulama Alanındaki fidanlar da 
damlama sulama sistemleri ve ba-
kımları yapılarak yeşilleniyor. n İHA
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Kamyonun çarptığı bisikletli öldü Uçak düştü iddiaları korkuttu!

Ereğli ilçesinde kamyonun 
çarptığı bisiklet sürücüsü haya-
tını kaybetti, bu anlar güvenlik 
kamerası tarafından görüntü-
lendi. Kaza, Ereğli İlçesi Türbe 
Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi 
üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Recep 
A. idaresindeki 34 ER 3136 pla-

kalı kamyon, manevra yaparken 
bisikletiyle giden Osman Gök’e 
çarptı.

 İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edil-
di. Ağır yaralanan Osman Gök, 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Os-
man Gök hastanede yapılan tüm 

müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. 

Kazada hayatını kaybeden 
bisiklet sürücüsü eski Özel İdare 
müdürü Osman Gök olduğu ve 
İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalış-
tığı öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Önceki gün akşam saatlerin-
de duyulan patlamanın ardından 
sosyal medyada Konya’da uçak 
düştüğü yönünde iddialara yer ve-
rilmişti. 

Kısa süre içerisinde olayın ger-
çek yüzü ortaya çıkarken, iddiala-
rın da asılsız olduğu ortaya çıktı. 

Konya Valiliği, bazı medya 
organlarında yer alan Ahırlı ilçesi 
Akkise Mahallesi’nde uçak düş-
tüğüne dair iddiaların gerçekle 
ilgisinin bulunmadığını bildirdi. 
Valiliğin Twitter hesabından yapı-
lan yazılı açıklamada şunlar kayde-
dildi: 

“10 Kasım 2020 tarihinde 
medyaya yansıyan ‘Konya Akki-
se’deki patlamanın nedeni uçak 
düşmesi mi?’ başlığıyla verilen 
habere ilişkin yapılan araştırmada, 
uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur.” Öte yandan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay da akşam saatlerinde sosyal 
medya hesabından yaptığı açık-

lamada, Konya’da uçak düştüğü 
yönündeki iddiaların asılsız oldu-
ğunu, bu tür asılsız bilgi paylaşım-
larına itibar edilmemesi gerektiği-
ni söyledi. n AA

Akşehir’de gümrük kaçağı 
29 telefon ele geçirildi

Akşehir’de kumar oynayan
4 kişiye para cezası kesildi

Akşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep 
telefonu satıldığının tespit edil-
mesi üzerine işyerine baskın dü-
zenledi. 

Akşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirli-
ği ekipleri, Meydan Mahallesi’nde 

bir telefoncuda gümrük kaçağı 
IMEI numaraları değiştirilmiş cep 
telefonu satıldığını tespit etti. 
Bunun üzerine ekipler, işyerinde 
arama yaptı. Yapılan aramada 29 
gümrük kaçağı cep telefonuna el 
konuldu. İşyeri sahibi Y.A. (31) 
gözaltına alındı. n AA

Akşehir ilçesinde kumar oy-
nadığı belirlenen 4 kişi gözaltına 
alındı. Alınan bilgiye göre, Akşe-
hir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
Yeni Mahalledeki bir kahvehane-
de kumar oynandığını tespit etti. 
Yapılan çalışmaların ardından ha-
rekete geçen ekipler, kahvehane-
ye düzenledikleri baskında kumar 
oynayan A.U., A.Ö., A.K. ve A.Ö. 

ile kahvehane işletmecisi A.U’yu 
gözaltına aldı. Kumar oynayan 4 
kişiye toplam 4 bin 900 lira ceza 
yazıldı. Ayrıca maske takmamak 
ve sosyal mesafeyi ihlalden de 
toplam 3 bin 200 lira para cezası 
kesildi. İşyeri sahibi hakkında ise 
“kumar oynamak için yer ve im-
kan sağlama” suçundan adli işlem 
yapıldı.. n AA

İş seyahati için gittiği Avusturya’da Kovid-19 pozitif tanısı konulan ve tedavi altına alınan TIR şoförü Özergen 
Yeşildağ’ın Türk hükümeti yetkililerince sık sık aranıp, adına ambulans uçak tahsis edilmesi Avusturyalıları şaşırttı

Türkiye’nin ilgisi
Avusturya’yı şaşırttı

Avusturya’da iş seyahatindey-
ken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tanısı konulan Özergen Yeşildağ, 
25 gün yoğun bakımda yaşam 
mücadelesi verdi, durumu öğre-
nen Türk hükümeti yetkilileri Ye-
şildağ’ın sağlığı için seferber oldu.  
Uluslararası tır şoförlüğü yapan 48 
yaşındaki Seydişehirli Yeşildağ’ın 
eylül ayında iş için gittiği Avustur-
ya’da Kovid-19 testi pozitif çıktı. 

Bir hastanede tedavi altına alı-
nan, 20 günü entübe halde , 25 
gün yoğun bakımda yaşam müca-
delesi veren Yeşildağ için endişe-
lenen Konya’daki eşi ve çocukları, 
hastanın Türkiye’ye getirilmesi için 
CİMER’e başvuruda bulundu. Yet-
kililer, hem aile hem büyükelçilik 
hem de Yeşildağ’ın Avusturya’da 
tedavi gördüğü hastaneyle ileti-
şime geçti, sık sık sağlık durumu 
hakkında bilgi aldı.

Yetkililerin bu ilgisi, Dışişleri 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koor-
dinesinde Yeşildağ için ambulans 
uçak tahsis edilmesi, Yeşildağ ile il-
gilenen büyükelçilik yetkililerini ve 
hastane personelini şaşırttı.

Kovid-19 tedavisi sürecinin so-
nunda hareketsiz kalması ve şeke-
rinin yükselmesi nedeniyle kısmi 
felç geçiren Yeşildağ’ın Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesinde tedavisi de-
vam ediyor. 

Yeşildağ, 5 Eylül’de Kovid-19 
tedavisi için Avusturya’da hastane-
ye yattığını, zor bir hastalık süreci 
geçirdiğini söyledi. Vatanından ve 

ailesinden uzakta yaşam müca-
delesi verdiğini belirten Yeşildağ, 
Avusturya’daki hastanede doktor-
ların kendisinden ümidi kestiğine,  
ailesine öldüğünün bile söylendiği-
ne dikkati çekti. 

‘YAŞAYACAĞIMI HİÇ 
TAHMİN ETMİYORDUM’

Başka bir ülkede ölümü bekle-
me durumunu yaşadığından çok 
kötü günler geçirdiğini anlatan Ye-
şildağ, “Yaşayacağımı, bugünleri 
göreceğimi hiç zannetmiyordum. 
Uyutulmuştum, gözüm açılınca 
çocuklarıma, ‘Türkiye’ye geleyim, 
sizi beş dakika göreyim bana yeter’ 
demiştim. Yaşayacağımı hiç tah-
min etmiyordum ama ‘Vatanıma 
gideyim. 5 dakika da olsa orada 
olayım. Beni buradan alın.’ dedim. 
Onlar da bu çabayla CİMER’e baş-
vurmuş.” diye konuştu. 

Yeşildağ, CİMER başvurusu-
nun ardından durumdan haber-
dar olan Türk yetkililerin kendisini 
yalnız bırakmadığını ve bu ilginin, 
bulunduğu hastanedeki Avustur-
yalıları da şaşırttığını dile getirerek, 
şöyle devam etti: “Dışişleri Bakanlı-
ğı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaş-
kanlığından süreci takip etmişler, 
sürekli, her gün aramışlar. Ailemi, 
hastaneyi, konsolosluğu her gün 
arayıp sormuşlar. Devlet tarafından 
hiç yalnız bırakılmamışım. Bu ilgi, 
ben uyandıktan sonra da devam 
etti. Orada beni konsolos aradı, sü-
rekli sordu. Devletime çok teşekkür 
etmek istiyorum. Benimle çok ilgi-
lenildi. Bu kadarını tahmin etmi-
yordum, haddinden fazla ilgilendi-
ler benimle. Benim için ambulans 
uçak tahsis ettiler. 

Yaşadığım duygusal yoğunluk 

dolayısıyla onu bekleyemeden, ta-
burcu olunca uçağa binip geldim. 
Ben o hizmeti aldım, kabul ediyo-
rum. O hizmet bana verildi ama 
ben kullanmadım.” 

Yeşildağ, hükümet yetkililerin 
bu ilgisi nedeniyle Avusturyalıla-
rın kendisini bürokrat sandığını 
belirterek, “Avusturya Konsoloslu-
ğundan Atilla Bey benimle sürekli 
alakadar oldu. 

Kardeşime, ‘Ağabeyinizle aşırı 
ilgilenildi. Ağabeyiniz neci?’ demiş. 
‘Benim ağabeyim normal vatandaş’ 
deyince inanmamış. Ben uyanınca 
benimle görüştü, ‘Özergen ağabey, 
beni mazur gör, sen ne iş yapıyor-
sun?’ dedi. ‘Ben şoförüm.’ dedim. 
‘Ağabey sen yetkili biri değil misin, 
seninle aşırı ilgilenildi’ dedi. ‘Val-
lahi, hükümetimizin durumu bu.’ 
dedim.” ifadelerini kullandı.

 3 Ekim’de Türkiye’ye geldiğini 
ve fizik tedavi görmeye başladığını 
anlatan Yeşildağ, şunları kaydetti: 
“Ben hastalığı çok ağır geçirince 
25 gün yoğun bakımda kalınca, 
çok yatmaktan ve şekerin yüksel-
mesinden kısmi felç geçirdiğimi, 
koronanın ve kullandığım ilaçların 
ayaklarıma vurduğunu söylediler. 
Şu anda Türkiye’de fizik tedavim 
devam ediyor. Neredeyse tama-
men iyileştim. Herkese çok teşek-
kür ediyorum.”  Yeşildağ’ı hastane-
de ziyaret eden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, hükümetin, 
dünyanın neresinde olursa olsun, 
her bir vatandaşın yanında olduğu-
nu söyledi. n AA

MHP Konya Eski İl Başkanı 

BAŞSAĞLIĞI

 Tarık TAŞCI’nın
babası

Abdullah
TAŞCI’nın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

MHP Konya Eski İl Başkanı Tarık Taşçı’nın babası 
Ziraat Teknikeri Abdullah Taşçı vefat etti

Abdullah Taşçı 
dualarla defnedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Eski İl Başkanı Tarık Taşçı’nın 
babası Ziraat Teknikeri Abdullah 
Taşçı vefat etti. Merhum Abdullah 
Taşçı’nın cenazesi dün Ladik’te kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Taşçı ailesini 

acı günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Taşçı ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Abdullah Taşçı’ya Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. n FAHRİ ALTINOK
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27 Eylül’de Ermenistan’ın sivil halka 
saldırısı üzerine başlayan Azerbaycan 
harekâtı 44 gün sonra büyük bir zaferle 
sonuçlandı.

Tam 28 yıldır Ermeni işgali altında 
bulunan Dağlık Karabağ bu harekât ile 
44 günde işgalden kurtarıldı.

 Ermenistan’ın 28 yıl boyunca 
Dağlık Karabağ’da yaptığı hazırlıklar, 
kurduğu müstahkem mevkiler, siperler 
ve Rusya’dan almış olduğu modern si-
lahlar hiçbir işe yaramadı.

Bizim bir parçamız olan Azerbay-
can’ın şanlı milleti ve kahraman ordu-
su, 28 yıldır Karabağ aşkı ile Karabağ’ı 
işgalden kurtarma isteği ve özlemi ile 
doluydu.

İşte bu aşk, bu sevda, bu özlem ile 
başlatılan harekât amacına ulaştı ve Er-
menistan’ın teslimi, can Azerbaycan’ın 
tarihi zaferiyle sonuçlandı.

Bu zaferde Azerbaycan ordusunun 
yaptığı başarılı harekât yanında Türki-
ye’nin verdiği desteğin de önemli bir 
payı var.  

Türkiye; “İki Devlet Tek Millet” 
olarak gördüğü Azerbaycan’a, harekâtın 
başından beri verdiği sonsuz destek ile 
hem Rusya’nın müdahale etmesinin 
önünü kapatmış oldu hem de Azer-
baycan’a vermiş olduğu SİHA’ larla bu 
başarının, bu zaferin yolunu açmış oldu.    

Bu tarihi zaferle, 28 yıl sonra Dağlık 
Karabağ semalarında yeniden Ezan sesi 

yankılandı, Karabağ toprakları yeni-
den secdelerle buluştu. 

Bu zaferi bahşeden Rabbimize 
sonsuz şükürler ederken, Allah’tan 
şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil 
şifalar diliyorum.  

Bu zafer Müslüman Türk Milletine 
hayırlı olsun, mübarek olsun ve kalıcı bir 
zafer olsun İnşaallah… Aynı zamanda 
Rabbimden yeni zaferlerin yolunu açan 
bir zafer olmasını da niyaz ediyorum. 

Yazıma TYB Konya  Şubesi’nin 
düzenlediği 10. Mevlâna Şiir Şöleni ile 
devam edeceğim. Yazımın sonunda da 
bu tarihi zaferin gerçekleşmesi üzerine 
yazdığım DEFOL GİT ERMENİ şiirimi 
sizlerle paylaşacağım.

***   ***   ***
10. MEVLÂNA ŞİİR ŞÖLENİ

TYB Konya Şubesi’nin, Karatay 
Belediyesi ile birlikte 9 yıl boyunca dü-
zenlediği Mevlâna Şiir Şöleni’nin 10. su 
geçtiğimiz hafta yapıldı.

Bu yıl ki etkinlik, daha önceki şiir 
şölenlerinden farklı olarak pandemik 
hastalık sebebiyle dijital ortamda yapıldı.

Bu yıl çeşitli kurum ve kuruluşlar ta-
rafından dijital ortamda yapılan pek çok 
program hem beklenen ilgiyi görmedi 
hem de kaliteli bir yayın gerçekleştirile-
medi. 

TYB Konya Şubesi’nin dijital ortam-
daki bu ilk şiir şöleni ise hem kalite hem 
ilgi yönünden oldukça doyurucu idi.

TYB Konya Şubesi, 
dijital olarak da çok kaliteli 
ve çok güzel programların 
yapılabileceğini göster-
miş oldu.

Şiir etkinlikleri konu-
sunda oldukça tecrübe 
kazanan TYB Konya 
Şubesi, bu şiir şölenine 
Mevlâna ismini vermek 
suretiyle hem Konya’nın 
en büyük sembolü olan 
Hz. Pîr’e vefa örneği göstermiş, hem 
de bir mütefekkir, bir tasavvuf büyüğü 
ve de bir şair olan Mevlâna isminin şiir 
şölenine çok yakıştığını göstermiş oldu.

Ayrıca Konya’da böyle bir şiir etkin-
liği düzenlenmesi, kültürümüze verdiği 
katkı ve Konya kültürünün gelişmesi 
yönünden çok çok önemlidir. 

Bu etkinliğin 10 yıldır aralıksız sür-
dürülmesi de ayrı bir güzellik ve büyük 
bir başarıdır.

Dijital ortamda yapılan bu Şiir Şö-
leni’ni Ali Bektaş kardeşimizin Mevlâna 
Dergâhının Gümüş Kapısı önünden 
sunması da programa farklı bir anlam 
kazandırdı. Zira Gümüş Kapının mevle-
vilik tarihinde büyük önemi var. 

TYB Konya Şubesi’nin, Şiir Şöle-
nine katılan şairlere bu Gümüş Kapının 

birer minyatürünü hediye 
etmesi, şairlerimiz açı-
sından güzellik oldu ve 
memnuniyetlerine vesile 
oldu. 

10. Mevlâna Şiir Şö-
lenine çok önemli şairler 
katıldı ve birbirinden güzel 
şiirler okundu. 

Şiir Şölenine katılan 
şairlerin her birinin kendi-
sini kanıtlayan ve ülkemiz 

çapında isim yapma hakkı kazanan 
değerli şairlerimiz olduğundan hiçbir 
şüphemiz yok.

Ancak daha önceki şiir şölenlerinde 
gördüğümüz ve güzel şiirlerini beğe-
nerek dinlediğimiz Ahmet Efe, Bestami 
Yazgan, Nurullah Genç gibi ünlü şair-
lerimizin de katılmasını beklerdik. Bana 
göre bu şairlerimizin katılmaması bu 
yılın eksikliği oldu.

Diğer yandan bu Şiir Şöleninde sa-
dece serbest, modern diye tabir edilen 
tarzda şiirler yazan şairlere yer verilmiş 
oldu. Okunan şiirler arasında bir tane de 
olsa ölçülü, vezinli, heceli şiir olmaması 
dikkatimi çekti. 

Gönül isterdi ki Türkiye Yazarlar 
Birliği gibi nadide bir kurum; Yunus’un, 
Mehmet Akif’in, Necip Fazıl’ın ve daha 

birçok ünlü şairimizin duygu yüklü 
ve yüreklere dokunan şiirlerinin tarzı 
olan ölçülü şiir yazan şairlerimize de 
her yıl olduğu gibi bu yılda yer versin.  
Bu cümlelerimi bir eleştiri olarak 

yazmıyorum. Çevremdeki çok sayıda 
gerek şair gerekse şiir sever dostlarımı-
zın bir arzusu, bir isteği, bir talebi olarak 
yazıyorum. Bu talebin gelecek yıllarda 
göz önünde bulundurulmasını temenni 
ediyorum.  

Bu eksiklik dışında baştan sona her 
haliyle mükemmel olan 10. Mevlâna 
Şiir Şöleni’ni düzenleyen TYB Konya 
Şubesi ve Karatay Belediyesi yetkililerini 
ve emeği geçenleri yürekten kutluyo-
rum.

Gelecek yıldan itibaren tekrar yüz 
yüze yapılan Şiir Şölenlerinde buluşmak 
dileğiyle şairlerimizi de tebrik ediyorum.

***   ***   ***
Azerbaycan’ın tarihi zaferini getiren 

44 günlük harekâtın sonunda yazdığım 
şiirimle yazıma son veriyorum. Sağlıklı 
ve mutlu yarınlar efendim.

DEFOL GİT ERMENİ
Ey kalleş Ermeni yeter işgalin,
Defolup git, terk et Türk toprağını. 
Kötü, şer, zulümdü hep iştigalin,
Defolup git, terk et Türk toprağını.

Asırlar var ki hep arkadan vurdun,
Dost gibi görünüp tuzaklar kurdun,
Yetmiyor mu sana, toprağın, yur-

dun,
Defolup git, terk et Türk toprağını.

Karabağ’a çöktün, otuz yıl kaldın,
Maddi ve manevi değerler çaldın,
Sivilin, masumun canını aldın,
Defolup git, terk et Türk toprağını.

Maşaydın sürekli başka ellerde,
Tetikçi, kiralık idin dillerde,
Döktüğün al kanlar aktı sellerde,
Defolup git, terk et Türk toprağını.

Artık zaman geldi, zulmün bitiyor,
Yediği yumrukla ordun yitiyor,
Askerin, milletin kaçıp gidiyor,
Defolup git, terk et Türk toprağını.

İşte böyle rezil olur kaçarsın,
Yenildin, bittin, artık naçarsın,
Bu ders olsun sana, züle düçarsın,
Defolup git, terk et Türk toprağını.

Bu topraklar sizi ebedi sarmaz, 
Öne süren güçler arkanda durmaz,
Türk bir gün hesabı zannetme sor-

maz,
 Defolup git, terk et Türk toprağını.

Azerbaycan vurdu geldin hizaya,
Sıkışınca mecbur kaldın imzaya,
Razı olacaksın her tür cezaya,
Defolup git, terk et Türk toprağını.
SALİH SEDAT ERSÖZ

AZERBAYCAN’IN TARİHİ ZAFERİ VE MEVLÂNA ŞİİR ŞÖLENİ

Öğrencilere hijyen ve 
eğitim seti dağıtıldı

Organik tarım ve dağ turizmi 
ile öne çıkan Derbent, son dönem-
deki yatırımlarla da dikkat çekiyor. 
Fiziki ve altyapı çalışmalarıyla ilçe-
yi farklı bir görünüme kavuşturan 
Derbent Belediyesi, ilçede eğitim 
gören öğrencileri de unutmadı. 
Lise ve Üniversite sınavlarına ha-
zırlanan öğrencilere destek olmak 
amacıyla soru bankası ve testler 
dağıttı. Derbent Belediyesi, ayrıca 
bütün dünyada tehdit haline gelen 
koronavirüs salgınına karşı müca-
deleyi de aralıksız sürdürüyor.

Eğitime destek vermeye de-
vam edeceklerini ifade eden Der-
bent Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayten, “Belediye olarak ilçemizde 
eğitim gören öğrencilerimizin ve 
okullarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
mak için çalışmalar yürütüyoruz. 
İlçemizde eğitim gören öğrenci-
lerimizin eğitim hayatında sıkıntı 
yaşamamaları için gerekli bütün 
desteği veriyoruz. Yarının büyük-
leri olacak öğrencilerimizin, bele-
diye olarak her zaman yanlarında 
olmaya özen gösteriyoruz. Bu kap-
samda, lise ve üniversiteye hazırla-

nan öğrencilerimize, soru bankası, 
konu anlatımlı kitaplar ve testleri-
mizi teslim ettik. Kampanyamıza 
destek veren hemşehrilerimize te-
şekkür ediyorum” dedi.

Pandemi süresince, ilçe hal-
kının ihtiyaçlarına cevap verme-
ye çalıştıklarını kaydeden Başkan 
Hüseyin Ayten, “Bütün dünyada 
tehdit haline gelen ve ülkemizde 
son günlerde artan vaka sayılarına 
karşı ilçemizde koronavirüs salgı-
nına karşı mücadelemizi artırdık. 
Koronavirüs karşı ilçemizde bulu-
nan toplu yaşam alanları, belediye 
hizmet binaları, kamuya açık alan-
lar, resmi kurumlar, okullar, cami-
ler gibi alanların dezenfeksiyonu-
nu düzenli bir şekilde yapıyoruz. 
Bunun yanı sıra, öğrencilerimize 
okul gereçlerinin yer aldığı hijyen 
ve eğitim setini dağıttık. Öğrenci-
lerimizin rahat, huzurlu ve güvenli 
bir şekilde derslerini yapabilmeleri 
için Belediye olarak elimizden ge-
leni yapacağız. İnşallah bu zor sü-
recin bir an önce aşılmasını arzu 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımı yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforu-
na katkı sunmak amacıyla yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmalarına programlı bir şekilde devam ediyor

Karatay, 200 bin ton
asfalt hedefini aştı

Karatay’da altyapısı tamamlan-
mış asfaltsız yol bırakmama hede-
fiyle çalışmalarını yürüten Karatay 
Belediyesi, ilçedeki birçok noktada 
yeni yol yapımı, asfaltlama, bakım 
ve onarım faaliyeti yürütüyor. Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Tat-
lıcak Mahallesi’nde yürüttüğü yol 
asfaltlama çalışmalarını yerinde in-
celeyen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, yeni asfalt sezonu için 
hedefledikleri 200 bin ton asfalt 
dökme hedefini aştıklarını belirtti. 
Başkan Kılca, “Hedefimizi aştık ama 
hemşehrilerimizin daha güvenli ve 
konforlu yollardan faydalanması için 
hava şartları elverdiği sürece çalış-
malarımıza devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN KILCA, TATLICAK 
MAHALLESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI 

YERİNDE İNCELEDİ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
lerinin Tatlıcak Mahallesi Hasbihal 
ve Uluer Sokak’ta sürdürdüğü yol 
asfaltlama çalışmalarını yerinde in-
celedi. Başkan Hasan Kılca, fen işleri 

ekiplerinin Karatay genelinde sür-
dürdüğü çalışmalarla vatandaşa en 
iyi ve en doğru hizmeti verebilmeyi 
amaçladıklarını belirtti.

YENİ SEZON İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ 
200 BİN TON ASFALT DÖKME 

HEDEFİNİ AŞTIK
Karatay’ın tamamındaki çalış-

malar için belli bir plan dâhilinde 
hareket ettiklerini ve ilçenin dört bir 
yanında fen işleri ekiplerinin yoğun 
bir faaliyet içerisinde olduğunu be-
lirten Kılca, “Ekiplerimiz, bahar ay-
larından bugüne kadar bir yandan 
belirlediğimiz plan çerçevesinde 
yeni yol yapım, asfalt ve satıh kap-

lama çalışması yaparken diğer ta-
raftan da vatandaşlarımızdan gelen 
taleplere cevap verme gayretinde. 
Bu yıl Karatay Belediyesi olarak yeni 
asfalt dönemi için 200 bin ton gibi 
bir asfalt dökme hedefi koymuştuk. 
Bütün ekiplerimiz, belirlenen prog-
ram dâhilinde ilçemizin dört bir ya-
nında büyük bir fedakârlıkla çalışa-
rak bu hedefimizi aşmış olduk. Tabii 
bu hedefi aşmış olmak bizler için de 
önemliydi. Ancak hedefi aştık diye 
durmuyoruz. 

Ekiplerimiz hava şartları elverdi-
ği sürece ilçemizin dört bir yanında 
çalışmalarımıza yine yoğun bir şe-
kilde devam edeceğiz. Amacımız, 
Karatay’ımızın yol standardını daha 
da yükseltecek bu çalışmalarımızla 
hemşehrilerimizin daha güvenli ve 
daha konforlu bir yaşam sürmesine 
katkı sunmak. 

Bu vesileyle, büyük bir özveriyle 
ara vermeden çalışan tüm arkadaş-
larımıza çok teşekkür ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
SATILIK DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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)

Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

the dreams are coming true

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve 
süspansiyon sistemi valflerinin teknik şartnamelere uygun 
olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• İlgili ilana ait Tercihen Meslek lisesi, Yüksekokul ve dengi 
okullardan mezun,
• Minimum 2 yıl montaj üretim tecrübesi olan,
• Teknik resim okuyabilen,
• Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
• Çözüm odaklı çalışan ve sorumluluk sahibi,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

MONTAJ OPERATÖRÜ

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak 
CNC proseslerin tanımlı olan süreçlere uygun olarak yürütülmesi.

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek 
  Okulunun ilgili bölümlerinden mezun,
• Minimum 2 yıl üretim tecrübesi olan,
• CNC programlamaya hakim,
• Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
• Ölçme aletlerine hakim,
• Teknik resim okumasını bilen,
• Gelişime ve öğrenmeye açık,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
• Vardiya Sisteminde Çalışabilecek

ÜRETİM OPERATÖRÜ

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”
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Konya ili, Meram ilçesi, Dere Aşağı mah.de Nüf.kay bulunan Mehmet ve Müesser kızı, 611....40 
TC kimlik nolu Şeyma Küçüktürkmen’in Nüfus kaydında “ŞEYMA” olan isminin “HATİCE” olarak 
tashihine karar verilmiştir. İlan olunur.
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KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2020/481 Esas                                                                                       
İLAN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: 1255672 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Başkan Altay: Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğ-
li’de yatırımlarda incelemelerde 
bulunarak esnaflar, muhtarlar ve 
ilçe halkıyla buluştu. KOSKİ hiz-
met binası olarak da hizmet ver-
meye başlayan Büyükşehir Baş-
kanlık Çalışma Ofisi’nin açılışını 
yaparak burada muhtarlarla bir 
araya gelen Başkan Altay, Ereğli 
Organize Sanayi Bölgesi’nde sa-
nayicilerle de bir araya geldi. Baş-
kan Altay, Ereğli’nin çok kıymetli 
olduğunu belirterek, “Birlik ve 
beraberlik içinde Ereğlimize güzel 
hizmetler yapmayı sürdüreceğiz.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğ-
li’de yatırımlarda incelemelerde 
bulunarak esnaflar, muhtarlar ve 
ilçe halkıyla buluştu. Dün akşam 
Ereğli’ye giden Başkan Altay, ak-
şam saatlerinde ilk olarak KOSKİ 

hizmet binası olarak da kullanıl-
maya başlanan Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanlık Çalışma Ofisi’nin 
açılışını gerçekleştirdi. İlçelerde 
çalışma ofisleri açtıklarını belirten 
Başkan Altay, “Ereğli’de de bismil-
lah dedik. Teşkilatımızla, muhtar-
larımızla ve STK temsilcilerimizle 
toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ay-
rıca başkanlık ofisimizin giriş ka-

tında KOSKİ’miz hizmet vermeye 
başladı. 

Hem KOSKİ’mize hem Ereğ-
limize yakışır bir binada hizmet 
vermeye başlıyoruz. Atatürk Cad-
desi’ndeki binamıza tüm hemşeh-
rilerimi bekliyorum.” dedi. 

‘EREĞLİ ÇOK KIYMETLİ’
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan restorasyonu yapılarak Millet 

Kıraathanesi olarak hizmet veren 
Rüstem Paşa Kervansarayı’nda 
incelemelerde bulunan Başkan Al-
tay, sabah Ereğli Sebze ve Meyve 
Hali ve çevresindeki esnafları ziya-
ret ederek Ereğli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerle bir 
araya geldi. Başkan Altay, Ereğ-
li’nin çok kıymetli olduğunu be-
lirterek, “Ereğli, merkez dışındaki 

en büyük ilçemiz. Seçimde de bize 
çok yüksek destek verdi. Teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY 
MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ 

Ereğli Özel Bilim Teknik Koleji 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’ni ziyaret ederek öğrencilerle 
de bir araya gelen Başkan Altay, 
Büyükşehir Belediyesi Başkan-

lık Çalışma Ofisi’nde muhtarlarla 
da bir araya geldi. Başkan Altay, 
“Seydişehir’de ve Ereğli’de çalış-
ma ofislerimiz hizmet vermeye 
başladı. Akşehir ve Beyşehir’de 
de açacağız. Hal ile ilgili de bir 
çalışma yapacağız inşallah. Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu sözü ver-
miştik. 2021 yılı içinde yüzme ha-
vuzu yapımına da başlarız. Ayrıca 
bir Gençlik Merkezi ve Bilgehane 
için etüt merkezi çalışmamız var. 
Birlik ve beraberlik içinde Ereğ-
limize güzel hizmetler yapmayı 
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Başkanlık Çalışma Ofisi’nde Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu ile de görüşen Başkan Altay, 
AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı 
görevine yeniden seçilen Zübeyir 
Dursun’u ziyaret etti. Dursun’u 
tebrik eden Başkan Altay, teşkilat 
mensuplarıyla da istişarelerde bu-
lundu. n HABER MERKEZİ

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

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

CV İLE MÜRACAATLAR İÇİN; muhasebe@demircipcv.com.tr

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;
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Vatandaşın sağlığı için koronavirüs denetimleri artırıldı
Seydişehir Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe ge-
nelinde salgına karşı denetimlerini 
arttırarak ilçedeki kafelerde, pazar 
alanında ve işyerlerinde maske, 
mesafe ve hijyen denetimi gerçek-
leştirdi. Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, ilçede yaşayan 
vatandaşların sağlığını korumak ve 
kollamak için denetimlere devam 
ettiklerini belirtti. Denetimlerin ar-
tarak devam ettiğini ifade eden Baş-
kan Tutal; “vatandaşlarımızın sağ-
lığı, öncelikli konularımızdan birisi. 
Önce sağlık diyerek gerçekleştirdi-
ğimiz çalışmalarımıza bu kapsam-
da ara vermeden devam ediyoruz. 
Özellikle ilçemizde faaliyet göste-
ren işletmelerde, vatandaşlarımızın 
yoğun olarak kullandığı alanlarda 
Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip-

lerimiz denetimler gerçekleştiriyor. 
Bu denetimlerde maske takmayan, 

sosyal mesafe kurallarına uymayan 
vatandaşlarımızı ekiplerimiz uyarı-

yor” dedi. 
İlçe genelinde salgına karşı 

yürütülen denetimlerin yanı sıra 
vatandaşların güvenli alışveriş ya-
pabilmesi için pazaryerleri ve alış-
veriş merkezlerinde denetimler 
gerçekleştirdiklerini belirten Baş-
kan Mehmet Tutal, “hemşehrileri-
mizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için yoğun olarak kullandığı gıda 
satışı yapan işyerlerimizde mesafe, 
hijyen denetimlerinin yanı sıra ruh-
sat ve etiket kontrolü de yapıyoruz. 
Yaptığımız çalışmalarla vatandaş-
larımızın sağlıklı gıdaları kullanma-
larını sağlıyoruz. Salgını sona erdir-
mek ve kontrol altında tutabilmek 
bizim elimizde. Biz denetimlerimi-
ze ara vermeden devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi bağlı ekip-
ler üst yapı, alt yapı, park, bahçe ba-
kım ve onarım çalışmalarına yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Ekipler 
ilçenin birçok bölgesinde parke taşı, 
sıcak asfalt, soğuk asfalt, kaldırım, 
bordür, yama, drenaj, park ve bahçe-
lerde bakım ve onarım çalışmalarını 
yoğun bir şekilde yürütüyor. 

Sonbahar aylarıyla birlikte yaz-
dan kalan çalışmaların tamamla-

narak ilçenin kış aylarına hazırlıklı 
girmesi için ekiplerin yoğun mesai 
harcadıklarını belirten Seydişehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, “ekip-
lerimizle program dahilinde yapmış 
olduğumuz çalışmaları hızlı bir şe-
kilde tamamlayarak yoğun mesai 
harcıyoruz. Şehrimizin en küçük, en 
uç mahallesindeki yollara varıncaya 
kadar hizmet götürüyoruz” dedi. 

Salgın döneminde ilçenin büyük 

prestijli projelerinin bir yandan hız-
lı bir şekilde yürütüldüğünü, diğer 
yandan da ilçe genelinde alt yapı ve 
üst yapı çalışmalarını yoğun bir şe-
kilde sürdürdüklerini de sözlerine 
ekleyen Başkan Tutal, “küresel sal-
gın döneminde birçok belediyemiz 
çalışmalarında kısıtlamaya giderken 
Seydişehir Belediyesi olarak bu ça-
lışmaları tedbirler çerçevesinde daha 
da arttırarak şehrimizin sorunlarını 

en aza indirdik. Özellikle sıcak ve 
soğuk asfalt çalışmalarında bu dö-
nemde yoğun çalışma yürüttük. Bu 
çalışmalarımızın yanında parke taşı 
döşeme çalışmaları, yama ve kaldı-
rım çalışmaları yürüttük ve yürüt-
meye devam ediyoruz. Ayrıca drenaj 
çalışmaları, park ve bahçelerde ona-
rım ve bakım çalışmaları da yürütü-
yoruz” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Ilgın Belediyesi’nden hem
tasarruf, hem iki kat üretim

MHP Yunak’tan Konya
Ülkü Ocakları’na ziyaret

Ilgın Belediyesi tarafından sür-
dürülen yol asfaltlama çalışmaları, 
çevre düzenlemeleri ve kilitli parke 
taşı çalışmaları son hızıyla devam 
ediyor. Ilgın Belediyesi öncelikli 
olarak alt yapı sırasında bozulan 
yolların tamiratını hızlı bir şekilde 
yaparken, hazırlanan program dâ-
hilinde de 56 mahallede yol çalış-
malarını aralıksız devam ettiriyor.

Kilitli parke taşını Ilgın Beledi-
yesi Taş Ocağı Tesislerinde kendi 
üreten Ilgın Belediyesi, taş ocağına 
yeni kurduğu kilitli parke taşı robo-
tu ile üretim kapasitesini iki katına 
çıkarak işçilik, yakıt ve zamandan 

da tasarruf sağlamış oldu. Sistemi 
yerinde inceleyen Ilgın Belediye 
Başkanı Yalçın Ertaş göreve geldiği 
günden bu yana her alanda tasar-
ruf sağlamayı ve üretimi artırma-
yı hedeflediklerini dile getirerek 
“Ilgın Belediyesi olarak bugün taş 
ocağı tesisimize 25’li kilitli parke 
taşı toplama robotunu kazandırdık. 
Bu sayede günlük taş üretimimiz 
35 bin ve 40 bin arasında olacak 
inşallah. Kapasitemizi iki katına 
çıkarırken zamandan, işçilikten ve 
maliyetten de tasarruf sağlamış 
olacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

İlçe genelinde yapılan asfalt, kilitli taş ve yol çalışmalarını inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çum-
ra’nın yapılan çalışmalarla şantiye alanına dönüştüğünü, tüm imkanlarla ilçe halkı için seferber olduklarını söyledi

Çumra, çalışmalarla
şantiye alanına dönüştü

Çumra’da cadde ve sokakların 
modern ve estetik bir görünüme 
kavuşması için yürütülen asfalt ve 
kilitli parke taşı çalışmaları tüm hı-
zıyla devam ediyor. Pandemi dö-
nemi olmasına karşın hizmetlerini 
aksatmadan sürdürme gayreti içe-
risinde olan Çumra Belediyesi, kilit 
parke taşı döşemesi yapılan ancak 
elverişsiz hava şartları ve diğer ne-
denlerle bozulan yerlerde yenileme 
çalışmaları yaptı. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan çalışmaları 
yerinde takip etti. İlçenin dört bir 
yanında gerçekleştirilen çalışmalar-
la Çumrayı adeta bir şantiye alanına 
çeviren belediye, ilçe merkezinde 
bakıma ihtiyaç duyulan caddelerin 
çevre düzenlemesi çalışmaları ile de 
vatandaşların takdirini görüyor.

TÜM İMKÂNLARIMIZI 
HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN 
SEFERBER EDİYORUZ 

2020 yatırım programı dahilin-
de verimli bir sezon geçirdiklerini 
ifade eden Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan; “İlçemizin tüm cad-
de ve sokaklarını güzelleştirmeye 
devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın 
bizlere ilettikleri sorunları en kısa 
sürede çözüme kavuşturmak adı-
na çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bunun içinde elimizden gelen tüm 
imkânlarımızı hemşehrilerimiz için 

seferber ediyoruz ve imkânlar dâhi-
linde çalışmalarımıza devam edece-
ğiz. Hizmet ve projelerimiz ile yeni 
bir dönüşüme hazırlanan Çumra’da 
mevsim şartları ağırlaşmadan yol 
çalışmalarımızı büyük bire gayret-
le sürdürüyoruz.  İhtiyaç duyulan 
noktalara hızlıca müdehale ediyor, 
cadde ve sokaklarımızın modern bir 
görünüme kavuşması için çaba sarf 
ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak 
için araçlarımızla kontak kapatma-
dan çalışıyoruz, çalışamaya da de-
vam edeceğiz” dedi.
‘HAVA ŞARTLARI MÜSAADE ETTİĞİ 

SÜRECE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK’
Çumra genelinin birçok nokta-

sında yol çalışmalarına devam et-
tiklerini kaydeden Çumra Belediye 

Başkanı Recep Candan, “İyi bir as-
falt sezonu geçirdik. Sezon boyunca 
merkez dışında kalan mahalleleri-
miz bir çoğunda bağlantı yollarının 
daha konforlu hale getirilmesi için 
asfalt çalışmalarımızı gayretle sür-
dürdük. 

İlçemizde sezon boyunca top-
lamda 56 km. uzunluğunda sathi 
kaplama çalışması gerçekleştirdik. 
Bunun yanında ilçe merkezimizde 
de yol çalışmalarımız hızla devam 
ediyor. İhtiyaç duyulan alanları daha 
modern bir görünüme kavuşturmak 
adına Çumra’yı adeta bir şantiye ala-
nına çevirdik. 

Adem Yavuz Caddemizi asfalt 
serimi için hazırlıyoruz. Büyükşehir 
Belediyemizin desteği ile caddemi-

zin asfaltı tamamlandıktan sonra 
modern bir görünüme kavuşacak.  
Çaybaşı, Cumhuriyet ve İzzetbey 
Mahallerimizde kilitli taş çalışma-
larımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Toplamda 21 bin metrekarelik alan-
da kilitli taş döşeme çalışması ger-
çekleştirdik.  Bunun yanında Okçu 
Mahallesi Ortaköy Ticaret ve Yaşam 
Merkezi, Yeni Galericiler ve Sanayi 
Sitesi’nde de yol altyapı çalışmala-
rımızı aralıksız bir şekilde sürdürü-
yoruz.  Hava şartları müsaade ettiği 
sürece çalışmalarımız sürecek” diye 
konuştu. 

‘MAHALLE ZİYARETLERİMİZ
 DEVAM EDİYOR’

Bir yandan hummalı bir şekilde 
devam eden hizmetleri sürdürürken 
bir yandan da mahalle ziyaretlerine 
devam ettiklerini kaydeden Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan; 
“Çumramızı, hemşehrilerimizle 
birlikte yönetiyoruz. Üzerinde dur-
duğumuz en önemli olgulardan bir 
tanesi katılımcı belediyecilik olmuş-
tur.  Bir uçtan bir uca mahallelerimi-
zi tek tek gezerek vatandaşlarımızı 
dinliyor ve çalışmalarımızı bu gö-
rüşmelerin ışığında yapıyoruz. 2021 
yatırım planlamalarımızı muhtarla-
rımız ve hemşehrilerimiz ile birlikte 
şekillendiriyoruz” dedi.  
n HABER MERKEZİ

MHP Yunak İlçe Başkanı Bay-
ram Çil kendisine eşlik eden ilçe 
yöneticileri ile beraber Konya Ülkü 
Ocakları Başkanı Yusuf Kasım Ak-
ta’yı makamında ziyaret etti. Ocak 
faaliyetleri ve ülke gündemine yö-
nelik yapılan samimi sohbetin aka-
binde konuşan MHP Yunak İlçe 
Başkanı Bayram Çil; son günler-
de gündemi meşgul eden Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’un Ülkü 
Ocakları’nı kapatma kararına tepki 
gösterdi.

Konuşmasında MHP Genel 
Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin 
“Ülkü Ocakları, her günü sanki bir 
asra bedel olan yaşanmış yarım as-
rın müşahidi, coşkun bir ırmak gibi 
akıp giden yıllar içinde Türk mille-
tinin mutena sevdalısıdır. Her ülkü 
ocaklı için şanlı mazisi gurur tab-
losudur. İddiayla ve inançla söyle-
mek isterim ki; Ülkü Ocaklarından 
haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysi-
yetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal 
ve haşarı emeller çıkmaz, çıkma-
mış, çıkmayacaktır sözlerine atıfta 
bulunan Başkan Çil, mazisi ve hali 
soykırımlarla kirli olan aşağılık ka-
tillerin, teröristlere, hainlere kucak 

açan canilerin Ülkücü harekete 
sempatiyle bakması, onun fikirle-
rine saygı duyması elbette bekle-
nemez. Fransa hükümeti, tabiatına 
uygun olarak yaptığı bu hareketle 
bizleri şaşırtmamıştır. Ancak biz 
yine de bu hususta Fransa Cum-
hurbaşkanı Macron’u uyarıyor ve 
bu hastalıklı ruh halinden kurtula-
bilmesini temenni ediyoruz” dedi

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade eden Konya Ülkü Ocak-
ları Başkanı Yusuf Kasım Akta ise 
“Büyük Türk Milleti’nin değerle-
rinden ilham alan, Türklüğün be-
kasını teminatı olan Ülkü Ocakla-
rı’nın Türk Milleti’nin kararlarının 
üzerinde hiçbir gücün olmadığının 
bilincindedir. Milli birlik ve bera-
berliğimize, bin yıllık kardeşliği-
mize, vatanımıza ve devletimize 
kasteden tüm kumpaslar, milleti-
mizin ve Ülkücülerin kararlı duruş-
ları karşısında hüsrana uğramaya 
mahkumdur çünkü MHP ve Ülkü 
Ocakları Türk Milletinin ve Türki-
ye Cumhuriyeti devletinin yegane 
sigortasıdır” diyerek MHP Yunak 
heyetine teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi tempo artırdı
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Şelaleler sonbaharda eşsiz güzellik sunuyor

Bozkır ilçesinde yer alan Ay-
gırdibi Şelalesi ve Hadim ilçe-
sindeki Göksü Şelalesi, içinde 
bulunduğumuz sonbahar döne-
minde ayrı bir güzellik sunuyor. 
Tabiatın sunduğu bu güzellik ise 
görenleri hayran bırakıyor.

Konya’da el değmemiş doğa-
sı ve bitki örtüsüyle adından söz 
ettiren 

Aygırdibi ve Göksu şelaleleri, 
sonbaharda rengarenk görüntü-
leriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 
Hadim ilçesinin Aladağ bölge-

sinde, Göksu Nehri üzerindeki 
“Yerköprü” olarak da anılan şe-
lale, kanyonuyla dikkati çekerek 
adını alüvyon üzerine traverten 
çökmesi ve alttaki alüvyonun 
eriyerek köprü şekline benzeme-
sinden alıyor.

Orta Toroslar’da, Bozkır ilçe-
sinin Karacahisar Mahallesi’nde 
bulunan “Aygırdibi” olarak bili-
nen şelale ise Çarşamba Çayı’nın 
çıkış noktasını oluşturuyor. Ay-
gırdibi Şelalesi, Konya’ya 150, 
Bozkır’a 20 kilometre, Göksu 

Şelalesi ise il merkezine 100, 
Hadim’e 23 kilometre mesafede 
yer alıyor.

Doğası ve çevresindeki me-
sire alanlarıyla dikkati çeken Ay-
gırdibi Şelalesi ve 60 metreden 
dökülen Göksu Şelalesi, yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak yerleri 
arasında bulunuyor. 

Doğa tutkunlarının yanı sıra 
fotoğraf meraklılarını da cezbe-
den şelaleler, sonbaharın bütün 
renklerini barındıran manzara-
sıyla “doğal stüdyo” imkanı sağ-

lıyor. Her mevsim ayrı güzellik 
sunan şelaleler, kaynaklarından 
çıkan suyun kayalıklardan aşağı 
süzülmesiyle çıkan sesi ve man-
zarasıyla ziyaretçilerini stresten 
uzaklaştırıyor. 

Zengin tabiatının yanında, 
dinlenme ve piknik için ayrılan 
yerleriyle dört mevsim misafir-
lerini ağırlayan şelaleler, Toros-
lar’ın eşsiz güzelliklerini yansıtı-
yor.

‘RENK ŞÖLENİ YAŞANIYOR’
Göksu Şelalesi’ni gezmeye 

gelen Cem Öztürk, her mevsim 
ayrı güzel şelalede, sonbaharda 
renk şöleni yaşandığını anlattı. 

Mevsim geçişindeki şelale-
nin ayrı bir havaya büründüğü-
nü anlatan Öztürk, “Sonbahar 
dönemi şelaleye daha farklı bir 
hava katıyor. 

Ağaçlar sararıyor. İnsanların 
gelip burayı görmesi gerekiyor. 
Şimdi şelalenin en tatlı zamanı. 
Sessiz, sakin, doğada huzur ara-
yanların buraya gelmesi gereki-
yor.” diye konuştu. 

‘HERKES BU GÜZELLİĞİ GÖRMELİ’
Şelale restoranının işletmecisi 

Can Şimşek ise buranın sonba-
harda daha fazla ziyaretçi ağır-
ladığını belirterek “İnsanların 
şelaledeki sonbahar güzelliğini 
keşfetmelerini arzu ediyoruz. 

Elimizden geldiğince bu doğal 
güzelliği tanıtmaya çalışıyoruz. 
Bunun için 365 gün açığız. Şu an 
tam ağaçların sararıp yaprakların 
dökülme zamanı. Herkes bu gü-
zelliği görmeli.” ifadelerini kul-
landı. n AA

‘Geleceğe nefes’ seferberliği kapsamında Konya il merkezinde olduğu gibi ilçelerde de fidanlar toprakla buluşturuldu. Konya’nın 
dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde toprağa dikilen fidanların gelecekte Konya’yı yemyeşil hale getirmesi bekleniyor

Yemyeşil bir Konya için!
Yeşili koruyup, yeşil alan mikta-

rını artırmak, gelecek nesillere tabiat 
ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla 
Konya genelinde ‘Geleceğe Nefes’ 
seferberliği kapsamında yapılan et-
kinliklerde binlerce fidan toprakla 
buluşturuldu. 

BOZKIR’DA 2 BİN FİDAN DİKİLDİ
Bozkır ilçesinde “Geleceğe ne-

fes” seferberliği çerçevesinde 2 bin 
fidan toprakla buluştu.  Ülke gene-
linde gerçekleştirilen “Geleceğe ne-
fes” seferberliği kapsamında Bozkır 
ilçesinde Bozkır Orman İşletme 
Şefliği öncülüğünde ağaç dikim et-
kinliği gerçekleştirildi.  Bozkır İlçe 
Jandarma komutanlığına ait ağaç-
landırma sahasında gerçekleştirilen 
dikim etkinliğine, kurum amirleri ve 
Bozkır Gençlik Merkezi gönüllüleri 
katıldı. Katılımcılar 2 bin fidanı top-
rakla buluşturdu. Etkinliğe, Bozkır 
Kaymakamı Muhammed Akın, Boz-
kır Belediyesi Başkan Vekili Hasan 
Özcan da katıldı.

HALKAPINAR’DA 500 FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞTU

Halkapınar’da Milli Ağaçlandır-
ma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün 
Fidan, Yarın Nefes” kampanyası 
kapsamında 500 adet fidan toprakla 
buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü 
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Ya-
rın Nefes” kampanyası kapsamında, 
Halkapınar’ın Seydifakılı Mahallesi 
Bayındır Mevkii rehabilitasyon saha-
sında düzenlenen fidan dikim prog-
ramında, 500 adet karaçam ve mavi 
selvi fidanı toprakla buluştu.

Ereğli Ağaçlandırma ve Toprak 
Muhafaza Şefi Tolga Taşönü, prog-
ramda yaptığı bilgilendirme konuş-
masında şunları söyledi: ‘’Milli Ağaç-
landırma Günü ‘11 Milyon Ağaç; 
Bugün Fidan, Yarın Nefes ‘ kampan-
yası kapsamında 50 adet mavi selvi 
ve 450 adet karaçam fidanı toprakla 
buluşturacağız. Önümüzdeki gün-
lerde ise Orman Genel Müdürlüğü, 
Ereğli Ağaçlandırma ve Toprak Mu-
hafaza Şefliği ekiplerince 60 bin adet 
çeşitli fidanın toprakla buluşması 
için çalışmalarımız devam edecek.” 
Fidanları toprakla buluşturma etkin-
liğine, Halkapınar Kaymakamı Yu-
nus Emre Akpınar, Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, Karaman Orman 
İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve res-
mi kurum amirleri katıldı.

HÜYÜK, ‘GELECEĞİ NEFES’ 
SLOGANIYLA AĞAÇLANDIRILDI
Hüyük ilçesinde, “bugün fidan, 

yarın nefes” sloganıyla çok sayıda 
orman fidanı toprakla buluşturul-
du. Hüyük ilçesinde, 11 Kasım Mil-
li Ağaçlandırma Günü etkinlikleri 
kapsamında fidan dikimi gerçekleş-
tirildi. Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük 
İlçe Belediyesi ve Hüyük Orman İş-
letmesi öncülüğünde ilçe genelinde 

başlatılan ağaçlandırma kampanyası 
kapsamında bin orman fidanı top-
rakla buluşturuldu. Bu çerçevede 
Hüyük-Doğanhisar kara yolu ağaç-
landırma sahasında gerçekleştirilen 
fidan dikme programına, İlçe Kay-
makamı Cüneyt Demirkol, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal 
Ateş de katıldı. Hüyük Orman İşlet-
me Şefi Mustafa Alınkaya ve ilçede 
bulunan kurum müdürlerinin de 
katıldığı fidan dikme faaliyetlerinin 
ardından, toprakla buluşturulan fi-
danlara can suyu verildi.

SEYDİŞEHİR’DE 915 FİDAN DİKİLDİ
Seydişehir ilçesinde “Geleceğe 

nefes” seferberliği çerçevesinde 915 
fidan toprakla buluşturuldu. Ülke 
genelinde gerçekleştirilen “Gelece-
ğe nefes” seferberliği kapsamında 
Seydişehir ilçesinde Seydişehir Or-
man İşletme Şefliği öncülüğünde 
ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.  
Protokol üyeleri, Anabağlar Mahal-
lesinde bulunan alanda 915 fidanı 
toprakla buluşturdu. Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, daha yaşanıla-
bilir ve zümrüt yeşili bir Seydişehir 
için ağaçlandırma ve yeşil alan çalış-
malarına devam ettiklerini kaydetti. 
Kaymakam Aydın Erdoğan ise ülke 
genelinde başlatılan kampanya kap-
samında Seydişehir’de fidan dikim 
çalışmalarının devam edeceğini be-
lirtti. Fidan dikim etkinliğine, Kay-
makam Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandar-
ma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe 

Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

KARAPINAR’DA FİDANLAR 
TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Tarım ve Orman Bakanlığı ko-

ordinasyonunda Türkiye genelinde 
11 Kasım’da  “Geleceğe Nefes Ol” 
kampanyası çerçevesinde fidanla-
rın toprakla buluşturularak ağaç-
landırma çalışması Karapınar’da da 
gerçekleştirildi. Karapınar Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezi sa-
hasında 500 fidan toprakla buluştu-
ruldu. Daire amirleri ve öğrenciler 
tarafından dikilen fidanlara can suyu 
verildi. Kaymakam Oğuz Cem Mu-
rat, gelecek nesillere güzel bir ülke 
bırakabilmek adına kampanyanın 
önemli olduğunu söyledi. Programa, 
Murat’ın yanı sıra SÜ Karapınar Ay-
doğanlar MYO Müdürü Öğretim Gö-
revlisi Naim Çağlar Diri, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe, 
diğer daire amirleri ve öğrenciler 
katıldı.

YUNAK, 1111 FİDAN İLE GELECEĞE 
NEFES OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığının 
düzenlediği “Geleceğe Nefes Ol” 
kampanyasında Konya’nın Yunak 
ilçesinde 1111 fidan toprakla bu-
luşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman 
Bakanlığınca başlatılan “Geleceğe 
Nefes Ol” seferberliği kapsamında, 
Milli Ağaçlandırma Günü’nde top-
lam 83 milyon fidan toprakla bulu-
şacak.

Yunak ilçesinde de Kaymakam-
lık, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleş-
tirilen programda, 1111 çam ve 
badem fidanı Çeltik yol ayrımında-
ki sahada dikildi. Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan, “Böyle 
anlamlı ve güzel bir günde bizlerle 
birlikte olduğunuz için hepinize te-
şekkürlerimi sunuyorum. Bugün 11 
Kasım ve böyle güzel bir etkinliğe, 
belki bir dünya rekoruna imza ata-
cağız. 83 milyon fidan bugün top-
rakla buluşacak. İnşallah bu etkinlik 
gelecek yıllarda da devam edecek ve 
Türkiye hiç olmadığı kadar yeşil bir 
coğrafya olacak.” dedi. Programa, 
Demirhan’ın yanı sıra, Yunak İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Hasan 
Yaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mah-
mut İşcan, daire ve kurum amirleri, 
öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

AKŞEHİR’DE 54 ŞEHİT İÇİN 
54 FİDAN DİKİLDİ

Akşehir ilçesinde, 11 Kasım Mil-
li Ağalandırma Günü kapsamında 
54 şehit için 54 fidan toprakla bu-
luşturuldu. Akşehir Kaymakamlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ak-
şehir Belediyesi ve Akşehir Orman 
İşletme şefliğinin katkılarıyla Engili 
Mahallesi yakınlarındaki Akşehir 
Şehitleri Hatıra Ormanında saat: 
11.11’de gerçekleştirilen etkinlikte, 
şehitler için 54 adet mavi servi fidanı 
dikimi yapıldı. Fidanlar; şehitler için 
oluşturulan fotoğraflarının ve isimle-
rinin bulunduğu tabelaların arkasına 
protokol ve şehit yakınları tarafından 
dikildi. Etkinliğin ardından yine En-
gili Mahallesi yakınlarında Akşehir 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
oluşturulan Adalet Ormanı’nda da 
150 adet badem fidanı katılımcılar 
tarafından toprakla buluşturuldu. 
Etkinliğe Konya Vali Yardımcısı ve 
Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet 
Aydın, Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, ilçe protokolü, bazı kamu 
kurum müdürleri, şehit yakınları ve 
Akşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri 
katıldı.
n AA / İHA
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Selçuklu Belediyesi’nden okullara boya yardımı

Selçuklu Belediyesi ilçede bu-
lunan okulların boya ihtiyaçlarını 
karşılayarak, okullara boya yardı-
mı yapıyor. Selçuklu’da okulların 
yardımına Selçuklu Belediyesi 
koşuyor. Selçuklu Belediyesi ilçe 
genelinde okulların eksiklerini ta-
mamlama noktasında yardımlar-
da bulunuyor. Okulların muhtelif 
ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu 
Belediyesi okulların yeniden bo-
yanabilmesi için boya yardımı 
yapıyor. Okulların ihtiyaç duy-
duğu boya miktarını belirleyen 
Selçuklu Belediyesi ekipleri, bo-

yaları okul yönetimine teslim edi-
yor. Selçuklu Belediyesi 15 kg’lık 
2800 kova boyayı 148 okula dağı-
tarak okulların boyanmasına kat-
kıda bulundu.

Selçuklu Belediyesinden boya 
yardımı alan Şükriye Onsun İl-
kokulu Müdürü Şükrü Gülmez, 
“Selçuklu Belediyemizin okullara 
olan desteğini her zaman yanı-
mızda hissediyoruz. Ne zaman 
okulumuz adına bir ihtiyacımız 
olsa belediyemiz geri çevirme-
den ellerinden gelenin en iyisini 
yapıyorlar. Buradan şahsım, öğ-

rencilerim ve velilerim adına çok 
teşekkür ederim.” dedi.

‘148 OKULUMUZUN BOYA 
İHTİYACINI KARŞILADIK’

Belediye olarak eğitime her 
zaman katkı sunduklarını ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye 
olarak temel belediyecilik hiz-
metlerinin yanında spordan sos-
yal faaliyetlere, kültürden eğitime 
birçok alanda çalışmalar yapıyo-
ruz. Eğitime farklı alanlarda des-
teklerimiz sürüyor. Tabi bu an-
lamda okullarımızın daha güzel 

görünmesi için çalışmalar da ya-
pıyoruz. Eğitim – öğretim dönemi 
öncesinde bazı okullarımızın çev-
re düzenlemesinin yanında iç ta-
dilatlarını da belediye olarak üst-
lenmiştik. Şimdi de okullarımızın 
ihtiyacı olan boyaları okullarımıza 
temin ediyoruz. 

148 okulumuzun bu anlamda 
ihtiyacını belediye olarak karşıla-
dık. İnşallah belediye olarak eği-
time her konuda desteklerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ fidan dikim programı Sille Yolu Takkeli Dağ Ağaçlandırma Sahasında gerçekleştirildi. 
Gerçekleştiren etkinlikte ekilen fidanlar geleceğe nefes oldu. Anadolu’nun ağaçlandırma seferberliği ile yeşertildiği vurgulandı

Konya geleceğe nefes oldu
Geçen yıl 11 Kasım saat 11.11’de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatı ve himayesinde baş-
latılan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ 
kapsamında bu yıl Türkiye genelin-
de aynı saatte eş zamanlı ağaç diki-
mi törenleri düzenlendi.  Konya’da 
da Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ 
fidan dikim programı Sille Yolu Tak-
keli Dağ Ağaçlandırma Sahasında 
gerçekleştirildi.  Düzenlenen prog-
rama Vali Vahdettin Özkan, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mustafa Uzbaş, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya Orman Bölge 
Müdürü Cafer Bal, Kaymakamlar, 
Kurum Müdürleri ile öğrenciler ka-
tıldı.

‘ANADOLU SEFERBERLİK 
İÇERİSİNDE YEŞİLLENDİRİYOR’
Milli Ağaçlandırma Seferberliği 

kapsamında Anadolu’nun her tara-
fının yeşillendirildiğine dikkat çeken 
Vali Vahdettin Özkan, “Milli Ağaç-
landırma Seferberliği kapsamında  
Tarım ve Orman Bakanlığının be-
lirlediği strateji çerçevesinde Ana-
dolu’nun her tarafını yeşillendirme 
yönünde bir seferberlik içerisinde 
yeşilleniyor. Özellikle sürdürebilir 
bir çevre  dostu alanın inşası için de 
bir Temayül içinde olması bizim için 
çok kıymetli.  Bakanlığımızın bu milli 
stratejisinin altını dolduran Büyük-
şehir Belediyemiz başta olmak üzere 
ilçe belediyelerimize teşekkür ediyo-
ruz. Böyle bir faaliyetin icra edilmesi 
oldukça önemli. Konya genelinde 
bulunan bütün okullarımıza Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın ağaçlan-
dırma seferberliği çerçevesinde 310 
bin Karacam tohumunun dağıtımı 
gerçekleştirildi. Ağaçlandırma ça-
lışması yapmak isteyen vatandaşla-
rımıza da Konya Orman Bölge Mü-
dürlüğümüzün gereken destekleri 
olacak.  Anadolu’nun maddi ve ma-
nevi kalkınması en temel alanlarının 

da birisi sürdürebilir çevre olma-
sı.  Sürdürebilir çevre ekosistemin 
korunması, çevrenin dengesinin 
korunması da orman varlığımızın 
muhafaza edilmesi, hem yaygınlaş-
tırılması hem de niteliğinin artırıl-
ması ile bağlantılı. Bu durum ekono-
mik yönden değil, sağlığımız için de 
önemli. Pandemi döneminde temiz 
ve sürdürebilir çevrenin bütün dün-
ya insanı için yeniden tahakkuk etti. 
Sağlığımızı koruma adına yeşillen-
dirme faaliyetlerinin el birliği ile de-
vam ediyor. Bütün vatandaşlarımız 
da bu stratejisinin altını dolduracak 
emek içerisinde” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI 
ARTIRMAYA YÖNELİK PROJELERE 

İMZA ATILIYOR
Milli Ağaçlandırma Seferberliği 

ile toplumun çevreye olan duyarlılı-
ğının artığını ifade eden Konya Or-
man Müdürü Cafer Bal, “ 7 Kasım 
2019 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan 2019/24 sayılı ve 11 Kasım 
Ağaçlandırma Seferberliği Konulu 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan 
büyük öneme sahip olan ormanları-
mızı korumak, sürdürülebilir şekilde 

yönetmek ve gelecek nesillerimiz 
için yurdumuzu daha sağlıklı ve ya-
şanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 
Kasım gününün, “Milli Ağaçlandır-
ma Günü” olarak kutlanması uygun 
görülmüştür. 

Bu  doğrultuda, ülkemizin or-
manlık sahalarını ve ağaç servetini 
çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği ge-
liştirmek, ağaç ve orman sevgisini 

yaygınlaştırmak, toplumun çevreye 
olan duyarlılığına katkı sağlamak, 
toplumda çevre konusunda farkın-
dalığı yükseltmek amacı ile toplu-
mun bütün kesimlerinden vatan-
daşlarımızın destek ve katılımıyla 
11 Kasım 2019 günü saat 11.11 de 
81 ilimizde, “Geleceğe Nefes Ağaç-
landırma Projesi” kapsamında aynı 
anda fidan dikim etkinlikleri gerçek-

leştirilerek, Ülke genelinde 11 mil-
yon fidan dikimi hedeflenirken, va-
tandaşlarımızın ve kurumlarımızın 
projeyi büyük oranda sahiplenmesi 
ve desteklemesi sonucunda 13,8 
milyon fidan toprakla buluşturul-
muştur.  Bu yılki Milli Ağaçlandırma 
Günü uluslararası düzeyde gerçek-
leştiriyor. Bu yıl da Milli Ağaçlandır-
ma Günü olan 11.11.2020 tarihinde 

yapılan  fidan dikme etkinliklerinin, 
81 ilimiz ve 922 ilçemiz yanında 
dünya’da 30’dan fazla ülke de “Ge-
leceğe Nefes, Dünyaya Nefes” fidan 
dikimi programında fidan dikimi 
gerçekleştirildi. 2019 yılında “Gele-
ceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” 
kapsamında; Konya İlinde 358 adet 
noktada 4515 dekar alanda 588.318 
adet fidan toprakla buluşturulmuş-
tur.” ifadelerini kullandı.

‘31 İLÇEDE FİDAN DİKİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Milli Ağaçlandırma Seferberliği 
kapsamında Konya ve 31 ilçesinde 
fidan dikimi gerçekleştiğini vurgu-
layan Müdür Bal, “Sille Yolu Takkeli 
Dağ mevkii tören alanında yapılan  
çalışma ile 5 bin metrekare alan-
da 100 adet Mavi servi,  ikibin 500 
adet Sedir, ikibin500 adet Karaçam 
olmak üzere beşbin100 adet fidan 
toprakla buluşturuldu.  11 Kasım 
2020 tarihinde yapılan  fidan dikim 
etkinliğinde, Konya İli ve 31 ilçe-
sinde 33 noktada 882 dekar alanda 
82 bin 450 adet fidan dikimi ger-
çekleştirildi.  2020 Yılı İlkbaharında 
Konya İlinde 8 bin 910 dekar alanda 
290 bin 800 adet fidan dikimi ger-
çekleştirilmiştir. Yıl sonuna kadar 
Konya’da 16 bin 589 dekar alanda 
868 bin 200 adet fidan dikimi yapı-
larak 2020 yılı toplamında Konya’da  
25499 dekar alanda 1.159.000  
adet fidan dikimi gerçekleştirilecek-
tir. Konya’da  8.813 dekar alanda 
316.780 Kg. tohum ekimi yapıla-
rak, tohumdan 8.277.000 adet fidan 
elde edilecek. Fidanını Yetiştir 11 
Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 
Kendi Fidanınla Geleceğe Nefes Ol   
kampanyası kapsamında Konya İli 
ve İlçelerinde okul öncesi, ilk ve or-
taokul öğrencileri olmak üzere top-
lamda 310.662 öğrenciye tohum ve 
kap verilerek yetiştirilecek fidanların 
11 Kasım 2021 Milli ağaçlandırma 
gününde dikilmek üzere dağıtımı 
yapılmıştır.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ersun Yanal Antalyaspor ile imzaladı Avrupa Şampiyonası Türkiye’ye verildi
Antalyaspor, Teknik Direktör 

Ersun Yanal ile 3.5 yıllık prensip an-
laşma sağladı. Konuyla ilgili İhlas 
Haber Ajansı (İHA) muhabirine konu-
şan Antalyaspor Basın Sözcüsü Mu-
rat Süğlün, “Fikirlerimizin örtüşmesi 
bu anlaşmanın uzun yapılmasının en 
büyük nedenlerinden biri” dedi.

Tamer Tuna’nın istifasının ar-
dından teknik direktör arayışlarını 
sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, 
tecrübeli teknik adam Ersun Yanal 
ile prensipte 3.5 yıllığına anlaştı. 
Sözleşmedeki son pürüzlerin gideril-
mesinin ardından resmi açıklamanın 
yapılacağı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) 
açıklamalarda bulunan Murat Süğ-
lün, Yanal’ın bugün takımla birlikte 
ilk antrenmanına çıkıp futbolcularla 
tanışacağını ifade ederek, “Türk fut-
bolunda büyük hizmetleri olan, gerek 
milli takım düzeyinde gerek büyük 
futbol kulüplerinde emeği çok geçen, 
bizim inandığımız, güvendiğimiz ve 
birlikte uzun yıllar yol alıp başarılar 
elde etmek istediğimiz bir hocamız. 
Bizim gelecekle ilgili planlamamızda 

fikirlerimizin örtüşmesi bu anlaş-
manın uzun yapılmasının en büyük 
nedenlerinden biri. Hem taraftarla-
rımıza hem Antalyaspor’a hayırlı ol-
masını diliyoruz” diye konuştu.

Milli maç arası nedeniyle lige 
verilen aradan dolayı izne çıkan kır-
mızı-beyazlılar, bugün tekrar top başı 
yapacak. Süper Lig’in 8 haftasını 9 
puanla tamamlayan Antalya ekibi, 
Yanal ile birlikte puan cetvelinde üst 

sıralara çıkmayı hedefliyor.
58 yaşındaki Ersun Yanal, son 

olarak Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı. 
Yanal kariyerinde Denizlispor, Yeni 
Salihlispor, Ankaragücü, Gençler-
birliği, A Milli Futbol Takımı, Mani-
saspor, Trabzonspor, Eskişehirspor 
ve Fenerbahçe’yi çalıştırmış, 2014 
yılında Fenerbahçe ile Süper Lig 
şampiyonluğu yaşamıştı.
n AA

Avrupa Atletizm Birliği, değer-
lendirme sonucunda 2023 Avrupa 
Salon Şampiyonası organizasyonu-
nun İstanbul’a verildiğini açıkladı. 
Türkiye Atletizm Federasyonu Baş-
kanı Fatih Çintımar, şampiyona için 
yenilikler yapacaklarını aktardı.

Türkiye, bir buçuk yıllık uzun bir 
adaylık ve hazırlık sürecinin ardından 
2023 Avrupa Atletizm Şampiyonası 
ev sahipliğine kavuştu. Organizas-
yon Komitesi yetkililerinin Ataköy 
Atletizm Salonu’nda gerçekleştirdiği 
sunumun ardından seçici kurul, oy 
birliği ile şampiyonayı İstanbul’a 
verdi. Böylece İstanbul, atletizmde 
2012 Dünya Salon Atletizm Şampi-
yonası’nın ardından bir büyük orga-
nizasyona daha ev sahipliği yapma 
hakkını elde etti. Şampiyonanın alın-
masının ardından Ataköy Atletizm 
Salonu’nda basın toplantısı yapan 
TAF Başkanı Fatih Çintimar, bu orga-
nizasyon için kendilerine baştan beri 
büyük destek veren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’na teşekkürlerini sunarken, 

İstanbul 2023 ile kentin Olimpiyat 
rüyası için bir adım daha atmış olu-
nacağını vurguladı.

ÇİNTİMAR: “2023 ORMANI 
OLUŞTURACAĞIZ”

Başkan Çintimar, bir soru üzeri-
ne, “Salonda yenilemeler yapılacak. 
Bu konuda Bakanımızın da görüşleri 
vardı. Yeni bir görünümle şampiyo-
nayı yapacağız” derken, Avrupa Sa-
lon Şampiyonası kapsamında gelen 

misafirlerin fidanlarıyla kalıcı bir İs-
tanbul 2023 Ormanı oluşturulacağını 
açıkladı. Gönüllülere yaptıkları yatırı-
mın European Athletics’in büyük tak-
dirini kazandığını söyleyen Başkan 
Fatih Çintimar, “Elbette İstanbul’un 
kendisi de başlı başına bir etkendi. 
Bugün dünyada herkesin gezip gör-
mek istediği bir yer İstanbul. Onun 
avantajını da kullandık” şeklinde 
konuştu. n AA

Trabzonspor’da kötü geçen 8. haf-
talık bölümün ardından takımın başına 
geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı ça-
lışmalarına hemen başladı.

Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 6 
puan toplayıp 18 puan kaybederek ta-
rihinin en kötü istatistiklerini yakala-
yan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie 
Newton yönetiminde ligin ilk 7 hafta-
sında sadece beş puan toplayabilmişti. 
Bordo-mavililer, İngiliz hocayı gönder-
dikten sonra Alanyaspor deplasmanı-
na İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. 
Ligin lideri karşısında sahadan 1-1’lik 
beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibinde 
artık tüm dikkatler dün akşam saatlerin-
de Trabzon’a gelen ve coşkulu bir şekil-
de karşılanan Abdullah Avcı’da.

TEKNİK EKİBİYLE BULUŞTU
Trabzonspor ile 2.5 senelik an-

laşma yapan Abdullah Avcı, yeni bir 
yapılanmayla göreve başlıyor. Avcı, 
yönetimle yapılmasını istediği deği-
şiklikleri paylaştı. Kendisinden bir gün 
önce Trabzon’a gönderdiği teknik eki-
biyle şehre gelir-gelmez Mehmet Ali 
Yılmaz Tesisleri’nde buluşan Abdullah 
Avcı, yardımcılarından kısa sürede yap-
tıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Sabahın erken saatlerinde ise tesisleri 
ve antrenman sahalarını gezen dene-
yimli teknik adam analiz ekibinden ise 
oyuncuların performans seviyeleriyle 
ilgili olarak bilgi aldı. Sezon başında 
ismi Trabzonspor ile anılmasıyla birlik-
te bordo-mavili takımı yakından takip 
eden ve oyuncularla ilgili doneleri elin-
de bulunduran Avcı, antrenmanlarda 
ise beklenen performansların gerisinde 
kalan isimlere ayrı ayrı değerlendirip, 
antrenmanlarda yükleme yapacak.

İLK HEDEF SAHA 
SONUÇLARINI DÜZELTMEK

Süper Lig’de oynadığı 8 maçta sa-
dece 1 galibiyet alan Trabzonspor 3 

beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 
Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 
gol gören bordo-mavililer 17. sırada 
yer alıyor. Söz konusu haftalar itibarıy-
la geçtiğimiz sezonun iple arayan bor-
do-mavililerde Abdullah Avcı, ilk planda 
olumsuz giden saha sonuçlarını düzelt-
mek için mücadele verecek.

PLANLAMA HAZIR
Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte 

ilk planda saha sonuçlarını olumluya 
döndürmeyi hedeflerken, diğer taraf-

tan ise genç ve yerli oyuncuların ta-
kımdaki sayısını arttırmayı amaçlıyor. 
Bordo-mavili takıma arzu ettiği futbolu 
oynatmayı planlayan deneyimli teknik 
adam öz kaynağı yüksek seviyede olan 
Trabzonspor’un bu potansiyelini en üst 
seviyede kullanmayı hedefliyor. Av-
cı’nın bu süreçteki en büyük beklentisi 
ise zaman ve sabır gösterilmesi.

OYUNCULARIYLA 
BİR ARAYA GELECEK

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 

milli takımlarda bulunan oyunculardan 
yoksun olarak antrenmanlara başlaya-
cak olan Avcı, oynatmak istediği sistem 
üzerinde oyuncularıyla paylaşımda bu-
lunacak. Neleri istediğini, neleri iste-
mediğini oyuncularına anlatacak olan 
Avcı, moral ve motivasyonu arttırıcı 
önemli mesajlar verecek. Bire bir gö-
rüşmelerde yapacak olan deneyimli 
teknik adam oyuncularıyla arasında iyi 
bir köprü kurmayı hedefliyor.

 n SPOR SERVİSİ

Avcı kolları sıvadı
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, geleceğin Trabzonspor’unu inşa 

edebilmek için çalışmalara başladı. İlk etapta saha sonuçlarını düzeltmek isteyen tecrü-
beli teknik adam uzun vadede ise kendi felsefesini takıma benimsetmeye çalışacak

Samatta sakatlık 
iddialarını yalanladı

Euro 2020’nin son 
katılımcıları belli oluyor

Rakibin 3 futbolcusunda 
Koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samat-
ta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği 
yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşa-
dığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama-
da, “Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına 
yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son 
oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış 
ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli 
Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım 
antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan 
görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. 
Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesis-
lerinde çalışmalarına devam edecektir” denildi. n İHA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) 
mücadele edecek son 4 takım, bugün oynanacak play-off 
karşılaşmalarının ardından belli olacak.  Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021’e ertelenen şampiyo-
naya katılacak son takımlar, tek maç eleme usulüne göre 
yapılacak play-off final maçlarıyla belirlenecek.

Play-off final karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle: 
20.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya, 22.45 Macaristan-İz-
landa, 22.45 Kuzey İrlanda-Slovakya, 22.45 Sırbistan-İs-
koçya. n SPOR SERVİSİ

A Milli futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki rakiplerinden 
Rusya’da futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erok-
hin ve Daniil Lesovoy’un korona virüs testi pozitif çıktı.

A Milli futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki rakiplerinden 
Rusya’da yapılan korona virüs testler sonrasında 3 korona 
virüs vakası çıktı. Futbolculardan Anton Zabolotny, Alek-
sandr Erokhin ve Daniil Lesovoy’un testinin pozitif çıktığı 
açıklandı. Ümit Milli Takım’ın forveti Fedor Chalov’un aday 
kadrosuna dahil edildiği ifade edildi. Moldova maç öncesin-
de tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncu-
nun UEFA’nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması 
gerektiği belirtildi. A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar 
günü Ülker Stadyumu’nda Rusya ile karşılaşacak. n AA

Süper Lig’de teknik direktör değişi-
mine giden takım sayısı 8. hafta sonunda 
5’e ulaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle küme düşme uygula-
masının kaldırılması sonrası bu sezon 
21 takımla oynanan ligde şu ana kadar 
Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, 
Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve 
Gençlerbirliği kulüpleri teknik direktör de-
ğişimine gitti. Trabzonspor’da gönderilen 
Eddie Newton’un yerine Abdullah Avcı 
getirildi. Hes Kablo Kayserispor’da da 
Bayram Bektaş’ın görevini son verilirken, 
Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldığı 
açıklandı. Fraport TAV Antalyaspor’da 
Tamer Tuna, Kasımpaşa’da Mehmet Altı-
parmak ve Gençlerbirliği’nde Mert Nobre 
ile yollar ayrılırken, bu kulüpler henüz 
yeni teknik direktörlerini belirlemedi. Öte 
yandan, İttifak Holding Konyaspor’da tek-
nik direktör Bülent Korkmaz’la  sezon başı 
henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve 
yerine İsmail Kartal getirilmişti.

GEÇEN SEZON 13 
TAKIMDA TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

Süper Lig’de 18 takımın mücadele et-

tiği 2019-2020 sezonunda 13 kulüp teknik 
adamını değiştirmişti. Beş kulübün teknik 
adam değişikliğine gitmediği sezonda 
toplam 33 teknik direktör görev yaptı. Ga-
latasaray’da Fatih Terim, Medipol Başak-
şehir’de Okan Buruk, Alanyaspor’da Erol 
Bulut, Gaziantep FK’de Marius Sumudica 
ve Demir Grup Sivasspor’da Rıza Çalım-

bay, başladıkları sezonu tamamlayan 
teknik adamlar oldu.

EN İSTİKRARLISI FATİH TERİM
Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, 

Süper Lig’de en istikrarlı teknik adam 
konumunda bulunuyor. Tecrübeli teknik 
adam, 21 Aralık 2017’de dördüncü kez 
sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük 

koltuğuna oturdu. Terim, bin 56 gündür 
bu görevini sürdürüyor. İstikrar konusun-
da Fatih Terim’i, geçen sezonun başında 
göreve başlayan Demir Grup Sivasspor 
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol 
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 
ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius 
Sumudica takip ediyor. n AA

Süper Lig’de yaprak dökümü erken başladı
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ATLETİZMİN DOKTORLARI
İlimizde spor branşları içinde eğitim 

seviyesi en yüksek branşlardan birinin at-
letizm olduğunu görüyoruz.

Örneğin; Konya güreş camiası  4-5,di-
ğer branşlarda da bu seviyede doktor 
yetiştirirken yaptığımız araştırmalara göre 
atletizm branşında bu sayının 15 olduğu-
nu görüyoruz.

Atletizmin branş zenginliği bu konuda 
tabiki bir artı. Diğer artı, atletizm sporu ya-
panların fıtratı gereği biraz daha gayretli ol-
maları. Bunun yanında Gazi Lisesi (Konya) 
ve Maarif Koleji ( Meram Anadolu Lisesi ) 
öğrencilerinin atletizm sporu yapmalarına 
vesile olan Sabahattin Şengün, Mazhar 
Vardar, Süleyman Ünver ve Kemal Çetin 
öğretmenlerinin gayretlerini unutmamak 
gerek.

Eğitimli öğrencilerle beraber spor 
yapmak, onlara antrenörlük yapmak da 
camia için hayli büyük bir artı oluyordu. 
Nitekim 1970’li 1980’li yıllarda acizane bu 
dönemin antrenörü olarak ben deniz Ant-
renör Muzaffer Tulukcu için de önemli bir 
artı olmuştu. Biz de atletlerimize önceliğin 
istikbalde olduğunu, sporun devamında 
geldiğini gönüllerine vurgulamıştık. Bir di-
ğeri de vakitlerini iyi planladıktan sonra her 
ikisinde de başarılı olabileceklerini hedef 
göstermiştik. Onların da bunu ispat ettikleri 
hepimizin malumu.

İşte Konya atletizm camiasının doktor-
ları:

1-Bekir Ceylan
2-Mehmet Cengiz Özbek
3-Mehmet Temizkan
4-Recep Memik
5-Haydar Sur
6-Bedriye Süslü
7-Nihat Kırtaç
8-Hasan Bakır
9-Serdar Demirci
10-Fatih Sun
11- Mehmet Fuat Karabağır
12-Fahrettin Küçükay
13-Bülent Küçükay
14-Mustafa Alper Aykanat
15-Alper Tutkun
O yıllarda eğitimi yüksek sporcuların 

olduğu yerler her haliyle belliydi. Atletlerin 
birbirlerine, antrenörlerine, hakemlerine, 
öğretmenlerine olan yaklaşımları görül-
meye değerdi. O atletler 1980 ihtilali önce-
sindeki siyasi çalkantılardan uzak durdular. 
Onlar bir taraftan spor yaparken diğer ta-
raftan çalkantılardan uzak eğitimlerini en 
güzel biçimde sürdürdüler. Nitekim bir-
çoğu mühendis, doktor, veteriner hekimi, 
endüstri mühendisi, spor adamı, avukat, 
savcı, profesör, doçent, müftü….. oldular.

 Özellikle kolej başta olmak üzere 
atletizm sporu yapan yatılı öğrenciler için 
atletizm sahası sığınılacak bir liman oldu. 
Hasan Bakır, Nihat Kırtaç, Fatih Sun gibi 
isimler bu limanın yolcularıydı.

BEKİR CEYLAN
1945 yılında Konya’da doğdu. Aslen 

Karamanlı olan baba PTT’de memur ola-
rak görev yapıyordu. İlkokulu 19 Mayıs 
İlkokulu’nun olduğu yerdeki Kız Tatbikat 
İlkokulu’nda okudu. Karma Ortaokulu 

sonrası Erkek Lisesi’ne kaydoldu. Birinci 
sınıfı yatılı okudu.

1960’lı yıllarda o günkü adıyla Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü yapan Sami 
Yavrucuk ve Müdür Yardımcısı Cemil Er-
gen atletizm sporu ile çok ilgiliydi. Anka-
ra’dayken atletizm ajanlığı da yapan Yavru-
cak’ın diyaloğu ile Atletizm Federasyonu, 
Atletizm Antrenörü Muhsin Cüneyt’i Kon-
ya atletizmine yön vermesi için Konya’ya 
göndermişti.

 Muhsin Cüneyt 1961-1964 arası üç 
yılı aşkın Konya’da atletizm antrenörü ola-
rak görev yaptı. Bu sayede Konya atletizmi 
tırmanışa geçti. Muhsin Cüneyt güler yüz-
lü sempatik bir kişiydi. Erkek Lisesi birinci 
sınıfta eğitime başlayan Bekir Ceylan arka-
daşları ile bir merakla stada gittiler ve Sami 
Yavrucuk’un ilgisiyle o yıllarda yaptırılan 
300 metrelik müstakil atletizm sahasına 
ulaştılar. Orda bulunan Muhsin Cüneyt 
onları soyunma odası dahil gezdirdi ve el-
biseleri ile onlara tur attırdı ve antrenman-
lara devam etti. 

Zaman kaybetmeden Turgay (Tun-
ga) Danış, Mustafa Silay, Mustafa Keten, 
Mehmet Serin, Halis Özkan, Şefik Ilgaz.... 
ile birlikte antrenmanlar ciddiyet kazandı 
ve Bekir Caylan diğer takım arkadaşları gibi 
her geçen gün performansını yükseltti. 

400 - 400 Engel,  4x400 bayrak yarışlarına 
katılan Bekir Ceylan zaten aileden İdman-
yurdluydu. Erkek Lisesi, İdmanyurdu ve 
Bölge formaları ile Bekir Ceylan 400met-
rede 51.8,  400 metre engellide 57.8 e 
ulaştı ve 400metre engellide derecesi ile 
yeni Konya rekorunun sahibi oldu. Kon-
ya dışında Manisa, Balıkesir, İzmir, Bolu, 
Mersin ve Ankara’daki yarışlara Konya’yı 
temsilen 2 kez Türkiye Şampiyonası’na 
katıldı.

HASAN BAKIR
1959 Gaziantep Nizip doğumlu, çift-

çi bir ailenin çocuğu. İlkokulu Nizip’te 
tamamladı. İmtihanı kazanınca kaderi 
1970-77 yılları arasında Konya Maarif Ko-
leji ( Meram Anadolu Lisesi) ile özdeşleşti. 
Gaziantep Öğretmen Lisesi’nde okuyan 
Müslüm ağabeyi, basketbol jimnastik ile 
meşguldü. Kardeş Hasan Bakır’ın gönlüne 
spor merakını işlemişti.

Hasan Bakır ortaokul üçüncü sınıftay-
ken Beden Eğitimi Öğretmeni Fikret Ün-
lü’nün teşvikiyle okul takımında voleybol 
sporu yapmaya başladı.

Lise birinci sınıftayken pist okul takı-
mının bazı branşlarında eksiklikler vardı. 
Ahmet Nuri Bilgin, Sait Yanmaz, M.Emin 
Bilgin, Bülent Pektaş, Serdar Demirci gibi 
birkaç yıldız  atletizm sporu yapanların ya-

nına takviye gerekiyordu. Zaten orta ve lise 
kısmı dahil tüm okulun mevcudu beş yüz 
kişiydi. Okul voleybol, basketbol ve hent-
bol takımı pist atletizm takımının takviyesi 
için hazır kuvvetti. Bu çerçevede voleybol 
takımında olan Hasan Bakır lise birinci sı-
nıfta atletizme başladı. O artık okul takımı-
nın üçadımcısıydı.

Aynı yıl Amerikalı Basketbol Antrenörü 
Bayan Bony Borgen ile yapılan antren-
manlar hayli faydalı oldu. Kolej Ortaokul 
Voleybol Takımı il birincisi, gruplardaysa 
ikinci olmuştu. 

Ders sonu stadın yolunu tutan Bakır, 
ciddi ve gayretli bir şekilde Antrenör Mu-
zaffer Tulukcu’nun antrenmanlarına tabi 
oldu. Her geçen gün performansı arttı.

Okul yarışları yanında bölge ve ferdi 
yarışlara katıldı. Yaz tatilinde Nizip’te yaz 
sıcağı nedeniyle akşamları zeytin bahçe-
leri içinde arkadaşları ile futbol oynayarak 
performansını yitirmedi. Konya dışında ilk 
olarak 14-15 Haziran 1975 tarihinde Mer-
sin’de grup birincisi olan Konya takımının 
üçadımcısı olarak birinci oldu ve başarıya 
omuz verdi.

Uzun ve üçadım atlama yarışlarının 
Konya’daki tüm yarışlarına katılan Hasan 
Bakır lise son sınıftayken ( 1977 ) Anka-
ra’da 12.92 ile Türkiye ikincisi oldu. Salon 
Türkiye Birinciliği’ndeyse dördüncü oldu. 
Tüm zamanlarda üçadım atlamada en iyi 
derecesi 13.20 idi.

1977 yılında Ankara Hacettepe Üniver-
sitesi’nde tıp eğitimine başladı. 4. Sınıfa ka-
dar voleybol oynadı. Antrenör Özcan Kutlu 
nezaretinde bir süre atletizme devam etse 
de sürdüremedi.

Uzun süre Gaziantep’te genel cerrahi 
uzmanı olarak çalışan Hasan Bakır halen 
İstanbul Kadıköy’de iş yeri hekimi olarak 
mesleğini sürdürüyor.

NİHAT KIRTAÇ
Aslen Çumra Okçu’da 1959 yılında 

Konya’da doğdu. İlkokul sonrası 1970 
yılında Maarif Koleji’nde (Anadolu Lisesi) 
eğitime başladı. Kırtaç’ın spor hayatı sınıf 
arkadaşı Hasan Bakır’la beraber geçti. 
Bakır onun antrenörü, moral hocasıydı. 
Çok düzgün ve samimi düşünen, ahlâklı 
Nihat Kırtaç Beden Eğitimi Öğretmeni 
Mazhar Vardar’ın teşvikiyle Hasan Bakır 
gibi oda Voleybol ile spora ortaokul son 
sınıfta başladı. Okul Takımı yanında ku-
lüplerde Demirspor forması ile kendini 
geliştirdi.

O yıllarda daha önce atletizm ile ilgi-
lenen A.Nuri Bilgin, Sait Yanmaz, Bülent 
Pektaş, Fatih Sun, M.Emin Bilgin, Serdar 
Demirci gibi yıldızlara takviye ile iyi bir okul 
akımı kurmayı hedefleyen Mazhar Vardar 
Öğretmen, özellikle Voleybol takımı 
merkezli okulun diğer takımlarındaki 
yetenekli öğrencileri kanalize etti. Bu 
çerçevede Hasan Bakır, Nihat Kırtaç, Hay-
dar Sur, Ender Rıza Ekici, Behçet Gökbez, 
Mehmet Fuat Karabağır, Ferudun Yıldız, 
Ömer Altay artık ders sonrası Stada gidip 
Antrenör Muzaffer Tulukcu’un program-
larına katılıp, değişik branşlarda Maarif 
Koleji okul takımını temsilen yarışmalar 

katılmaya başladılar.
Nihat Kıraç gibi yatılı öğrenciler için 

atletizm sahası güzel bir yerdi. Hem 
kendileri düzgün bir biçimde zevkle ant-
renman yapıp, duşlarını alıp okula dönü-
yorlardı. Bir diğer taraftan da Kolejli öğ-
rencilerle, atletizm camiası renklenmiş ve 
kalite yükselmişti.

Nihat Kıraç, Mazhar Hoca’nın tecrü-
besi ile gülle ve disk yarışçısı olup çok 
geçmeden okul formasına ilâve Bölge 
Forması ile Konya’yı temsilen Mersin’de 
gurup birincisi olan takıma başarısı ile güç 
verdi. Konya’daki tüm okul ve ferdi yarış-
lara katılan Kırtaç, Kulüplerde Demirspor 
forması ile de yarıştı. Gülle atmada 12m., 
disk atmada 30m.nin üstünde atışla yaptı.

Okul takım kaptanı Hasan Bakır ile çok 
iyi bir arkadaşlıkları vardı. Bakır ve antrenör 
Tulukcu’nun ona verdiği değeri çoktan hak 
eden Kırtaç spor yapmaktan çok zevk du-
yarak yılları geçti.

1977 yılında Çapa Tıp Fakültesi’ni 
kazanan Dr. Nihat Kırtaç mecburi hizmetini 
Bursa Karacabey Akçasusurluk köyünde 
üç yıl yaptı. Burada kurduğu voleybol ta-
kımı bölge birincisi oldu. Askerlik sonrası 
Kdz. Ereğli, Haseki’de çalıştı. Aile Hekimi 
olarak 4 yıl İstanbul’da kaldı sonrasında 
Kdz. Ereğli’de Çocuk Sağlığı Merkezi ve 
SSK Hastanesi’nde uzman hekimlik yaptı. 
2015 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası 
Ekomar Acil ve Karadeniz Osgb’de çalışan 
Nihat Kırtaç 8 Mayıs 2018’de beyin kana-
ması sonrası rahmetli oldu. Kabri Ereğli 
şehir Mezarlığında

1973 – 77 yıllarının efendi, centilmen, 
duygusal atletti, Nihat Kıraç. Kan bağışı ne-
deniyle Kızılay tarafından altın madalya ile 
ödüllendirilmişti.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Hasan Bakır (takkeli önde), Ömer Özdöner, A.Korkut Yapıcı, Serdar Demirci, 
yarışmalar için Stada doğru yol alıyorlar…

Maarif Koleji’nde tüm branşlara büyük emek veren Mazhar Vardar (gözlüklü), 
bir tarafında Hasan Bakır, diğer tarafında Nihat Kırtaç…

Konya Lisesi kupası Kaptan Bekir Ceylan’a takdimi sırasında, Bölge Müdürü Sami 
Yavrucuk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sebahattin Şengün tüm takımı tebrik ederken… Dr.Mustafa Alper Aykanat, PTTSpor atletizm takımında yarışmıştı... Aykanat kardeşler şeref kürsüsünde...

Mustafa Sılay ve Bekir Ceylan aynı dönemin atletleri… Nihat Kırtaç disk atma sahasında antrenmanda…
Nihat Kırtaç ve Hasan Bakır (sol başta) 1970’li yıllarda Mavi - Lacivert Konya 

Demirspor formasını giydiler…

Doktor Nihat Kırtaç gönül adamıydı…
Nihat Kırtaç ve Hasan Bakır 1975 yılı Mayıs 

ayında Mersin’de yapılan gurup birinciliğinde…
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Hasan Bakır şeref kürsüsünde.



Deplasmandaki tek puanını Konyaspor’dan aldı
Ligin güçlü takımlarına kök söktüren Konyaspor, 

Anadolu takımlarına puan dağıtıyor. Bu sezon dep-
lasmanda en az puan toplayan ekip olan Yeni Malat-
yaspor, dış sahadaki tek puanını Konyaspor’dan aldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in geride kalan 8 
haftasında iç saha maçlarındaki performansıyla dik-
kati çekiyor. Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 4 
iç saha maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Se-
yircisinin önünde 4 maçta 10 puan toplayan Malatya 
ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 
kalesinde 2 gol gördü.

 İç saha puan cetvelinde 3’üncü sırada yer alarak 
evinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malat-
yaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağın-
da kaldı. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Malat-
ya temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 1 
puanla dış saha puan cetvelinde son sırayı aldı. Sa-
rı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maç-
larda Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği’ni 
2-1, Yukatel Denizlispor’u 2-0 yenerken, Göztepe ile 
1-1 berabere kaldı. 

Malatya ekibi sahasında gösterdiği performansla 
Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’ün ardın-
dan averajla 3. sırada yer aldı.

Sarı-siyahlılar evinde aldığı sonuçlarla “dört 
büyükler” olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fe-
nerbahçe ve Trabzonspor ile son şampiyon Medipol 

Başakşehir’i de geride bıraktı.
İç saha performansına göre Medipol Başakşehir 

7 puanla 6’ncı, Galatasaray 7 puanla 10’uncu, Fener-
bahçe 7 puanla 11’inci, Beşiktaş ise maç eksiğiyle 4 
puanla 14’üncü, Trabzonspor ise 3 puanla 15’inci sı-
rada kendisine yer buldu.  n AA

Maestro Amir Hadziahmetovic dönüyor Abdülkerim Bardakçı: Gurur duyuyorum
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor’un maestrosu Amir 
Hadziahmetovic, Kasımpaşa maçıy-
la tekrardan sahadaki yerini almak 
istiyor. Ligde oynanan ilk 4 maçta 
forma giyen başarılı futbolcu, milli 
ara dönüşü oynanan Yeni Malat-
yaspor maçında  maç yoğunluğuna 
bağlı sakatlık yaşamıştı. Sakatlığın-
dan ötürü Gaziantep FK, Başakşehir 
ve Fenerbahçe maçlarını kaçıran 
Amir Hadziahmetovic, ikinci milli 
ara sonrası oynanacak olan ilk maç 
Kasımpaşa karşılaşmasında İsmail 
Kartal’ın görev vermesi durumunda 
sahadaki yerini alması bekleniyor. 
Tedavisi süren başarılı futbolcunun 
Kasımpaşa maçına kadar hazır ola-
cağı da gelen bilgiler arasında.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İttifak Holding Konyaspor’un 

başarılı orta saha oyuncusu Amir 
Hadziahmetovic’ milli ara iyi geldi. 
Ligin 5.haftasında oynanan Yeni Ma-
latyaspor karşılaşmasında sakatlık 

geçiren Bosna-Hersekli futbolcunun 
tedavisi milli arada devam ediyor. 
Amir Hadziahmetovic’in oynamadığı 
3 karşılaşmada orta sahada büyük 
sıkıntılar çeken İttifak Holding Kon-
yaspor, bu süreçte Gaziantep FK ve 
Başakşehir’e mağlup olurken Fener-
bahçe’yi ise mağlup etti. Söz konusu 

karşılaşmalarda Musa Çağıran ve 
Oğuz Kağan’a formayı veren İsmail 
Kartal ise beklediği katkıyı 2 futbol-
cudan da alamadı. Eksikliği bariz bir 
şekilde hissedilen Amir’in takıma 
dönecek olması da teknik heyetinde 
yüzünü güldürdü.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un savunmadaki 
yeni sigortası Abdülkerim Bardakçı, 
memleketinin takımının formasını 
giydiği için kendisi ile gurur duydu-
ğunu söyledi.

2-0 kazanılan Fenerbahçe maçı-
nın kahramanlarından olan başarılı 
futbolcu Abdülkerim Bardakçı açık-
lamalarda bulundu. 

Konyaspor’un 42 numarası Ab-
dülkerim Bardakçı, “Memleketimin 
formasını terletmekten gurur duyu-
yorum. Bana güvenenleri mahçup 
etmemek için de her hafta daha 
çok çalışıyorum. Haftayı 3 puanla 
kapattık. Mutluyuz ama bu galibiyeti 
taçlandırmak için Kasımpaşa maçı-
nı mutlaka kazanmamız gerekiyor.” 
ifadelerini kullandı.

Konyaspor altyapısından yeti-
şen deneyimli savunmacı uzun yıl-
lar alt liglerde kiralık olarak forma 
giydikten sonra bu sezon başında 
yeniden kadroda tutulmuştu. Sa-
vunmanın ortasında yaşanan sa-

katlıklardan sonra takımın önemli 
isimlerinden biri haline gelen Ab-
dülkerim, son maçlarda yükselen 

performansı ile taraftarın takdirini 
toplamıştı. 
 n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor sahasında karşılaştığı Antal-
ya temsilcisi Serik Belediyespor ile 1-1 
berabere kaldı. 

Karşılaşmanın genelinde oyunun 
kontrolünü elinde bulunduran Yeşil-Be-
yazlılar, net fırsatlardan yararlanamadı. 
Güçlü rakibi karşısında 4 net pozisyona 
giren 1922 Konyaspor, bu pozisyonlar-
dan sadece birini değerlendirebildi. 
Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan 
Yavru Kartal, Serik Belediyespor ma-
çında da iyi oyunun karşılığını alamadı. 

Önce geriye düşen Erol Mıngır’ın öğren-
cileri sonrasında beraberliği yakalasa 
da maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve 
puanını 11’e çıkardı.

İLK YARI
Karatay Termal 1922 Konyaspor, 

sahasında konu ettiği Serik Beledi-
yespor ile yenişemedi. Karşılaşmaya 
iyi başlayan ve ilk 25 dakikada oyunun 
kontrolünü elinde bulunduran Yeşil-be-
yazlılar, Ege Özkayımoğlu ve İsmail Gü-
ven ile net fırsatlardan yararlanamadı. 
Sonrasında oyunda dengeyi sağlayan 
Serik Belediyespor, 42. dakikada kor-

ner sonrası yakaladığı pozisyonda golü 
buldu. Kalan dakikalarda da başka gol 
olmayınca ilk yarı Antalya temsilcisinin 
1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısını temsil-

cimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor 
yine hızlı başladı. Oyunun kontrolünü 
elinde bulundurarak ataklar geliştiren 
Yavru Kartal, 62. Dakikada da bera-
berlik golünü buldu. İsmail Güven’in 
kullandığı duran topta kalecinin boşa 
çıkmasıyla karambol oluştu. O sırada 
fırsatçılığını konuşturan 1922 Kon-

yaspor’un kaptanı Ahmet Önay topu fi-
lelere gönderdi ve durumu 1-1’e getirdi. 
Golü bulduktan sonra rakibini iyice bası 
altına alan 1922 Konyaspor karşılaş-
manın uzatma dakikalarında da net bir 
fırsattan yararlanamadı.

 Adem Eren Kabak’ın savunma ar-
kasına attığı topta hareketlenen Seydi 
Kayasoy kaleci ile karşı karşıya kalırken 
topu auta attı. Son dakikada ise Serik 
Belediyespor’un kontra atağında kaleci 
Mücahit Atalay rakibine gol izni vermedi 
ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, 1 
puana razı oldu
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, sahasında ağırladığı Serik 
Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak 9 hafta sonunda puanını 11’e çıkardı. 42. dakikada yediği golle 
1-0 geriye düşen Yeşil-Beyazlılar, 62. dakikada rakibine Ahmet Önay’ın golüyle karşılık verdi. Maç 
genelinde üstün taraf olan 1922 Konyaspor, net fırsatlardan yararlanamayınca 1 puana razı oldu

Yeşil-Beyazlılar’a
sakatlık şoku

Ali Akgül 
unutulmadı

Kıyakdo 
bisikletçileri ağırladı 

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un sahasında ağırla-
dığı ve 1-1 berabere kaldığı Serik Belediyespor maçında 
temsilcimiz şansızlıklar yaşadı. Karşılaşmada sakatlanan 
Süleyman Selak ve Can Demir Aktav yerlerini Maksut Taş-
kıran ve Ahmet Önay’a bıraktı. Hafta içinde ağrıları bulunan 
ancak kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini söy-
leyen Süleyman Selak 32. dakikada oyundan sakatlanarak 
çıkarken, Can Demir Aktav ise ikili mücadelede sakatlana-
rak 42. dakikada oyundan alınan isim oldu. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi, gazeteci Ali Akgül 
ölümünün 13. yıldönümünde unutulmadı. 11 Kasım 2007 
tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 43 yaşında  yaşamı-
nı yitiren gazeteci Ali Akgül’ün ölüm yıldönümü nedeniyle 
TSYD Konya şube yönetim kurulu bir mesaj yayınladı. Şube 
başkanı Murat Dönmez tarafından yönetim kurulu adına 
yapılan açıklama da şu görüşlere yer verildi: “Konya bası-
nının unutulmaz isimlerinden, Derneğimiz üyesi Ali Akgül’ü 
13  yıl önce kaybetmenin üzüntüsü hala ilk günkü gibi içi-
mizde yerini korumaktadır.  Genç yaşta geçirdiği kalp krizi 
sonucu aramızdan ayrılan Ali Akgül, gazeteciliğe, kendisi 
gibi yıllar önce aramızdan ayrılan eşsiz insan Mehmet Ga-
zel’in yanında başlamış ve yıllarca basın mesleğinin en zor 
dönemlerinde başarıyla görev yapmıştır.  Ali Akgül arkada-
şımızı rahmet ve özlemle anıyor,  ailesine, sevenlerine bir 
kez daha sabır diliyoruz. n SPOR SERVİSİ

Kıyakdo Dondurmaları Karatay ilçesindeki pastanesin-
de genç bisikletçileri ağırladı.

Genç bisikletçileri ağırlayan Kıyakdo Dondurmaları sa-
hibi Akif Öztürk, “Konya Karatay Gezen bilir bisiklet toluluğu 
Derneğini ağırlamaktan mutlu olduk. Şehrimizde sosyal 
sorumluluk projelerine destek vermek ve sportif faaliyetleri 
desteklemekten mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte şehri-
mizdeki bu tür faaliyetleri destekleyeceğiz” dedi.

Konya Karatay Gezen bilir bisiklet topluluğu Derneği 
Başkanı Yahya Yakut Kıyakdo dondurmaya teşekkür ede-
rek, Kahraman Maraştan konya’mıza damak tadını getiren  
Özedeler Dondurma ve  Baklava Maraşın yöresel ürunleri 
ile  hizmet veriyor. “Bizi misafir eden Kıyakdo Dondurmala-
rı sahibi Akif Öztürk’e teşekkür etti. Konya pastacılar odası 
Başkanı KadirKağnıcıoğlu, ve Konya Minibusculer odası yö-
netim kurulu uyesi Veysel Samat  eşlik etti.n SPOR SERVİSİ

RPS
STAD: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Levent Yeşilyurt
1922 KONYASPOR: Mücahit Atalay, Seydi Kayasoy, Adem Eren Kabak, Savaş Polat, Can 
Demir Aktav (Dk 42 Maksut Taşkıran) Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Görkem Şimşek, 
Süleyman Selak (Dk 32 Ahmet Önay) Ege Özkayımoğlu, Celal Hanalp
SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Bahadır Çiloğlu, Yusuf Onur Arıkan, Ab-
dülsamet Burak, Atakan Cangöz (Dk. 87 Yusuf Çelik) Mahsun Çapkan (Dk. 67 Erkan Şahin) 
Sinan Kalaycı, Gökay Keser( Dk 78 Murat Gürbüzerol) Sefa Narin, Sinan Özkan
SARI KARTLAR: Sinan Kalaycı, Gökay Keser ( Serik Belediyespor)
GOLLER: DK. 42 Bahadır Çiloğlu (Serik Belediyespor) DK 62 Ahmet Önay (1922 Konyaspor)


