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KONYA SANAYİSİ, 
SÜREÇTEN KARLI ÇIKTI

 İçeriğinde bulunan timokinon etken maddesinin, 
antimikrobiyal ve immunmodülatör etkileri 

olduğu bilinen Çörek otu yağı, bağışıklık sistemini 
dengeleyerek viral ve mikrobiyal hastalıklara karşı 

direnci artırmaya yardımcı oluyor. Bu anlamda Zade 
Vital, sağlığa önemli katkı sağlıyor.

 n HABERİ SAYFA 2’DE

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
pandemi sürecinde teknoloji aracılığıyla vatandaştan 

iletişimi koparmadan çalıştıklarını ifade etti. Özer, 
“Konya sanayisi bu süreçten karlı çıktı diyebiliriz” dedi.

 n HABERİ SAYFA 3’TE

MHP İl Kongresi 
Pazar günü

MHP Konya’da ilçe kongreleri 
sürecinin başarıyla tamam-
landığının bilgisini veren 
MHP Konya İl Başkanı Remzi 
Karaarslan, 27 Eylül Pazar günü 
İl Kongrelerinin yapılacağını 
duyurdu.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Her şey tarım için
Karatay Belediyesi’nin 
organizasyonuyla düzenlenen 
Karatay Tarım Çalıştayı’nda 
tarımın ve üretimin öneminin 
pandemi sürecinde daha iyi 
anlaşıldığı, tarımı ve çiftçiyi 
güçlendirmek için verilen 
desteklerin bundan sonra 
da artarak devam edeceği 
vurgulandı.
İki gün süren programda 
Karatay’ın tarımı, tarımsal verimin 
ve ürün çeşitliliğinin arttırılması, 
yeni sulama sistemleri ve su 
kaynaklarının verimli kullanımı 
ile üreticinin sorun ve talepleri 
iki gün boyunca etraflıca ele 
alındı. Katılımcılar sunumla 
bilgilendirme yaptı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Metro entegre olacak
Konya Metro Projesi’yle ilgili yeni çalışmaların olduğunu aktaran Başkan Altay, “Hattın mevcut haliyle 

15-16 duraklı yapılması gündemde. Bazı çalışmalar yapılarak 2. etapla birleştirilmesi gündemde. 
Banliyö ile birleştirilmesi gündemde. Konya metrosundan vazgeçilmiş değil, herhangi bir sıkıntı yok” dedi

METRO İLE BANLİYÖ 
ENTEGRE OLACAK

Konya Metro projesi ile ilgili bir 
soru üzerine projenin son durumu-
nu paylaşan Başkan Altay, “Hem 
durak sayısıyla ilgili hem de Konya 
Banliyösunun sisteme dahil olma-
sıyla birlikte yolcu hareketliliğinin 
nasıl olacağıyla ilgili bir çalışma 
yürütülüyor. Hattın mevcut haliyle 
15-16 duraklı yapılması gündemde. 
Bazı çalışmalar yapılarak 2. etapla 
ve Banliyö ile birleştirilmesi gün-
demde” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA SAYFA 8 VE 9’DA

MİLLET BAHÇESİ 
2021’DE BİTECEK 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya 
projelerindeki son durumu de-
ğerlendirdi. Başkan Altay, Millet 
Bahçesi, Alaaddin Caddesi 
Cephe Düzenlemesi, Mevlana 
Çarşısı ve çevresindeki düzen-
leme çalışmaları gibi projelerin 
tamamlanmasıyla Konya’da yeni 
bir sürecin başlayacağına işaret 
etti. Altay, Millet Bahçesi’nin 
2021 yılında tamamlanacağının 
bilgisini verdi. 
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Zade Vital 
Çörek Otu Yağı

Zade Vital Karamürver
Ekstresi, C Vitamini ve Çinko

ZADE VITAL 
DESTEK ÜRÜNLER 

Soydan soya genlerimizi 
aktararak kuşaklar boyu temel 
özelliklerimizi koruyoruz. 
Eğer düşük bir bağışıklık 
sistemine sahipsek, alerjik ai-
lesel hikayelerimiz mevcutsa 
bunları çocuklarımıza aktarma 
ihtimalimiz vardır. Genle-
rin aktarımına etki etmemiz 
mümkün değildir. Ancak 
güncel bilimsel bilgiler çevre 
ve ortam şartlarının genler 
üstünde büyük etkisi olduğunu bildirmek-
tedir. Müdahale edebildiğimiz bu şartları 
uygun ortamlara dönüştürmek elimizdedir. 
Yaşam alanının havalandırılması, taze gıda-
ların tüketilmesi, kaliteli zeytinyağı tercihi, 
stressiz yaşam alanın oluşturulması gibi 
birçok etkeni düzenleyerek kaliteli çevre 
oluşturabiliriz. 
Çocuk bağışıklık sisteminin güçlü olma-
sı özellikle hastalıklarla savaşta oldukça 
önemlidir. Yeni doğan bir bebek için en 
önemli destek anne sütüdür. Yeterli anne 
sütü almış olmak bebeklik, çocukluk dö-
neminde bağışıklık sistemini güçlü kılar.  
Hastalanmadan ortam ve mevsim deği-
şikliğine uyum sağlamaları için oldukça 
önemlidir.  Park kullanımı, okul başlangıcı 
ve oyuncak paylaşımı gibi ortak yaşam 
alanları çocukların bağışıklık sisteminin 

farklı mikroorganizmalarla 
tanıştığı zamanlardır. Vücudun 
yabancı mikroorganizmalara 
kendi savunma mekanizması ile 
doğal bir bağışıklığın gelişimi 
oldukça önemlidir. 
Mevsim değişiklikleri, okul 
dönemi, kapalı ortamlar, bakte-
riyel viral enfeksiyon dönemle-
ri, hastalık varlığı durumunda 
süreci kısa sürede atlatabilme-
leri için bağışıklık sistemini 

güçlü tutmak temel hedeftir. Özellikle 
anne sütü ile bebeği beslemek bağışıklık 
sistemini geliştirmek için önemli adımdır. 
Yeterli su tüketimi, doğru beslenme, uyku 
düzeni, ortam hijyen koşulları en önemli 
etkenlerdir. Hastalık veya salgın gibi özel 
durumlarda besin takviyeleri de destek-
leyici oluyor. Özellikle çocuklara uygun 
D vitamini, Omega 3 balık yağı güvenilir 
takviyelerdir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı hekimin önerisi ile hareket etmek 
gerektiği unutulmamalıdır.
Çocukların günlük oyun ortamları, etkinlik 
alanları oluşturmak gerekir. Mutlu çocuklar 
psikolojik olarak sağlıklı çocukların geli-
şimini destekler. Yapılan birçok çalışmada 
psikolojik sağlık ile bedensel bağlığın bire-
bir ilişkili olduğunu bildirmektedir. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocuklarda Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemi, 
vücudumuzdaki tüm 
diğer sistemlerin sağlıklı 
işleyebilmesi için, güçlü 
tutmamız gereken bir sistem. 
Pandemi döneminde ne kadar 
önemli olduğunu çok daha iyi 
anladık. Ancak bağışıklık sistemi bir anda 
güçlendirilebilecek ve sağlıklı hale gelecek 
bir sistem değil. Yıllardır sürdürdüğümüz 
yaşam tarzımızın bir eseri. Doğduğumuz 
günden itibaren bizimle doğup, gelişiyor. 

Pandemi sürecindeki veriler ve 
gözlemlerimiz de bağışıklık sistemi güçlü 
olanların Covid-19 virüsüne karşı daha 
dirençli olduğunu, enfeksiyonu daha kolay 
atlattığını gösteriyor.

Sık sık vurguladığımız sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları, güçlü bağışıklığın temeli. 
Düzenli egzersiz, kaliteli uyku, bol sıvı 
tüketmek, dengeli ve sağlıklı beslenmek 
ve stresimizi yönetebilmek, sağlık için beş 
temel unsur.

Oksijen radikallerinden olabildiğince 
sakınmak, inflamasyona neden olabilecek 
alışkanlıklardan uzak durmak ve 
bağışıklığımızı dengede ve sağlıklı tutmak 
gerekiyor.

Yapılan çalışmalar, D vitamini kan değeri 

düşük olanlarda enfeksiyonun çok 
daha ağır geçtiğini gösteriyor. Bu 
nedenle D vitamini takviyesi almak 
şart.

C vitamini ise, savaşçı 
hücrelerimizin işleyişinde çok 
önemli olduğundan, günde en az 
1000mg tüketilmesi uzmanlarca 
öneriliyor.

Sambucus Nigra’nın, virüsten 
korunmada etkinliği de çalışmalarla 
gösterilmiş. Ancak semptomlar başladıktan 
sonra kesilmeli. Zeytin yaprağı ekstresi, 
zerdeçal, zencefil gibi bitkisel kaynaklar da 
destekleyici olarak kullanılabilir.

Bağışıklık sistemini dengelediğin 
bildiğimiz çörekotu da bu dönemde etkili 
kaynaklar arasında. 

Kronik hastalığı olanların ve ileri 
yaştakilerin mutlaka Pnomoni aşısı 
yaptırmaları gerekiyor. Hastalık zemininde 
daha ağır seyredebiliyor çünkü. Yine 
özellikle havalar soğumaya başladığı 
şu günlerde soğuk algınlığı, grip gibi 
hastalıklara da yakalanmamak için özen 
göstermek önemli.

Ancak her zaman en önemli korunma 
yöntemi, maske kullanmak, sık sık el 
yıkamak ve sosyal mesafeyi korumak.

En kısa zamanda normal hayatımıza 
dönmek umuduyla, sağlıklı günlerimiz 
olsun...

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sağlıklı günlerimiz
 olsun.

İnsanların güçlü inanışlara sahip olduğu Çörek otu bitkisi köklü 
tarihsel ve mistik bir geçmişe sahiptir. Çörek otu Ranunculace-
ae (Düğün çiçeğigiller) ailesinde yer alır ve Güney Batı Asya, 
Avrupa, Kuzey Afrika’da yetişir. Tıbbi çörek otu olarak kullanı-

lan Nigella cinsi toplam 20 kadar türe sahip olmakla beraber, 
bunlardan 14’ünün ülkemiz florasında bulunduğu belirtilmek-
tedir. Ülkemizde genellikle Afyon, Isparta, Burdur ve Konya 
yörelerinde yetiştirilen “çörek otu” olarak bilinen Nigella 
sativa L., 20-30 cm uzunluğunda çiçekli yıllık bir bitkidir. 

Tohumları baharat olarak ve geleneksel tıpta farklı alanlarda kullanılmaktadır. Çörek 
otu tohumunun besin değeri yüksek olup, çeşitli aktif kimyasal bileşenler içermektedir. 
İçerdiği majör aktif bileşenler; timokinon, timol ve dihidrotimokinon’dur. Tercih edilecek 
Çörek Otu Yağı’nın mutlaka ideal bir yağ kompozisyonuna sahip olması gerekir. 

Tohumların gelişigüzel şekilde market, aktar, pazar gibi açık alanlarda el yordamı ile 
sıkılarak yağının tüketilmesi kontrolsüz ve uygunsuz bir yöntemdir. Öncelikle kaliteli bir 
çörek Otu Yağı elde etmek için doğru tohuma ulaşmak, temiz tarım ile üretilmiş tohumu 
seçmek gerekir. Güvenilir Ar-Ge merkezlerinde tohumun pestisit (zirai ilaç) ve alfatoksin 
gibi toksik maddeleri içerip içermediği test edilmelidir. Temiz tohumun bir sonraki süreci; 
GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında cold pres 
(soğuk sıkım) yöntemi ile yağın çıkartılmasıdır. Yağ sıkımı sağlandıktan sonra, dolum ve 
paketleme aşamalarının da GMP standartlarında yapılması gerekir. İçtiğiniz ve yediğiniz 
her şeyin vücudunuzda bir etkisi vardır. Fayda sağlamaya çalışırken zarar görmemek 
temel hedef olmalıdır.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Mitolojik Bitki; Çörek Otu Yağı

Enfeksiyonlara 
karşı direnci sağlayan 
hücrelerin, dokuların 
ve moleküllerin 
oluşturduğu, bir bütün 
olarak tanımlanan immün 
sistem, hastalıklara karşı 
koruma sağlar.  İçeriğinde 
bulunan timokinon etken 
maddesinin, antimikrobiyal 
ve immunmodülatör 
etkileri olduğu bilinen 
Çörek otu yağı, bağışıklık 
sistemini dengeleyerek 

viral ve mikrobiyal 
hastalıklara karşı direnci 
artırmaya yardımcı oluyor. 

İçeriğindeki esansiyel 
yağlar ile hem doğal bir 
nemlendirici olmasının 
yanı sıra oluşan burun 
akıntıları ve tahrişlerinin 
önlenmesine de destek 
oluyor. Çörek otu yağı 
bağışıklığın dengeli ve 
sağlıklı olması için güzel 
bir bitkisel kaynak.

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.

Doğadan gelen güçle 
bağışıklığınızı güçlendirin!
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    Gece Gündüz
Konya                  16 °C 30 °C

Karaman            16 °C 31 °C 

Aksaray              15 °C       29 °C
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Selçuklu’da asfalt sezonu dolu dolu geçiyor
Selçuklu Belediyesi, ihtiyaç pla-

nı doğrultusunda modern fiziki be-
lediyecilik çalışmaları ile ilçeye de-
ğer katmaya devam ediyor. Asfalt 
sezonu açılışından bu yana plan-
lanan program içerisindeki yerler 
hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda 
çalışmalarını tam kapasite sürdü-
ren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler sezonu aralıksız çalışarak 

sürdürüyor.
Bu kapsamda Fen İşleri Mü-

dürlüğü’ne bağlı ekipler Kosova 
Mahallesi Coşandere Caddesi’n-
de 620 metre uzunluğunda 5 bin 
900 metrekare sıcak asfalt, 4 bin 
750 metrekare parke, 1370 metre 
bordür, Hocacihan Mahallesi Tekke 
Caddesi 2.kısımda 2130 metrekare 
sıcak asfalt, 500 metrekare parke, 

275 metre bordür, Dilşat Sokak-
ta da 2140 metrekare sıcak asfalt, 
1400 metrekare parke, 650 metre 
bordür çalışması yaptı.
‘FİZİKİ BELEDİYECİLİKTE İDDİALIYIZ’

Selçuklu’da yaşam kalitesinin 
her geçen gün arttırılması için fiziki 
belediyecilik çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini ifade Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı; “Selçuklu’ya daha iyi hizmet 
için özverili bir şekilde çalışan ekip-
lerimiz, ana arterler başta olmak 
üzere şehrin dört bir yanındaki cad-
de ve sokaklarda bulunan yollarda 
yenileme ile asfalt kaplama çalış-
malarına tüm hızıyla devam ediyor. 
Şehircilik açısından Türkiye’nin en 
önemli metropol ilçeleri arasında 
yer alan Selçuklu’da yürütülen alt-

yapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin 
yaşam kalitesini hızla artıyor. İlçe 
merkezimizde ve civar mahalleri-
mizde sürdürülen çalışmalarda 34 
ekibimiz görev yapıyor. 

Yıllık çalışma planını uygulayan 
fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 
mahallesinde altyapı, asfalt, yol ge-
nişletme, tretuvar, kumlama, asfalt 
tamiri ve yol genişletme çalışmala-

rını sürdürüyor. Bu çalışmalarımız-
la fiziki belediyecilikte iddialıyız her 
çalışmamız Selçuklu’da yaşayan 
hemşehrilerimize her anlamda 
konforlu bir yaşam sağlamak için. 
Bu anlamda tüm faaliyet alanları-
mızda ilçemiz için en iyiyi hedefle-
yerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
“ dedi.
n HABER MERKEZİ

Üyelere daha kaliteli 
hizmet sunulacak

Konya Ticaret Odası’nın “Üye 
Hizmet Merkezi” projesi haya-
ta geçirildi. Konya Ticaret Odası, 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Almanya Chemnitz Ticaret ve 
Sanayi Odası (Chemnitz IHK) or-
taklığıyla yürütülen proje ile Konya 
Ticaret Odası ve Aksaray Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda kurulan Üye 
Hizmet Merkezi birimleri ile Oda 
üyelerine hizmet kapasitesinin ar-
tırılması hedefleniyor. 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Özellikle Koronavirüs salgını sü-
recinde bir kez daha önemi ortaya 
çıktığı gibi; üyelerimize daha hızlı 
ve daha kaliteli hizmet verebil-
mek amacıyla dijitalleşmenin tüm 
avantajlarını Odamız bünyesinde 
uygulamaya devam ediyoruz. Üye-
lerimiz, Odamızın internet adresi 
www.kto.org.tr üzerinden Online 
İşlemler menüsü ile Faaliyet Bel-
gesi, Oda Kayıt Belgesi, Aidat Sor-
gulama ve Ödeme, Üye Sorgulama 
hizmetlerini Odamıza gelmeden 
gerçekleştirebilmektedir. Bununla 
birlikte; devletimizin Koronavirüs 
kapsamında çıkardığı ekonomik 
paketlerdeki güncel gelişmeler 
başta olmak üzere devlet destek-
leri, teşvikler, araştırma raporları, 
son yönetmelik ve genelgelere de 
web sitemizden ulaşılabilir. Tüm 
üyelerimiz, Odamızın Android 
veya IOS uygulamalarını telefon-
larına yükleyerek, web sitemiz 
üzerinden yapılan işlemleri cep 
telefonları vasıtası ile bulundukları 
yerden rahatlıkla yapabilmektedir. 
Dijital dönüşüm kapsamında uzun 
süredir uygulamadığımız bu çalış-
malar Üye Hizmet Merkezimizin 
daha sistematik bir şekilde, üye-
lerimizin Odamız binasına uğra-
madan işlemlerini hızlı bir şekilde 
yapmalarına, iş ve ticaret hayatla-
rına katkı sağlayacak tüm konu-
larda bilgi almalarına imkân sağla-
yacaktır. Bu vesile ile Üye Hizmet 
Merkezimizin hayata geçirilmesin-
de emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, Merkezimiz bünyesinde 

hizmet verecek çalışma arkadaş-
larımıza başarılar diliyorum” dedi. 
Başkan Öztürk konuşmasının ar-
dından Üye Hizmet Merkezi’nin 
tanıtımı ve Merkezin faaliyetleri 
ilgili sunum gerçekleştirdi.

Aksaray Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş da 
“Konya Ticaret Odası’nın öncülü-
ğünde, hayata geçirilen, Avrupa 
Birliği Projesi olan Üye Hizmet 
Merkezimizin hayırlı olmasını di-
liyorum. Yıllardır üyelerimizin en 
büyük ihtiyaçlarından birisi iletişim 
noktasında tek çatı altında buluşa-
bileceği bir yapı oluşturabilmekti. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hayata 
geçirilen bu proje, üyelerle iletişim 
noktasında son yılların en verimli 
projesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Projenin hayata geçmesi ile 
birlikte üyelerimiz herhangi bir 
sorun öneri talep bilgi noktasında 
tek bir kanal aracılığı ile odamıza 
ulaşabilecek ve bu kanal aracılı-
ğı ile zamandan tasarruf ederek 
işlemlerini yaptırabilecekler. Oda 
faaliyetleri, güncel duyurular, iş 
kurma süreçleri ve gerekli belge-
ler, yatırım alanları, devlet destek-
leri ve iştirakler başlıkları altında 
hizmet verecek olan üye hizmet 
merkezimizde, proje kapsamında 
işin gerektirdiği yeterliliklere sa-
hip olacak şekilde 10 farklı başlık-
ta kişisel gelişim eğitimleri verilen 
personelimiz tarafımızdan yöne-
tilecektir. Projenin sahibi Konya 
Ticaret Odasına ve Sayın Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’e 
desteklerinden ve Odamız ile yap-
tığı işbirliklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.

Chemnitz Ticaret ve Sana-
yi Odası (Chemnitz IHK) Başkan 
Yardımcısı Christoph Neuberg ise 
Konya Ticaret Odası ve Aksaray 
Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği 
yapmaktan mutluluk duyduklarını 
belirterek bu proje ile birlikte ilişki-
lerin gelişeceğini ve farklı alanlar-
da da işbirliği yapılabileceğini ifade 
etti. n HABER MERKEZİ

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, pandemi sürecinde teknoloji aracılığıyla vatandaştan 
iletişimi koparmadan çalıştıklarını ifade etti. Özer, “Konya sanayisi bu süreçten karlı çıktı diyebiliriz” dedi

‘Bu süreçten Konya
sanayisi kârlı çıktı’
Geçtiğimiz günlerde kongresini 

gerçekleştirerek teşkilatta yeni yüz-
lere görev veren AK Parti Selçuklu 
Teşkilatı pandemide de dijital or-
tamda çalışmalarını devam ettirdi. 
Çalışmalarını gazetemize değerlen-
diren AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, AK Parti he-
defleri olan tek partidir. Bizim he-
deflerimizi zaten milletimiz belirler” 
diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZI DİJİTAL 
ORTAMA TAŞIDIK

Pandeminin kendilerinin ça-
lışmalarını da etkilediğini belirten 
Özer, “Pandemi süreci teşkilat çalış-
malarımızı da etkiledi tabi ki. Kısıt-
lamalarda bazı çalışmalarımız kesin-
tiye uğradı. Pandemi süreci devam 
edecek gibi görünüyor o yüzden de 
bizler teşkilat çalışmalarını yeni nor-
male uygun hazırladık. Daha çok 
insanların bir araya geldiği etkin-
liklerden öte sosyal medya mecra-
ları ve uzaktan iletişimle insanlara 
ulaşacağımız çalışmalar yapıyoruz. 
Bu dönemin en etkili metodu da bu 
olacak. Zira öyle görünüyor. Kimse-
nin hayatını riske etmememiz gere-
kiyor. Ama bir şekilde hayat devam 
ediyor ve bu çalışmaların da yapıl-
ması lazım. Biz de teşkilat olarak 
kendimizi buna hazırladık” dedi.
GENÇLER İÇİN PROJE ÜRETİYORUZ

Ülkenin geleceği gençlere yö-
nelik projelerinin olduğunun altını 
çizen Mustafa Hakan Özer, “Genç-
lerle ilgili çok değerli çalışmalarımız 
var ve gençler bizim için önemli. 
Şunun için söylüyorum; Gençler bu 
ülkenin geleceği ve geleceğimize 
yatırım yapmalıyız. Selçuklu bölgesi 
hem sayı hem de yaş olarak seçmen 
kitlesinin olduğu bölge. Gençlik kol-
larımız ile birlikte ilk defa oy kullana-
cak kardeşlerimizle birebir iletişim 
kuruyoruz. Eğer aile içinde bir üye-
miz varsa ki, hemen hemen bütün 
ailelerde bir üyemiz mutlaka var ve 
gençlere ulaşma noktasında sıkıntı 
yaşamıyoruz. Gençlerin sıkıntı ve ta-
leplerini dinliyoruz. Üniversite genç-
liği ile ilgili çalışmalarımız da yoğun 
bir şekilde pandemi öncesine kadar 
sürüyordu ama pandemiden dolayı 
birazcık birebir çalışmalara ara ver-
dik” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ GENÇLER 
İÇİN GÜZEL ÖRNEKTİR

Gençlerle iletişim konusunda 
özeleştiride bulunan Özer, “AK Parti 
olarak gençlerle istediğimiz düzey-
de iletişim kuramadığımızı ifade 
etmem gerekiyor. Bu sadece siyasi 
anlamda değil. Sosyolojik olarak da 
gençlerin dünyasına inebilmek zor. 
Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor 
dolayısıyla gençlerle iletişim kurmak 
daha da zorlaşıyor ama biz AK Parti 

olarak iletişimin her alanını iyi kul-
lanarak onlarla bir araya gelmeye 
çalışıyoruz. Gençler birey olduklarını 
hissetmek istiyor. Genç kardeşleri-
mizin şunu iyi analiz etmesi gereki-
yor. Bu süreç AK Parti ile oluşmuş 
bir güzellik olarak karşımıza çıkan 
gençlerin hedeflerinin çok büyük 
olmasıdır. Bu, aslında çok büyük ka-
zanımdır. 

Bizim kuşağa baktığımız zaman 
öyle hedefler koyamazdık zira önü-
müzü göremiyorduk ama AK Parti 
gençlerin hedef koymasına vesile 
oldu. Bu çok güzel bir gelişme ve 
bunu teşkilatlar olarak devam et-
tiriyoruz. Bunun iyi bir ruh hali ol-
duğunu söylemek lazım. Öte yan-
dan gençlik bir başkaldırıdır, farklı 
duruştur. Şunu da iyi anlamak ve 
anlatmak lazım ki; Bu başkaldırı ve 
duruşun en güzel örneği Sayın Cum-
hurbaşkanımızdır. Tayyip Erdoğan, 
emperyalizme, sömürgeciliğe, hak-
sızlığa karşı çıkarak mazlumlara 
sahip çıkan tek lider Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Bu anlamda dünyaya 
başkaldıran simdir Recep Tayyip Er-

doğan. Dolayısıyla gençlerin bu baş-
kaldırı ruhunu AK Parti içerisinde ve 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliğinde 
görmeleri mümkündür. Bizim bu 
anlamda gençlerle gönül birlikte-
liğimiz var ama doğru iletişimde 
sıkıntılar yaşadığımızı düşünüyo-
rum. Bunun üzerinden de o iletişimi 
kurmanın çalışmaları içerisindeyiz. 
Bu dönemde gençlik kollarından 5 
arkadaşımızı ana kademeye aldık” 
şeklinde konuştu.

KONYA TARİHİ REKORUNU KIRDI
Türkiye ve Konya’nın pandemi 

sürecini iyi yönettiğini belirten AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer, “Türkiye ve Konya 
pandemi sürecini çok iyi yönetti, 
yönetiyor. Doğrusu, hizmet sektörü, 
kültürel alanlarda ciddi sorunlar var. 
Kafeler, sinemalar gibi alanlar bu 
süreçte iş yapamadı.  

Haliyle burada sorunlar var ama 
bu alanlarda ciddi destekler veril-
meye çalışıldı. Bu, normal zaman 
gibi bir durum değil. Buralarda so-
runlar var. Konya’da bu dönemde 
sanayinin en büyük sorunun iş ve 
işsizlik olmadığını gördük. Verim 
eksikliği yaşandı. Bu süreçte Avru-
pa’nın organize olamaması, Çin’deki 
sıkıntılar Konyalı sanayicinin önünü 
açtı. Hatta ihracata yönelik çalışan 
firmalar bu süreçte kazancını daha 
da artırdı. Yeni pazarlar bulundu. 
Fakat, toplumun ihtiyaç duyulan 
kısımlara hep birlikte el atması ge-
rekiyor. Devletin yetişemediği bazı 
özel durumlar olabilir. Dolayısıyla 
bu süreci hep birlikte omuz vererek 
atlatacağımıza inancım tamdır. Do-
layısıyla Konya sanayisi bu süreçten 
karlı bile çıktı denilebilir. Konya tari-
hi rekorunu kırdı diyebiliriz” ifadesi-
ni kullandı.

KONYA’DA İTTİFAK SORUNSUZ 
DEVAM EDİYOR

Cumhur İttifakı Türkiye’de oldu-
ğu gibi Konya’nın iskeletini oluştu-
ran bir ittifaktır diyen Başkan Özer,  
“Bu ittifak Konya’da da en ufak bir 
tereddüte mahal vermeden hem 
sahada hem de gönüllerde devam 
ediyor. İlçe bazında ise MHP Sel-
çuklu Teşkilatı geçtiğimiz günlerde 
kongresini gerçekleştirdi. Hayırlı ol-
sun dedik. Biz ilçe ve il bazında hem 
bizde hem vatandaşın nezdinde itti-
fakımız sorunsuz bir şekilde devam 
ediyor. Cumhur İttifakı Konya’da da 
çok güçlü bir şekilde sürüyor” şek-
linde konuştu. 
n MEHMET ALİ ELMACI

Başkaldırı ve 
duruşun en güzel 

örneği Sayın 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. 

‘

‘
Mustafa Hakan Özer
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Karatay Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen Karatay Tarım Çalıştayı’nda tarımın ve üretimin öneminin pandemi sürecinde 
daha iyi anlaşıldığı, tarımı ve çiftçiyi güçlendirmek için verilen desteklerin bundan sonra da artarak devam edeceği vurgulandı

Karatay tarımı güçlenecek
Karatay Belediyesi tarafından 

düzenlenen, Devlet Su İşleri Böl-
ge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü, Karatay İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası, 
Ova Sulama Birliği, Ereğli İvriz Su-
lama Birliği ve AK Parti Karatay İlçe 
Başkanlığı’nın katkılarıyla “Karatay 
Tarımı Mevcut Durum ve Sulama 
Sistemlerinin Analizi Toplantısı” 
gerçekleştirildi.

KARATAY’IN TARIMI VE 
SORUNLARI İKİ GÜN BOYUNCA 

ETRAFLICA ELE ALINDI
Karatay Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandırılan Karatay Ter-
mal Tatil Köyü’nde düzenlenen ve 
iki gün süren programda Karatay’ın 
tarımı, tarımsal verimin ve ürün çe-
şitliliğinin arttırılması, yeni sulama 
sistemleri ve su kaynaklarının ve-
rimli kullanımı ile üreticinin sorun 
ve talepleri iki gün boyunca etraf-
lıca ele alındı. Katılımcı kurum, oda 
ve birlik temsilcileri; toplantının ilk 
gününde kurumlarının yanı sıra ta-
rımın ve tarımsal üretimi ile üretici-
nin genel sorun ve taleplerini içeren 
birer sunum yaptı.

KARATAY TATİL KÖYÜ TURİZME 
ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK
Toplantının ikinci gününe ka-

tılan AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, konuşmasına Karatay 
Belediyesi tarafından ilçeye kazan-
dırılan Karatay Termal Tatil Kö-
yü’nden bahsederek başladı.

Leyla Şahin Usta, “Karatay Be-
lediyemizin tamamlayarak hizme-
te sunduğu Karatay Termal Tatil 
Köyü, sadece Karatay’ın değil, Kon-
yamızın, bölgemizin ve ülkemizin 
güzel tesislerinden biri haline geldi. 
Bu tesisler sadece şifa bulmak veya 
dinlenmek için değil, konferanslar, 

toplantılar ve sempozyumlar için 
de çok ideal. Bu vesileyle tüm va-
tandaşlarımızı bu şifalı su ve nezih 
ortamdan faydalanmaya davet edi-
yorum. Bu güzel tesisleri ilçemize 
ve Konyamıza kazandırdıkları için 
de Karatay Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

KARATAYIMIZA HİZMETİN
 EN GÜZELİ İÇİN ÇABALIYORUZ
Usta; toplantının, tarımı ve 

üreticiyi ilgilendiren her konunun 
konuşulup değerlendirilmesi bağla-
mında çok önemli bir fırsat olduğu-
nun altını çizerek konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Öncelikle programı 
düzenleyen ve katkı sunan herkese 
teşekkür ediyorum. Bizler de saha-
da çalışırken en çok sulama sistem-
leri, suyun verimli kullanımı, enerji, 
tarımsal üretim ve çeşitliliğinin art-
tırılması gibi sorunlar ile taleplerle 
karşılaşıyoruz. Bunlar aşılamaya-
cak veya çözülemeyecek konular 
değil. Bugünkü toplantının amacı 
da zaten bu. Hem kamu kurum ve 
kuruluşlarımız hem odalarımız ve 
birliklerimiz hem de üreticilerimiz-
le tüm bunları istişare ederek nasıl 
çözüm üretebiliriz diye bir aradayız. 
Bizler bugün buradan çıkacak ta-
lepleri, sorunları ve temel başlıkla-
rı ilgili bakanlıklarımıza ileteceğiz, 
konunun takipçisi olacağız ve Kon-
yamıza, Karatay’ımıza hizmetin en 
güzelinin gelmesi için çabalamaya 
devam edeceğiz.

TARIMIMIZI VE ÇİFTÇİMİZİ 
GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Konya’nın tarım alanında 
ülkenin çok önemli bir konumda 
olduğunu, bunun korunması, daha 
da geliştirilmesi için de yoğun bir 
çalışma içerisinde olduklarına vur-

gu yaptı. Konya denilince akla ilk 
olarak tarım ve buğdayın geldiğini 
hatırlatan Leyla Şahin Usta, “Ama 
artık Konya sadece buğdayla değil, 
son yıllarda yapılan çalışmalarla 
diğer tarım ürünlerinin de bolca 
ekildiği bir tarım şehri haline geldi. 
Tarımımızdaki bu ürün çeşitliliği-
nin daha da artması, doğal olarak 
beraberinde sulamada getiriler ve 
götürülerin etraflıca ele alınmasını 
gerektiriyor. Sadece yeni su kay-
nakları bulmak değil, elimizdeki 
kaynakları daha verimli ve etkin 
kullanmak da son derece önemli. 
Konya, sanayi kollarındaki üreti-
miyle de aynı zamanda bir sanayi 
şehri. Sanayinin güçlenmesi tarı-
mın güçlenmesiyle alakalı. Özellikle 
bu salgın döneminde güvenli gıda 
temini çok daha önemli bir hale gel-
di. Dolayısıyla bizim de önceliğimiz 
tarımımızı, çiftçimizi ve üreticimizi 
daha da güçlendirmektir. Salgın 
sürecinde birçok ülkede sağlıklı ve 
güvenli gıda temini konusunda ya-
şanan sıkıntıları hepimiz gördük. 
Elhamdülillah bu süreçte ülkemiz-
de gıda temininde bir sıkıntı yaşa-
mıyoruz. Çünkü güçlü bir ülkeyiz 
ve güçlü kurumlarımız var. Üreten 
ve ülkemizin dört bir yanına sunan 

çiftçilerimizin bu sürece kıymetli 
katkıları var. Ben tüm çiftçilerimize 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.
KONYA TARIM VE HAYVANCILIKTA 

ÜLKEMİZİN EN ÖNDE GELEN 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Programa telefon bağlantısıyla 
katılan AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, toplantıyı düzen-
leyen Karatay Belediyesi’ne, kat-
kı sunan kurum ve kuruluşlar ile 
programa katılan tüm paydaşlara 
teşekkür etti. Halil Etyemez, “Kon-
yamız; tarımıyla, sanayisiyle, kültü-
rü ve yüzlerce yıllık medeniyet mi-
rasıyla ülkemizin gözbebeği. Konya 
tarım ve hayvancılık konusundaki 
üretimiyle ülkemizin birinci şeh-
ri. Yani bir şehirden fazlası olan 
Konya, bizlerin de sorumluluğunu 
arttırıyor ve bizlere ayrı bir hizmet 
etme motivasyonu veriyor. Elbette 
bugüne kadar Konya için çok şey 
yapıldı yeterli mi değil. Çünkü Kon-
ya her şeyin en iyisine en güzeline 
layık. Konya; çiftçisiyle, odalarıyla, 
birlikleri ve kurum ile kuruluşlarıyla 
tarım ve hayvancılık alanındaki ek-
siklikler ile sorunların tespitin yanı 
sıra çözümü konusunda çok mesafe 
aldı. Bu çözüm önerilerini tarım uy-

gulamalarında da sıkça görüyoruz. 
Bugünkü toplantıya da bu manada 
önemsiyoruz. Bizler de bugün ele 
alınan tüm başlıkların takipçisiyiz 
ve çözümü için çaba göstereceğiz” 
diye konuştu.

TARIM VE ÇİFTÇİLERİMİZİN 
SORUN İLE TALEPLERİNİ BİREBİR 

TAKİP EDİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da Karatay’ın Türkiye ve 
Konya için taşıdığı öneme dikkatleri 
çekti. Karatay’ın ilçe sınırları bağla-
mında 2 bin 800 kilometrekarelik 
alanıyla ülkemizin birçok ilinden 
büyük, Konya’da ise Cihanbeyli’den 
sonraki ikinci büyük ilçesi konu-
munda olduğuna vurgu yapan Baş-
kan Hasan Kılca, “56 sanayi site-
siyle Konyamızın sanayisinin yüzde 
80-90’ı yine bizim içlemiz sınırları 
içerisinde. Bu kadar büyük bir ilçe-
miz elbette turizm konusunda ön 
planda. Ama aynı zamanda tarımı 
ve hayvancılığıyla da Karatayımız 
önemli bir tarım merkezi. Dolayı-
sıyla bizler, tarımımızın ve çiftçi-
mizin sorunlarını taleplerini birebir 
takip ediyoruz ve bu konuda çözüm 
üretmek için kendimizi sorumlu 
hissediyoruz. Bugün böyle bir top-
lantıyla da tüm bu konuları etraflı-

ca ve tüm paydaşlarıyla ele almak 
istedik. Buradan çıkacak tespitlerin 
ilgili kurumlara iletilerek çözüm 
üretilmesi için konunun takipçisi 
olacağımızı belirtiyorum” dedi.

KARATAY, TURİZM VE TARİHİ 
KADAR TARIMDA DA ÖN PLANDA

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise, ilçenin tarımı, 
çiftçilerin talepleri ve su kaynakları-
nın verimli bir şekilde kullanımı ko-
nularının ele alınması bağlamında 
programı önemsediklerini aktardı.

Başkan Mehmet Genç, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Karatay’ımızın 
tarihi, kültürü ve turizmi kadar ta-
rımı ile hayvancılığıyla da ön plan-
da. Bu kadar önemli olan bir alanda 
hep birlikte neyi yapabiliriz veya ne 
yapmaz isek tarım ve hayvancılıkta 
daha ileriye giderizi konuşuyoruz. 
Sulama sistemlerinin geliştirilme-
si, mevcut su kaynaklarının verimli 
kullanımı ve yeni su kaynaklarının 
getirilmesi için herkesin üzerine 
düşeni yapacağına inanıyorum. Ev 
sahipliğinden dolayı da Karatay Be-
lediye Başkanımız Sayın Hasan Kıl-
ca’ya teşekkür ediyorum.”

Karatay Termal Tatil Köyü’nde 
dört oturumda yapılan “Karatay 
Tarımı Mevcut Durum ve Sulama 
Sistemlerinin Analizi Toplantısı”na 
Devlet Su İşleri Konya Bölge Müdü-
rü Ali Fuat Eker, Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü yetkilileri, Karatay İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Erdem Gezgin, 
Karatay Ova Sulama Birliği Başkanı 
Mehmet Üzüm, Ereğli İvriz Sulama 
Birliği Başkanı Recep Yalçın, Kara-
tay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Ka-
vuneker, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Lokman Özturhan, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ve ilçe teşkilatı mensupları 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Leyla Şahin Usta Hasan Kılca Mehmet Genç

Başkan Altay, belediyenin Çeltik yatırımlarını inceledi
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çel-
tik’te esnafları ve vatandaşları zi-
yaret ederek Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilçeye yapılan ve plan-
lanan çalışma alanlarında incele-
melerde bulundu. İlçe Kaymakamı 
Yusuf Beran Vuran ve Çeltik Bele-
diye Başkanı Ali Meşe’yi de ziyaret 
eden Başkan Altay, bugüne kadar 
Çeltik’e 40 milyon liralık yatırım 
yaptıklarını belirterek, Çeltik’i daha 
güzel yarınlara kavuşturmak için 
çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çeltik ziyaretine ilk olarak es-
nafları ziyaret ederek başlayan Baş-
kan Altay, sonra sırasıyla Çeltik Be-
lediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
üzeri kapatılacak Çeltik Pazar Alanı 

ve yine asfaltı Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından dökülecek Atatürk 
ve Mevlana Bulvarı arasındaki yol-
da incelemelerde bulundu. 

ÇELTİK’E 40 MİLYON LİRALIK 
YATIRIM YAPILDI 

Ardından Çeltik Belediyesi’ni 
ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali 
Meşe’yle bir araya gelen Başkan Al-
tay, ilçeye bugüne kadar 40 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Bakan Altay, “Şu an iti-
bariyle en önemli işimiz pazar yeri-
nin kapalı hale getirilmesi. Bunun-
la ilgili kamulaştırma çalışmaları 
tamamlandı. İnşallah bu yıl içinde 
süreci başlatmayı arzu ediyoruz. 
Buradaki pazar, sadece Çeltik’e 
değil, bölgeye de hizmet ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi ve Çeltik 

Belediyesi iş birliği halinde Çeltik 
için çalışmaya gayret ediyoruz.” 
dedi. Başkan Altay, “Başkanımızı 
kutluyorum. Gönül belediyeciliğini 
en iyi yapan yerlerden birisi Çel-
tik. Kendisine başarılar diliyorum. 
Büyükşehir Belediyemiz, merkezi 
hükümetimiz, bakanlıklarımız ve 
ilçe belediyemiz hep birlikte Çel-
tik’i daha güzel yarınlara kavuş-
turmak için çaba sarf ediyoruz. Bu 
sene mahsul iyi, fiyatlar iyi inşallah. 
Bereketi hep daim olsun. Fiyatlar 
da hep iyi olsun diye dua ediyoruz. 
Özellikle fiyatlar için Cumhurbaş-
kanımıza teşekkür ediyoruz. Konya 
Ovası’nda çok güzel bir mutluluk 
oluştu.” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ 
Çeltik Belediye Başkanı Ali 

Meşe de, “İlçemizi bugüne kadar 
yalnız bırakmayarak her zaman 
destek olan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’a ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum. 

Çeltik, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız sayesinde daha da iyi-
ye gidecek.” ifadelerini kullandı. 
Başkan Altay, daha sonra Çeltik 
Kaymakamlığına yeni atanan Yu-
suf Beran Vuran’ı ziyaret ederek, 
yeni görevinde başarılar dilerken, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı sürdürülen Küçükhasan 
Mahallesi’ndeki yol çalışmalarında 
incelemeler gerçekleştirdi. Başkan 
Altay, mahalle kahvesini de ziyaret 
ederek ilçe halkıyla sohbet etti.
n HABER MERKEZİ
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Karapınar Kaymakamı Oğuz 
Cem Murat, Belediye Başkanı Meh-
met Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yu-
suf Zengin ve Belediye Meclisi üyesi 
Mustafa Kurum, Ankara’da bir ta-

kım ziyaretlerde bulundu.
Heyet, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanı Murat Kurum, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başka-

nı Metin Kıratlı ve DSİ Genel Müdü-
rü Kaya Yıldız’ı ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, zi-
yaretlerin ilçe adına faydalı geçtiğini 
belirterek, “Bakanlarımıza devam 

eden projeler ile yapılması planla-
nan projeleri ve sorunlarımızı ilettik. 
Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir Ka-
rapınar için çalışmaya devam edece-
ğiz.” dedi. n AA

‘Dolapta değil ihtiyaç 
sahibinde güzeldir’

Başkan Ertaş’tan sağlık 
çalışanlarına destek ziyareti

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanlığı Konya’da faaliyetlerine de-
vam ediyor. İl Başkanlığı bünye-
sindeki Sosyal Politikalar Başkanlığı 
tarafından başlatılan “Dolapta De-
ğil İhtiyaç Sahibinde Güzeldir” 
isimli proje ile kıyafet bağışı topla-
mayı hedeflediklerini belirten Gele-
cek Partisi Konya İl Başkanı Hasan 
Ekici, Konya’da Sivil Toplum Ku-
ruluşu gibi çalıştıklarını ve sadece 
seçim zamanında değil, her zaman 
halkla iç içe olduklarını söyledi.

İhtiyaç sahipleri için bugüne 
kadar birçok kampanya yürüttük-
lerinin altını çizen Gelecek Parti-
si Konya İl Başkanı Hasan Ekici, 
sosyal yardımlaşma kapsamında 
giysi kumbarası ile vatandaşların 
kullanmadıkları eşyaların ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasında köp-
rü görevini üstlendiklerini ifade 
etti. Gelecek Partisi Konya İl Bina-
sı ile Karatay, Meram ve Selçuklu 
İlçe Başkanlıklarına giysi toplama 
kutuları yerleştirildiğini söyleyen 
Ekici, ‘’Hayırseverlik, sosyal daya-

nışma ve yardımlaşma milletimizin 
önemli özelliklerinden biridir. Biz 
bunu ilimizde sürekli yaşatmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Kampanyaya Konya halkından 
yoğun katılım beklediklerini söyle-
yen Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici 25 Ekim tarihine 
kadar devam edecek kampanyada 
bağışlanan kıyafetlerin temizlene-
rek, paketleneceğini ve 29 Ekim 
tarihinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılmaya başlanacağını belirtti. 
n HABER MERKEZİ

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş, Korona virüs (Covid-19) pan-
demisinden dolayı gece gündüz 
demeden insanların sağlığı için fe-
dakârca çalışan sağlık personeline 
teşekkür etmek ve destek olmak 
amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirdi.

Ziyareti sırasında filyasyon eki-
binde bulunan sağlık çalışanlarına 
hediye takdim eden Başkan Ertaş 
maske, mesafe ve temizlik konu-
larına dikkat çekerek tüm hem-
şehrilerine uyarıda bulundu.  Bu 
zorlu dönemde en büyük sıkıntıyı 
yaşayan ve büyük bir mücadele ör-
neği gösteren sağlık çalışanlarımız 
sayesinde salgının önemli ölçüde 
kontrol altına alınabildiğini ifade 
eden Başkan Ertaş “ Bugün İlçe 
Sağlık Müdürümüz Abdulmuttalip 
Sarı’yı ve sağlık çalışanlarımızı ziya-
ret ederek teşekkürlerimizi bir kez 
daha ilettik. Çünkü sağlık çalışan-
larımız pandemi sürecinde takdire 
şayan bir fedakârlık, sabır ve gayret 
içerinde oldular. Canı pahasına gö-

revi başında olan, ailelerini geride 
bırakıp başka aileler ağlamasın diye 
fedakarlık yapan, bizler için sevgi, 
sabır ve özveriyle çalışsan tüm sağ-
lık çalışanlarımıza destek vermek 
için kendilerine hediyelerini takdim 
ettik. Daha önce olduğu gibi şimdi-
de sağlık çalışanlarımızın her daim 
yanında olup Ilgın Belediyesi olarak 
elimizdeki tüm imkânlarımızı kul-
lanmaya özen gösteriyoruz. Dok-
torlarımız ve sağlık personelimiz 
Covid-19 başta olmak üzere her 
türlü sağlık sorunlarımızda üzerine 
düşen görevi sonuna kadar yap-
maktadır. Bizlerde bu emeğe bu 
gayrete ve bu özveriye karşı hem 
kendimiz hem sevdiklerimiz hem 
de sağlık çalışanlarımız için maske 
mesafe ve temizlik kurallarına uy-
maya özen gösterelim” dedi.

Ziyaretten duydukları memnu-
niyeti dile getiren İlçe Sağlık Mü-
dürü Abdulmuttalip Sarı ve sağlık 
personeli Başkan Ertaş’a nazik ziya-
reti için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

MHP Konya’da ilçe kongreleri sürecinin başarıyla tamamlandığının bilgisini veren MHP Kon-
ya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 27 Eylül Pazar günü İl Kongrelerinin yapılacağını duyurdu

MHP İl Kongresi 
Pazar günü yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya teşkilatlarında 13. Olağan 
Büyük Kurultay süreci kapsamında 
11 Ağustos’ta başlayan ilçe kong-
releri, 5 Eylül’de sona erdi. İlçe 
kongrelerinin tamamlanmasının 
ardından 27 Eylül Pazar günü ise 
İl kongresi gerçekleştirilecek. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
MHP Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raarslan, ilçe kongrelerinin birlik ve 
beraberlik içerisinde tamamlandığı-
nı belirterek kongreler neticesinde 
yeni seçilen tüm İlçe Başkanlarını 
ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.
Karaarslan, “Partimizin ilçe kongre-
leri, her zaman olduğu gibi, 13. Ola-
ğan Büyük Kurultay sürecinde de 
demokratik bir olgunlukla gerçek-
leştirilmiştir. Bu vesileyle partimizin 
teşkilatlarının ne kadar güçlü ve diri 
olduğu bir kez daha ortaya konmuş-
tur. Pandemiden dolayı, kontrollü 
ve önlemler dahilinde gerçekleştir-
diğimiz ilçe kongrelerimizin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
İlçe kongrelerinin Konya teşki-

latlarında birlik ve beraberlik olgu-
sunu güçlendirdiğini dile getiren 
Başkan Karaarslan, şunları söyledi, 
“Milliyetçi-Ülkücü hareket, güçle-
nerek yoluna devam etmektedir. 
13. Olağan Büyük Kurultayımız 
sürecinde gerçekleştirmiş oldu-
ğumuz ilçe kongreleriyle, birlik ve 
beraberliğimiz perçinlenmiş, teşki-

latlarımız güç kazanmıştır. Bu birlik 
ve beraberliğin berekete dönüşece-
ğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. Bu 
anlamda, tüm ilçe teşkilatlarımızın, 
bayrağı bir adım öteye taşımanın 
gayretinde olacaklarına olan inan-
cım tamdır.”

DAVAMIZ HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR
Milliyetçi-Ülkücü hareket için 

en önemli olgunun dava şuuru ol-
duğuna dikkat çeken Karaarslan, 
“Önce ülkem ve milletim, son-
ra partim ve ben anlayışına sahip 
olan bir lideri olan milliyetçi-ülkü-
cü hareket, bu anlayışı özümsemiş 
kurumsal yapısıyla her zaman da-
vayı savunmuştur, savunmaya da 
devam edecektir. Biz koltuklardan 

güç alan değil, koltuklara güç veren 
neferler olarak, her zaman aldığımız 
görevleri hakkıyla yerine getirmeye 
çalışırken, görevlerimizi de daha iyi 
bir arkadaşımıza gönül rahatlığıyla 
devredebilmenin de olgunluğunu 
taşımaktayız. Bu anlayıştan hare-
ketle, Ülkücü hareketin her bir bi-
reyi, dava şuuru içerisinde olmaya 
devam edecektir” diye konuştu.

YAKLAŞIK 600 DELEGE 
OY KULLANACAK

İlçe kongrelerinin ardından 27 
Eylül Pazar günü İl Kongresi’nin 
gerçekleştirileceğini belirten Baş-
kan Karaarslan, şunları kaydetti, 
“İstiklal için birlik istikbal için dir-
lik! sloganıyla yola çıktığımız 13. 

Olağan Büyük Kurultay sürecinde 
il kongremizi de gerçekleştireceğiz. 
İl Kongremiz 27 Eylül Pazar günü 
yaklaşık 600 delegemizin katılı-
mıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.”

LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ
“Ülkücünün yenisi, eskisi olmaz. 

Ülkücünün partisi MHP’dir” diyen 
Başkan Karaarslan, ülkücülerin her 
zaman liderinin emrinde olduğuna 
vurgu yaptı. Bu anlamda tüm ül-
kücülere çağrıda bulunan Başkan 
Karaarslan, “Birlikte rahmet, ay-
rılıkta azap vardır. Bizim yuvamız 
MHP’dir. Bizim evimiz MHP’dir. 
Ülkücülerin gideceği başka bir kapı 
yoktur, olmayacaktır. Davamızı, 
partimizi sonuna kadar savunmaya 
devam edeceğiz. 

Cumhur İttifakıyla birlikte Bilge 
Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan önderliğinde bataklık çukuruna 
sokulmak istenen Türkiye’yi, ye-
niden ayağa kaldırarak, ülkemizin 
bekası için adımlar atmaya devam 
edeceğiz. Ülkülerimizin peşinde 
omuz omuza mücadele vereceğiz. 
Satanlardan, dönenlerden olma-
yacağız. Liderimiz Sayın Devlet 
Bahçeli’nin bir adım gerisinde ol-
maya devam edeceğiz. Bu vesi-
leyle, kongre sürecimizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Ne mutlu 
Türk’üm diyene!”
n HABER MERKEZİ

Karapınar heyeti Ankara’yı ziyaret etti

Pancar geldi, dualar edildi, Şeker’de sezon başladı
Konya Şeker’in ve Çumra Şe-

ker’in 2020-2021 şeker pancarı 
alım kampanyası, Çumra Şeker’de 
düzenlenen törenle başladı. Açılış 
konuşmasını Konya Şeker Genel 
Müdürü Vural Kamil Akyazan’ın 
yaptığı programda maske kullanı-
mı ve sosyal mesafe kurallarına da 
uyuldu.

Konya Şeker, 2020-2021 Kam-
panya Döneminde, fireli 3 Milyon 
600 Bin ton pancar işleyecek ve 
işlenen pancardan da 460.000 ton 
şeker, 710 bin ton yaş pancar küs-
pesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton 
kuru küspe üretecek. 

Bilindiği gibi Şeker Pancarının 
yan ürünleri olarak kabul edilen 
küspe ile hayvancılıkta büyük oran-
da yem açığı kapatılırken, melastan 
üretilen etanolle ise pandemi süre-
cinde ülkemiz dışa bağımlı olmak-
tan kurtarıldı. Konya Şeker ülkemi-
zin etanol üretiminin yüzde 56’sını 
sağlıyor.

KONYA ŞEKER, PANCAR 
BEREKETİNİ BAŞLATTI

Türkiye’nin gıda devi Konya 
Şeker’in Çumra Şeker’le birlikte 
2020-2021 Pancar Alım Kampan-
yası Çumra Şeker’de düzenlenen 
törenle başladı. Çumra Şeker Fabri-
kasının da içinde bulunduğu Çum-
ra Kampüsünde gerçekleştirilen 
programa, Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan, Çumra İlçe Jandar-
ma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değir-
mancı, İlçe Emniyet Müdürü Barış 
Şengül, İlçe Tarım Müdürü Fatih 
Demirci, İlçe DSİ Müdürü Bülent 
Çınar ile Çumra’daki resmi daire-
lerin amirleri ve diğer bürokratlar, 
muhtarlar, sivil toplum kuruluşu 
yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi ve Anadolu Birlik Hol-
ding çatısı altındaki şirketlerin yö-
neticileri, çalışanlar, bu senenin ilk 
hasat pancarını getiren üreticiler 
ve bölge çiftçileri katıldı. Program-
da açılış konuşmasını Konya Şeker 

Genel Müdürü Vural Kâmil Akya-
zan yaptı. Genel Müdür Akyazan 
konuşmasında, “Değerli üreticiler, 
tarlada verdiğiniz emeğin neticesini 
alacağınız bir pancar kampanyası 
daha bugün bu açılışla başlıyor. Bir 
yıl boyunca, düzenli ve hassasiyetle 
yetiştirdiğiniz bu ürünlerin size bol-
luk ve bereket getirmesini temenni 
ediyorum. Bu kampanya dönemi 
118 gün sürecek. Bu 118 gün bo-
yunca Konya Şeker ve Çumra Şeker 
olmak üzere iki şeker fabrikamız, 
Konya Şeker hinterlandında bulu-
nan 222 köyde ve 502.614 dekarlık 
alanda, 15.047 üreticimizin ürettiği 
şeker pancarını 8 bölgede, 36 kan-
tarda, 66 boşaltma makinesi ile 7 
gün, 24 saat alacak. Bu sene yakla-
şık 3 milyon 600 bin ton pancar alı-
mı gerçekleştireceğiz, fireli 3 milyon 
600 bin ton pancardan 460 bin ton 
şeker üreteceğiz. Her iki fabrika-
mızla günlük 28 bin ton pancar işle-
yerek, 710 bin ton yaş pancar küs-

pesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton 
kuru küspe üretilmesi planlanıyor.

Bu rakamlar iki şeker fabrikamı-
zın 118 günde, yani yaklaşık 4 ayda 
üretecekleridir. Şeker Pancarından 
ürettiklerimiz diğer üretim zincir-
lerini de harekete geçirecek. 12 ay 
boyunca Konya Şeker’in çarkları 
üreticinin tarladaki üretimini des-
teklemek için, üretimi teminat altı-
na almak, pancar ziraatının ilaniha-
ye devam edebilmesi için dönecek. 
Salgının gölgesinde yaptığımız bu 
seneki kampanya açılışımızda sal-
gına rağmen tarlayı boş bırakma-
dığınız için hepinize şükranlarımı 
sunuyor, kampanya dönemimizin 
başta üreticilerimiz olmak üzere 
şehrimize, ülkemize tekrar hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize saygıları-
mı sunuyorum” dedi.

ÇUMRA ŞEKER’İN, ÜLKEMİZE NE 
KADAR BÜYÜK KATKI YAPTIĞI 

MALUMUNUZDUR
Daha sonra kürsüye, Çumra 

Belediye Başkanı Recep Candan 
geldi ve kampanya döneminin 
hayırlı olması dileğinde bulundu. 
Geçtiğimiz günlerde korona virüs 
nedeniyle hayatını kaybeden Çum-
ra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ı 
da rahmetle anan Recep Candan, 
sürecin kendilerini çok üzdüğünü 
ifade etti. Çumra Şeker Fabrikası-
nın bölgenin kalkınması için can 
damarı bir kuruluş olduğunu belir-
ten Başkan Candan, Mavi Tünel’in 
tamamlanmasıyla bölgede sulu 
tarımın daha da artacağını söyledi. 
Candan konuşmasında şunları ifade 
etti; “Kampanya dönemimizin açılı-
şı bizim için çok değerlidir. Çumra 
Şeker’in, Konya Şeker’in bölgemi-
ze, ülkemize ne kadar büyük katkı 
yaptığı malumunuzdur. Bu konuda, 
Çumra Şeker’in en başta kurulu-
şundan beri büyük emekleri olan 
Sayın Recep Konuk Başkanımıza 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Bu kampüste sadece Çumra Şeker 

değil, onlarca fabrikamız var, bura-
da çalışan binlerce kardeşimiz var, 
burada çalışanların dışında dolaylı 
olarak nakliye sektörü başta olmak 
üzere yan sektörler de destekleni-
yor. Gerek Çumra Şeker’in gerek-
se de entegre tesislerin faaliyeti ile 
Çumra ekonomisine çok büyük bir 
katkı sağlanıyor, Çumra’nın sos-
yal hayatının düzenli olmasına çok 
büyük katkı sağlanıyor, Çumra’da 
toplu konutun ilerlemesine katkı 
sağlanıyor, bunları da yeri geldiğin-
de tespit etmemiz gerekiyor. Bu ve-
sileyle, bu tesislerin kurulmasından 
bu noktaya kadar gelmesinde eme-
ği geçenlere huzurunuzda tekrar 
teşekkür ediyorum.” Konuşmaların 
ardından, Çumra Şeker Fabrikasına 
bu kampanya döneminin ilk panca-
rını getiren çitçiler arasından kura 
ile belirlenen 3 çiftçiye çeşitli hedi-
yeler takdim edildi. İşlenecek pan-
cardan 460 bin ton şeker üretileceği 
ifade edildi. n HABER MERKEZİ
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Abdurrahman Eğilmez 
Hoca Hakk’a yürüdü 

Konya’nın değerli ilim adamla-
rından, Suriye Şam Fethu’l İslam 
Medresesi mezunu, Toptancılar 
Camii emekli İmam Hatip/Vai-
zi, Abdurrahman Eğilmez Hoca 
Hakk’a yürüdü. 

Merhum Abdurrahman Eğil-
mez’in cenazesi bugün ikindi na-
mazını müteâkip, Musalla Eski 
Yeşil Camii (Anlara yolu/şehitlik 

yanı)’da kılınan cenaze namazı 
sonrası, Musalla Kabristanına def-
nedildi. Cenaze namazına Abdur-
rahman Hoca’nın ailesi, sevenleri 
ve yakınları katıldı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Abdur-
rahman Eğilmez Hoca’ya yüce Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Çumra’da öğretmen olarak görev yapan çift, 20 aylık bebeklerini canlı ders sırasında bakmaları 
için 7. kattaki komşularına bıraktı. Kumsal bebek, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Canlı ders sırasında
balkondan düşüp öldü

Çumra ilçesinde öğretmen 
olan anne ve babası canlı ders 
verdiği sırada balkondan düşen 
20 aylık bebek, hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 
farklı okullarda öğretmenlik ya-
pan Mustafa ve eşi Deniz Bayram, 
20 aylık kızları Kumsal’ı ders sa-
atlerinde ilgilenmesi için üst kat 
komşularına bıraktı.

Öğretmen çift, EBA üzerinden 
öğrencilerine canlı ders verdiği 
sırada, kızları Kumsal Bayram, 7. 
kattaki komşularının evinde bal-
kondan düştü.

 İhbar üzerine olay yerine ge-
len sağlık ekipleri, bebeğin haya-
tını kaybettiğini belirledi. 

Kumsal Bayram’ın cenazesi, 
bugün kent merkezindeki Hacı-
veyis Camisi’nde kılınan namazın 
ardından Üçler Mezarlığı’nda göz-
yaşları arasında toprağa verildi. 

Ayakta durmakta güçlük çek-
tiği görülen baba Mustafa Bay-
ram’ı yakınları teselli etmeye ça-

lıştı. 
Öte yandan öğretmen çiftin 

çocuklarına bakan komşusunun 
gözaltına alındığı öğrenildi. n AA

Konya’da bir alışveriş merke-
zinin çatısına çıkarak atlamaya ça-
lışan ve maddi sorunları olduğunu 
iddia eden bir kişi, polis ekipleri 
tarafından ikna edilerek indirildi. 
Olay, 14.30 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş 
merkezinde yaşandı. Edinilen bilgi-
ye göre, ailevi sorunları olduğunu 
iddia eden Mehmet H. (32) alışveriş 
merkezinin terasına çıkarak atla-
maya çalıştı. Durumu görenlerin 
ihbarı üzerine olay yerine polis, 

sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edil-
di. Olay yerine gelen polis ekipleri 
Mehmet H.’yi indirmek için daki-
kalarca dil döktü. Ekiplerin uzun 
uğraşları sonunda yaklaşık 2 saatte 
indirilen şahıs polis ekipleri tarafın-
dan ifadesi alınmak üzere emniyete 
götürüldü. 

Çevrede biriken vatandaşlar 
ise, bu anları cep telefonuna kay-
detti. Öte yandan, Mehmet H.’nin 
48 suç kaydından 30’unun intihar 
girişimi olduğu öğrenildi. n İHA

Maddi sorunları nedeniyle intihara kalkıştı

Bir varmış, bir yokmuş… Mut-
luluk denen tılsımlı şey varlığını kısa 
sürdüren, herkesin ağzına bir parmak 
bal çalıp kaçan bir periymiş. Diyar di-
yar gezer, kişiden kişiye farklı sevinçler 
sunarmış. Mutluluğa uğrayanlar belli 
bir müddet hayal dünyalarının nadide 
bahçelerinde zaman geçirirlermiş. Hiç 
uyanılmak istenmeyen bir hülyaday-
mış gibi… 

Bir de onun zıttı olan hüzün varmış. 
O da mutluluk gibi her gönül evinin ba-
casından girer, insanları çeşitli hüzün-
lere uğratırmış. Musallat olduğunun 
yakasını da öyle kolay kolay bırakmaz, 
çok kıskandığı mutluluğun, sunduğu 
günleri unutturana kadar çeşitli senar-
yolar ile zihinleri meşgul edermiş.

İyilerin hep kazandığı, kötülerin da-
ima mağlup olduğu masallar gibi değil 
gerçek hayat. İki zıttın ardı arkasına sil-
sile oluşturduğu, birbirinin yerine göz 
koyduğu, taht kavgasına giriştiği; huy-
suz, kıskanç, hırçın iki kardeş gibi didi-
şip duruyorlardı mutluluk ve hüzün. 

Çıkmaza gidiyorum, yolun sonu 
görünmüyor, her şey bitti derken seni 
kurtaran iyilik meleğinin tılsımı; mut-
luluk. Hayat büyüsüne kapılmış iken, 
rüyanda aniden düştüğünü hissedip 
uyandığın gibi bu fani uykusunda seni 
silkeleyerek kendine getiren varlığını 
hatırlatan bir tokat; hüzün. 

Ve ikisi arasında mekik dokuduğu-
muz bir ömür miktarı hayat…

Gerçek hayat hiçbir zaman ta-

mamen mutlu sonla ya 
da hüzünlü bir keşke ile 
sonlanmıyor. İkisinden de 
biraz yaşanmışlık ile son 
buluyor. Fakat hüzün biraz 
ağır basıp mutlu günleri 
unutturuyor ve ona takılı 
kalmamızı sağlıyor sanı-
rım. 

Değil mi şems? Senin 
aydınlığının dahi devamı 
karanlık… Sanırım her 
şey zıttına âşık. Fakat bizi yoran hüz-
nün ıstırabı neden bu derece ağır?

Omzuna dokunan elle, gözlerinin 

göğe, aklının bilinmez-
liğe doğru yol aldığı 
anlardan kurtulup sev-
diğinin gözlerindeki 
pırıltı ile buluştu gönül 
pencereleri… Beraber 
seneler önce yürekleri 
birken geldikleri pikniğe 
bu sefer hayatlarını da 
birleştirerek gelmişlerdi. 

Bir çadır, bir tüp ve 
ufak bir hazırlık anıları 

demlemelerine yetmişti de artmıştı 
bile… O günlerin sıkıntıları bitmiş ren-
gârenk yeni bir hayatın bahçe kapıları 

aralanmıştı. Yol alabildiğince el ele yü-
rüyeceklerdi bundan sonra… O kapı-
dan girerken söz vermişlerdi. Hüzne 
fırsat vermeyeceklerdi. Gelse bile 

onunla da mutlu olmayı bileceklerdi. 
Hayat mutluyken kısa, hüzünlü-

yken uzun geliyor bizlere… Fakat her 
iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülü-
ğün içinde de bir iyiliğin var olduğunu 
unutmamalı. Efsanevi hayatların bile 
güzelliği içinde olan keşmekeşlerden 
kaynaklanıyor.

Hayat alevli bir ateş, yanıp kor 
olmadıkça senin yakanı bırakmıyor. 
Sonra imil imil içine işlercesine sön-
meni, kendinde yine kendini bulmayı 
sağlıyor. Güçlü olmalı, aklını da yüreği-
ni de yormamalı… 

Dalda kalmak uğruna tüm yaşam 
özünü kaybedip; sararıp, kızardıktan 
sonra sonbahara teslim olmamak 
için… Bazen yemyeşilken kaderine 
razı olup bırakmalı hayatın ellerine 
kendini insan. Pes ettiği için değil yeni 
yollar, başlangıçlar ve diriliş için. 

Köklerin toprağa sımsıkı tutunduk-
tan sonra üzerini kaplayan beyaz örtü 
bile yeni bir diriliş için seni besleyen 
yaşam özü olacaktır. Bu hayatla inat-
laşmayı seçenlerdenim. 

Bir gün son bulacak yaşamımın 
bilincinde olsam dahi kahramanca 
savaştığım için kendimle gurur du-
yacağım bir hayata imza atmak ister-
cesine… Kapımızı çalan; mutlulukta, 
hüzünde olsa hoş gele… 

VUZUHSUZ HAYALLER

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Konya’nın değerli ilim adamlarından

Abdurrahman

EĞİLMEZ’in
 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Seydişehir Noterliği 
yeni yerine taşınacak

Yaklaşık 20 yıldır dar ve kı-
sıtlı alanlarda Seydişehir halkına 
hizmet veren Seydişehir Noteri 
daha geniş bir alanda vatandaş-
lara hizmet verebilmesi için gi-
rişimlerde yeni yerine taşınacak. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın girişimleri ve 
Seydişehir Noteri Bedri Boğa 
ile yapmış olduğu görüşmeler 
sonucu mülkiyeti Seydişehir Be-
lediyesine ait olan Doğancı Park 
Konutlarında bulunan dükkan 
Seydişehir Noterliğine kiraya 
verildi. 

Belediye Encümen kararı ile 
Seydişehir Noterliğine kiralanan 
dükkanın, sağlıklı ve daha ne-
zih ortam olması ve Seydişehir 
halkına hizmet vermesi hedef-
lendi. Seydişehir Noterliğinin 
yeni yerinde 28 Eylül Pazartesi 
günü itibari ile hizmet verme-
ye başlayacağını kaydeden Be-

lediye Başkanı Mehmet Tutal; 
Mülkiyeti Belediyemize ait dük-
kanımızı yaptığımız protokol ile 
Seydişehir Noterliğine kiraladık. 
İlçemize yakışan modern bir 
noterlik için adım atalım dedik. 
Hayırlı olur inşallah. 20 yıldır kı-
sıtlı imkanlar ve dar bir ortamda 
hizmet veren noterliğinin yeni 
yerinde otopark sorunu yok. 
Hizmet alanı daha geniş, ferah 
ve sağlıklı. İlçemize hayırlı uğur-
lu olsun” dedi.

Seydişehir Noteri Bedri 
Boğa; Sizlerin desteği ve teşviği 
ile daha nezih ve daha güzel bir 
ortama kavuştuk. 

Ben şahsınızda size ve ça-
lışma arkadaşlarınıza teşekkür 
ediyorum. Seydişehir halkımız 
noterde yapması gerekli işlem-
lerini daha ferah ve sağlıklı ko-
şullarda alacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

MEB tarafından yayımlanan Ek Ders Ücreti konulu genelgenin çözümden uzak olduğunu belirten Türk Eği-
tim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, “Öğretmenlerimizin endişeleri daha da artırmıştır” dedi

Öğretmenler endişeli!
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 

Şube Başkanı Veli Doğrul, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yayım-
lanan Ek Ders Ücreti konulu genel-
geyle ilgili açıklamalarda bulundu. 
21 Eylül’de kısmen yüz yüze ev 
uzaktan eğitim yoluyla eğitim-öğ-
retim yılının başladığını anımsatan 
Doğrul, bu sürecin sağlıklı bir şekil-
de yürümediğini söyledi.

MEB’in açıklama ve bilgilen-
dirmelerde içerik ve zamanlama 
açısından yetersiz kaldığını dile 
getiren Doğrul, “Günlerdir okul 
ve il-ilçe milli eğitim yöneticileri 
tarafından farklı uygulama ve yo-
rumlara şahit olmaktayız. Özellikle 
öğretmenlerimizin ek ders ücretleri 
hususunda oluşan kafa karışıklığı 
bir müddet sonra karmaşaya dö-
nüştü” dedi.

ENDİŞELER ARTTI
Eğitim-öğretimde süreç böyle 

devam ederken, MEB tarafından 
yayımlanan Ek Ders Ücreti konulu 
genelgenin de karmaşayı çözmek-
ten uzak olduğunu dile getiren 
Doğrul, şöyle devam etti, “Ek Ders 
Ücreti konulu genelge ise karmaşa-
yı çözmeyi bırakın, öğretmenleri-
mizin endişelerini daha da artırmış-
tır. Bir kere şu gerçeği göreceğiz: 
Yüz yüze eğitimin yapıldığı normal 
koşulları, uzaktan eğitime mecbur 
kaldığımız bu döneme uygulaya-
mazsınız. MEB, öğretmenlerimizin 
maaş karşılığı ve ek ders ücreti kar-
şılığı olarak düzenlediği ders yükü 
planlamasını, içerisinde bulundu-
ğumuz bu uzaktan eğitim sürecine 
uygun şekilde yeniden düzenleme-
lidir. Ülkemiz olağanüstü bir süreci 
yaşamaktadır. Doğal olarak, olağa-
nüstü dönemleri olağan dönemle-

rin yorumlarıyla yönetmek müm-
kün değildir. Bakanlık çok açık bir 
şekilde “Yüz yüze eğitimde olduğu 
gibi tüm öğretmenlere haftalık ders 
çizelgesi hazırlanacak ve maaş kar-
şılığı ve ek ders ücretleri bu çizelge 
üzerinden ödenecek” şeklinde bir 
yorumla karmaşayı engellemelidir. 
Ki, bu durum toplu sözleşme gere-
ği sağlanan bir haktır zaten. Okul-
lara ve öğretmenlere canlı ders ko-
tası koyar ve arkasından da maaş 
karşılığını doldurmadınız diyerek 
ek ders ücretini keserseniz, yanlış 
olur. Canlı derse girene ve maaş 
karşılığını doldurana ek ders ücreti 
öderim derseniz, yanlış olur. Canlı 

ders imkanı vermediğiniz okul ön-
cesi öğretmenlerine ek ders ücreti 
ödemezseniz, yanlış olur. Sınıfları 
birleştirir ve arkasından canlı ders-
te maaş karşılığını doldurmadınız 
diyerek (branş öğretmenleri başta 
olmak üzere) öğretmenlerimize 
ek ders ücreti ödemezseniz, yanlış 
olur. 20 saat maaş karşılığı olan 
meslek lisesi öğretmenlerimizi iş-
letme beceri eğitiminden gelen ek 
ders ücretlerinden yoksun bırakır-
sanız, yanlış olur. Yüz yüze eğitimin 
iki üç katı mesai harcamak zorunda 
kalan ve olağanüstü bir performans 
sergileyen öğretmenlerimizi bir de 
idarecilerin dayatma ve baskılarına 

mahkum bırakırsanız, yanlış olur.”
ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKILMALI
MEB’in bu yanlışlardan vazgeç-

mesini isteyen Doğrul, şöyle devam 
etti, “Öğretmene sahip çıkmak da 
MEB’in öncelikli sorumlulukların-
dandır. Gerçekten büyük bir gayret 
ortaya koyan öğretmenlerimizi kar-
maşanın ve belirsizliğin içerisine 
mahkum bırakırsanız başarı müm-
kün değildir. Temmuz ayı itibariy-
le 4 kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddinin 7.334 TL olduğu, emek-
liliği haketmiş bir öğretmenimizin 
dahi ek ders ücretiyle bile yoksul-
luk sınırının altında ücret alabildiği 
ülkemizde ek ders ücretlerini lütuf 
ve ulufe gibi göstermeye kimsenin 
hakkı yoktur. Ek ders ücretleri, öğ-
retmenlerimizin temel giderlerini 
karşılamak için elzem olan bir gelir 
kalemidir. MEB öğretmenlerimizin 
gelir kaybına uğramaması için her 
türlü tedbiri hızla almak zorunda-
dır. Kimse merak etmesin; çocuk-
larımızın eğitim süreciyle ilgili en 
yüksek kaygıyı taşıyanlar öğret-
menlerdir. Ve öğretmenlerimiz, 
bu süreçte hiçbir destek almadan, 
tamamen kendi imkan ve gayret-
leriyle gereğini fazlasıyla yapıyor, 
yapacaktır. Normal koşulların mev-
zuat yorumlamaları üzerinden canlı 
ders anlatımı üzerinden (öğretme-
nin iradesi dışındaki zorluk ve aksa-
malar nedeniyle) ücretlendirmeye 
giderseniz bu büyük bir haksızlık 
olacaktır. Türk Eğitim Sen olarak, 
haksızlıklara neden olunmaması ve 
meslektaşlarımızın kazanımlarının 
korunması anlamında süreci yakı-
nen takip edeceğimizin bilinmesini 
istiyorum.”
n HABER MERKEZİ

İHH İnsani Yardım Vakfı’nca bu 
yıl 10’uncusu düzenlenecek olan 
Yetim Dayanışma Günleri başlıyor. 
Organizasyon kapsamında Türkiye 
dâhil 25 ülke ve bölgede hayata ge-
çirilecek 236 projeden yaklaşık 92 
bin yetim yararlanacak.

Yetim Dayanışma Günleri 
(YDG) hakkında bilgi veren İHH 
İnsani Yardım Vakfı Konya Şube 
Başkanı Or. Dr. Hasan Hüseyin Uy-
sal, “İHH İnsani Yardım Vakfı, bu 
yıl 10’uncusunu icra edeceği Yetim 
Dayanışma Günleri (YDG) ile 91 
bin 548 yetim ve ailesine iyilik gö-
türecek. 236 projenin gerçekleşti-
rileceği Yetim Dayanışma Günleri; 
eylül, ekim, kasım ve aralık ayla-
rında Türkiye ile birlikte 25 ülke ve 
bölgede icra edilecek. İHH Konya 
Şubesi olarak Konya genelinde 400 
yetim kardeşimize sürekli olarak 
“Yetim Sponsorluk Sistemi” dâhi-
linde destek veriyoruz. İHH Konya 
Şubesi olarak Konyalı hayırsever-

lerin destekleri ile Türkiye’de ve 
dünyada 5200 yetim kardeşimize 
hamilik ediyoruz, sahip çıkıyoruz. 
YDG kapsamında yetim sponsorla-
rının da eşlik edeceği İHH ekipleri 
içerisinde, yurt içi ve yurt dışından 
STK temsilcileri, eğitimciler, aktivi-

teler, basın ve medya mensupları, 
edebiyat ve sanat dünyasından 
isimler, akademisyenler, sağlık gö-
revlileri ve her meslek grubundan 
gönüllüler yer alacak” dedi. 

Uysal, “Projelerin gerçekleştiri-
lebilmesi ve yetimlerin mutlu edile-

bilmesi için hayırseverler; bireysel, 
kurumsal ya da gönüllü grubu ola-
rak YDG projelerinden birine veya 
birkaçına destek verebiliyor. Hayır-
severler, YDG ve projeler hakkında 
bilgi almak için 444 7 534 numaralı 
telefonu arayarak destek vermek 
istediği proje ile ilgili yetkililerle gö-
rüşebiliyor” ifadelerini kullandı. 
236 PROJE GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

Organizasyon kapsamında uy-
gulanacak projeler hakkında da 
bilgi veren Hasan Hüseyin Uysal, 
“Arasında ev tamir ve inşası, se-
racılık, sağmal hayvan dağıtımları 
gibi sosyal yardım projeleri, sünnet 
organizasyonu, hijyen paketi dağı-
tımları, sağlık taraması gibi sağlık 
yardımı projeleri, okul inşası, kır-
tasiye dağıtımı gibi eğitim yardımı 
projeleri, geziler, uçurtma şenlikle-
ri, burs yardımı, şiir, kompozisyon, 
resim ve bilgi yarışmaları gibi kül-
türel yardım projeleri öne çıkıyor” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi EBA’ya destek verecek
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar ile uzaktan 
eğitime destek hizmet desteği 
konusunda bilgi alışverişinde bu-
lundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kibar’ı makamında ağırlayan Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, öğrencilerin eğitim ve öğre-
timi için Seydişehir Belediyesi ola-
rak gerekli desteği vereceklerini 
kaydetti.

Uzaktan eğitim sürecinde öğ-
rencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
konusunda destek sağlayacakla-
rını kaydeden Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal; “Belediye olarak 
öğrencilerimizin kullanacağı araç 
ve gereçler ile internet, TV, Bil-
gisayar, Tablet, Yazıcı, Mikrofon, 
Kulaklık temini, eğitim için araç 
gerek takviyesi, interneti çekme-
yen mahallelerimize yapılacak an-
laşma ile internet temini, temizlik, 
hijyen ve dezenfekte malzemesi 
temini ve servis konusunda des-
tek sağlama konusunda fikir alış 
verişinde bulunduk. Çocuklarımız 
için zor olan bu süreci, velileri-
miz, öğretmenlerimiz, Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle el ele vererek 
hep birlikte sorunsuz atlatacağız. 

Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde 
eğitim öğretimi her şeyden daha 
önemli. İnşallah bu zor günleri ge-
ride bırakıp sağlıklı günlerde bulu-
şacağız. Bu zorlu süreçte her türlü 
fedakarlıktan kaçınmayan İlçe Mil-
li Eğitim Müdürümüz Tahir Kibar 
ve çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Eğitim camiasından geldiğini 
kaydeden Başkan Tutal, “Eğitimci 
olmak her türlü fedakarlığı göğüs-
lemek demektir. Bir o kadar zor, 
bir o kadarda mutluluk vericidir. 
Anne ve babaların gözbebeği ev-
latları size emanettir. Onların ge-

leceği ve sağlığı size emanettir. 
Kısacası eğitimci olmak fedakarlık 
ve kendinden çok öğrencilerini 
düşünmek demektir” şeklinde ko-
nuştu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir 
Kibar, “Başkanımız sağ olsun eği-
tim öğretim anlamında öğrenci-
lerimizden desteğini esirgemiyor. 
Seydişehir Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak birçok 
çalışmayı birlikte hayata geçirdik. 
Ben Başkanımız Mehmet Tutal 
ve çalışma arkadaşlarını teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Seyit Karaca ve il yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret eden, CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş ve Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, ha-
yırlı olsun derken, başarılar diledi.

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Seyit Karaca, CHP’nin ziyaretin-
den memnun olduklarını belirte-
rek, “İktidarın söylemleriyle ey-
lemlerinin ayrışmasıyla ülkemiz 
iyiye gitmiyor. Sorunlarının üs-
tüne bir yenisi ekleniyor. Bundan 
dolayı da iktidar artık ülkemizi 
yönetemez bir duruma geldi. Si-
yaset sahada vatandaşa bire bir 
ulaşmayla yapılmaktadır. Bizde 
saha çalışmalarına yoğunlaştık. 
Konya’nın her türlü sorununun 
takibi ve çözümü noktasında müş-
terek hareket ederek iyi sonuçlar 
elde edebiliriz. Bu hareket tarzı 
Konya’nın hayrına olacaktır. Ziya-
retinizden dolayı sizlere teşekkür 
ediyoruz” dedi.

İKTİDAR ÜLKEYİ OYALIYOR
Ziyarette CHP Konya Millet-

vekili Abdüllatif Şener iktidarın 
ülkeyi oyaladığını dile getirerek, 
“DEVA Partisine hayırlı olsun zi-
yaretine geldik. Başarılar diliyo-
rum. Ülkemizin durumu ortada-
dır. İktidar ülkemizin sorunlarını 
çözmek yerine, suni gündemlerle 
oyalıyor. Ekonomi, dış politika ve 
pandemi sürecini iyi yönetemiyor. 
Siyasi partiler ülkemize güzel hiz-

metler verebilir, sorunlarına yöne-
lik çözüm önerileri sunabilir. Bu 
anlamda da DEVA Partisi siyasete 
yeni bir ivme katacaktır. Konya il 
başkanı Seyit Karaca’ya ve yöne-
tim kurulu üyelerine hayırlı olsun 
derken, başarılar diliyorum.”

SİYASİ PARTİLER DEMOKRASİYİ 
GELİŞTİRİR

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş siyasi partilerin demok-
rasinin gelişmesine katkılarının 
önemine değinerek, “DEVA Parti-
sinde genç ve güzel bir kadro var. 
Sizlere bu çıktığınız yolda başarı-
lar diliyorum. Günü birlik değişen 
ve ülkeyi iyi bir yere götürmeyen 
bir iktidar ile ülkemiz yönetiliyor. 
Evrensel demokrat standartlardan 
çok uzağız. Demokrasi ülke kay-
naklarının eşit dağıldığı, hizmet-
lerin eşit verildiği, hak ve adaletin 
herkese sağlandığı bir yapıdır. 
Hangi parti olursa olsun. Partiler 
memleketin sorunlarının çözü-
mü için vardır. bu demokratik bir 
zenginliktir. Bu iktidarı el birliğiyle 
halkımızın tercihiyle gidecektir. 
Urfa’dan sonra, seçimde hile ya-
pılan il Konya’dır. Onun içinde 
seçimlerde sandıklara sahip çıka-
rak, sandık başları beklenmelidir. 
Konya ile ülkemizin sorunlarını ve 
çözümünü birlikte takip edebili-
riz. Böylelikle güzel bir sonuç elde 
edebiliriz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

CHP heyeti DEVA Partisi’ne 
hayırlı olsun ziyareti yaptı

Yetim Dayanışma Günleri 10 yaşında
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Konya’ya yeni bir vizyon katacak projeler yürütülüyor 
Konya’da devam eden yatırımları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Bahçesi, Alaaddin Caddesi Cephe Düzenlemesi, Mevlana 

Çarşısı ve çevresindeki düzenleme çalışmaları gibi projelerin tamamlanmasıyla Konya’da yeni bir sürecin başlayacağına işaret etti.
Konya Metro projesinin son durumunu paylaşan Başkan Altay, “Hem durak sayısıyla ilgili hem de Konya Banliyösunun sisteme dahil olmasıyla birlikte yolcu 

hareketliliğinin nasıl olacağıyla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Banliyö ile birleştirilmesi gündemde. Konya metrosundan vazgeçilmiş değil, herhangi bir sıkıntı yok” dedi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, şehirde 
faaliyet gösteren yerel ve yaygın ba-
sın kuruluşlarının temsilcileriyle bir 
araya geldi. Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen basın toplantısında Konya 
yatırımları hakkında gelinen son du-
rumu anlatan Başkan Altay, geçtiği-
miz günlerde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a bir ziyarette bu-
lunduklarını hatırlattı. Başkan Altay, 
“Konya’nın meselelerini Sayın Cum-
hurbaşkanımıza arz ettik. Özellikle 
metro, banliyö, Millet Bahçesi, Ala-
addin Cephe İyileştirmesi, Ağır Ba-
kım ve Cephanelik konularını ilettik. 
Gençlerle ve çocuklarla ilgili yapmış 
olduğumuz projeleri ve 2021 İslam 
Oyunlarıyla ilgili de fikir alışverişinde 
bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Konya meselelerini çok yakından ta-
kip ediyor. İnşallah en kısa sürede de 
hem Şehir Hastanemizin açılışı hem 
diğer projelerle ilgili Konya’yı ziyaret 
etmek istediğini ifade etti. Kendisini 
en kısa sürede Konya’da ağırlamayı 
arzu ediyoruz.” dedi.

MİLLET BAHÇESİ ÖRNEK OLACAK 
Konya’nın en önemli projelerin-

den birisi olan Millet Bahçesi’nde 
imalatların başladığını belirten Baş-
kan Altay, “Eski Stadyum alanı yı-
kıldıktan sonra projelendirilmesi 
ve ihale süreci tamamlandı. Millet 
Bahçesi Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın Konya’ya hediyesidir. Çünkü bu 
alanlar çok kıymetli bölgeler. İmara 
açılsa çok ciddi gelir elde edilebile-
cekken tüm Türkiye’de eski stadyum 
alanları Millet Bahçesi’ne dönüşüyor. 
Konya Millet Bahçesi de Türkiye’nin 
en güzel Millet Bahçelerinden birisi 
olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Murat Kurum’a çok teşekkür 
ediyoruz. Bu projenin hem planlan-
ması hem finansmanı bakanlık ta-
rafından karşılanıyor. İnşallah 2021 
yılı içerisinde tamamlamayı planlıyo-
ruz.” diye konuştu.

2021 İSLAM OYUNLARI ÖNEMLİ
2021 yılında Konya’da düzenle-

necek İslam Oyunları’nın önemine 
değinen Başkan Altay, “Eylül ayında 
gerçekleşecek İslam Oyunları’na ka-
dar şehrimizi hep birlikte hazırlama-
mız gerekiyor. Bu, Konya tarihi açı-
sından çok önemli bir dönüm noktası 
olacak. Konya’nın tanıtımı açısından 
çok önemli bir farkındalık oluşacak. 
Binlerce sporcu aileleriyle birlikte 
Konya’mızda İslam Oyunları için ya-
rışmaya gelecek. Onlara Konya’yı en 
iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. İn-
şallah Millet Bahçesi’ni de o tarihten 
önce bitirmeyi arzu ediyoruz.” şek-
linde konuştu.

ALADDİN CADDESİ PIRIL PIRIL 
OLACAK 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak yaptıkları en önemli işlerden 
birisinin de Alaaddin Cephe Sağlık-
laştırması olduğunu aktaran Başkan 
Altay, şöyle devam etti: “İlk etabı 
tamamlamak üzereyiz. Yüzde 80’i 
tamamlandı. İnşallah Kültürpark’tan 
İnce Minare’ye kadar olan ilk bölüm 
kısa sürede tamamlanmış olacak. 
İnce Minare’den Camlı Köşk’e, Ko-
yuncu Pasajından Eski Belediye’nin 
olduğu yere kadar tek bir ihaleyle 
ikinci etabı da gerçekleştirmek için 
son aşamaya geldik. Buraya da en 
kısa sürede başlayacağız. Böylece 
Alaaddin Caddesi’ne bakan tüm 
cepheleri değiştirmiş oluyoruz. 2021 
İslam Oyunları’ndan önce inşallah 

buradaki çalışmayı da tamamlamayı 
arzu ediyoruz. Projenin finansmanı-
nın tamamı İller Bankası tarafından 
karşılanıyor. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımıza tekrar teşekkür ediyorum.”

MERAM ESKİ CAZİBESİNE 
TEKRAR KAVUŞACAK

Pandemi sürecinde ara verdikleri 
işlere yeniden başladıklarını vurgu-
layan Başkan Altay, “Meram Son 
Durak’ta yapmış olduğumuz otopark 
sürecinde aksamalar olmuştu. İha-
lesi yeniden gerçekleştirildi. Yeni-
den çalışmalar başladı. Bahar ayına 
kadar burayı da tamamlamayı plan-
lıyoruz. Meram Konya’nın önemli 
markalarından birisi. Ayrıca mevcut 
hamamın bulunduğu yerden başla-
yarak Tavus Baba Camisi’ni de içine 
alan büyük bir rekreasyon projesinin 
ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah yer 
teslimi yaparak buradaki imalata da 
başlamayı arzu ediyoruz. Böylece 
Meram eski cazibesine tekrar kavuş-
muş olacak.” dedi.

BİSİKLET TRAMVAYI
Türkiye genelinde yankı uyan-

dıran bisiklet tramvayı hakkında 
da konuşan Başkan Altay, “Konya; 
mevcut coğrafi yapısıyla eskiden ge-
len bisiklet kullanma alışkanlığıyla 
ve mevcut fiziki altyapısıyla, ki bu-
güne kadar 550 kilometre bisiklet 
yolu inşa ettik, diğer şehirlerden açık 
ara önde. Konya ve bisiklet birlikte 
çok daha fazla anılacak. Bunun için 
önemli farkındalıklardan birisi bi-
siklet tramvayıydı. 21 bisikletin özel 
aparatında seyahat edebildiği, aynı 
anda sürücünün de seyahat edebil-
diği bir tramvay oluştu. Bu aynı za-
manda hem bisikletlerin kullanımını 
kolaylaştırırken hem de çok önemli 
bir farkındalık projesi oldu. Çünkü 
bisiklet tramvayı şehirde raylı sistem 
hattımızda tarifemize uygun şekilde 
seyahat ediyor.” ifadelerini yer verdi.

BİSİKLET KULLANIMI ARTIRILMALI 
Bisiklet kullanımının çok artma-

sını arzu ettiklerini dile getiren Baş-
kan Altay, “Pandemi sürecinde toplu 
taşıma araçlarının kullanılmasında 
bazı endişeler oldu. Bisiklet kullanı-
mı hem sağlıklı hem de Konya’nın 
trafik sorununa çözüm üretecek. Bi-
siklet yollarımız merkezde 350 kilo-
metreye yakın ama özellikle merkez 
bölgelerde birbirine bağlantı sorunu 
vardı. 2023 yılına kadar inşallah 84 
kilometre daha yeni bisiklet yolu 
yapacağız. Bununla ilgili Avrupa 
Birliği’nden çok önemli bir hibe pro-
jesi kazandık. Böylece Konya’da is-
tediğiniz yere kesintisiz bir şekilde 
bisikletle ulaşabileceksiniz. Sadece 
bisikletler için otoparklar inşa etmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca otoparklarımıza 
bisiklet alanları oluşturuyoruz. Yine 
Akıllı Toplu Ulaşım Sistemimiz olan 
ATUS’a eklemeye yapıyoruz. Akıllı 
Bisiklet Uygulaması olan ABUS’u da 
en kısa sürede hayata geçireceğiz. 
Otobüslerimizin tamamına bisiklet 
aparatları yerleştireceğiz. Bisiklet 
Konya’da bir toplu ulaşım aracıdır. 
Bu toplu ulaşım aracını da diğer top-
lu ulaşım araçlarına entegre etmeye 
çalışıyoruz. Tramvaylarımız, otobüs-
lerimiz, otoparklarımıza bunları en-
tegre edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BİSİKLET MASTER PLANI 
ÖRNEK OLACAK

Konya’nın Türkiye’de Bisiklet 
Master Planı’nı yapan ilk şehir oldu-
ğunu anımsatan Başkan Altay, “Bu-
nun şöyle bir faydası var. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımıza master pla-
nını onaylattık. Böylece Konya için 
Bisiklet Master Planı’nda oluşan kri-
terler diğer şehirleri için bir standart 
oldu. Artık herkes Konya Bisiklet 

Master Planı’na bakarak kendi mas-
ter planını o standartlara göre hazır-
lamak zorunda. Bisiklet konusunun 
Konya’da çok daha ileriye gideceği-
ne inanıyorum. İnşallah Avrupa’nın 
birçok şehrinde olduğu gibi insanlar 
bisikleti toplu ulaşım aracı olarak 
kullanacak.” açıklamasını yaptı.

GÜVENLİ OKUL YOLU PROJESİ
Pandemi döneminde okulların 

uzaktan eğitim yaptıklarını, okulla-
rın açılmasıyla birlikte Güvenli Okul 
Yolu Projesine de başlayacaklarını 
ifade eden Başkan Altay, “Bazı pi-
lot okullarımızda öğrencilerin okula 
geliş güzergahlarında tüm engelleri 
kaldırarak bisikletle okula gelmele-
rini sağlamakla ilgili bir düzenleme 
çalışması yürütüyoruz.” dedi.

10 BİN TABLET PROJESİ 
Başkan Altay, “Çocuklarımız 

maalesef pandemi nedeniyle birin-
ci sınıflar haricinde yüz yüze eğitim 
yapamıyor. İnternet üzerinden EBA 
TV üzerinden eğitimler gerçekleşti-
riliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 
yapmış olduğumuz görüşmelerde 8. 
ve 12. sınıf olup tableti ya da interne-
ti olmadığından sisteme bağlanama-
yan 10 bin çocuğumuz tespit edildi. 
Bu çocuklarımızın tabletlerini Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak çocuk-
larımıza ulaştırmayı arzu ediyoruz. 
Niye 8. ve 12. Sınıf? Çünkü çocukla-
rımız sınava girecek. Eğer takip ede-
mezlerse diğer arkadaşlarından çok 
geriye düşecekleri için özellikle 8. ve 
12. sınıflardaki çocuklarımızın tablet 
eksikliğini gideriyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

ALTGEÇİTLER STANDARTLARA 
UYGUN HALE GELECEK

Meram bölgesindeki hızlı tren 
alt geçitlerinde fiziki yapısında ka-

mulaştırma ve imardan dolayı bazı 
sorunlar olduğunu açıklayan Başkan 
Altay, “Meram’da tespit ettiğimiz üç 
alt geçitte Hasanköy Alt Geçidini in-
şallah 2021 yılı içinde standarda ka-
vuşturmayı istiyoruz. Üç yıl içinde de 
Meram’daki alt geçitlerin tamamını 
Konya standardına kavuşturacağız.” 
diye konuştu.

KORONAVİRÜSLE 
MÜCADELEYE DEVAM

Pandemi nedeniyle herkesin ha-
yatında çeşitli değişiklikler olduğunu 
aktaran Başkan Altay, “Her toplan-
tıda vurgu yaparak ifade ediyoruz. 
Üç temel meseleye dikkat etmemiz 
gerekiyor: Temizlik, maske ve me-
safe. Konya’da son günlerde yapılan 
denetimler, sizlerin bu konuda yaz-
dıklarıyla birlikte bu konuda belli bir 
noktaya gelmiş gözüküyoruz. Sayı-
larda iyiye doğru gidiyoruz. Ama bu 
süreci sürekli kontrol etmek gereki-
yor. Bu konuda toplu ulaşımla ilgili 
mevcut kapasitenin yüzde 50’si kul-
lanılabiliyor. Pik saatlerde bazı küçük 
sorunlar olmakla birlikte Konya’da 
toplu ulaşımdaki doluluk oranı yüzde 
38. Konya pandemi sürecinde en az 
sorunla problemlerini halleden şe-
hirlerin başında geliyor. Bunda Kon-
yalıların ve sizlerin çok büyük deste-
ği var. Teşekkür ediyorum.” sözlerini 
sarf etti.
KONYA TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 

BAŞLANGIÇ OLACAK
Konya olarak çok önemli bir ta-

rihe daha yaklaştıklarının altını çizen 
Başkan Altay, Mevlana Çarşısı’nın 
yıkılacağını ve Konya tarihi için çok 
önemli bir başlangıç olacağını vur-
guladı. Başkan Altay, “Çünkü Hz. 
Mevlana Konyamızın incisi. Mil-
yonlarca insan ziyaret geliyor. Biz 

de onun torunları olarak Konya’ya 
gelenleri ona yakışır bir şekilde mi-
safir etmek durumundayız. İl Kültür 
Müdürlüğümüzün binasına başladık. 
Mevlana Türbesi’nin bahçesinde dü-
zenlemeler yapıyoruz. İkinci bir avlu 
oluşturulacak, girişler düzenlenecek 
ve ziyaretten sonra meydana çıkan-
ların Aziziye ve Bedesten arasında 
adeta bir set oluşturan Mevlana Çar-
şısı ve Altın Çarşı inşallah tamamen 
yenilenmiş olacak. Şehrin en kıymet-
li yerindeki Mevlana Çarşısı’nı yüzde 
yüz mutabakatla süreci yürütüyoruz. 
Çok güzel bir çarşı inşa edeceğiz. 
Altın Çarşı’da da yüzde 80’i geçtik. 
Hedefimiz orada da süreci aynı anda 
tamamlamak. İslam Oyunlarından 
önce bu iki alanı düzenlemeyi arzu 
ediyoruz.” dedi.

TARIMSAL DESTEĞE 210 MİLYON 
LİRANIN ÜZERİNDE PARA HARCADIK

Başkan Altay, ne kadar gelişirse 
gelişsin, sanayisi ne kadar artarsa 
artsın Konya’nın bir tarım şehri oldu-
ğuna dikkat çekerek, “İnsanlarımızın 
büyük çoğunluğu gelirlerini toprak-
tan elde ediyor. Bizim en önemli 
önceliklerimizden birisi çiftçimizin 
cebine giren parayı artırmak. Bunun 
için tarımsal destekleme konusunda 
özellikle çalışıyoruz. Tarımsal des-
teklemeye bugüne kadar 210 milyon 
liranın üzerinde para harcadık. Bun-
dan sonra da desteklemeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

İLÇELERE ÇALIŞMA OFİSLERİ
Konya Büyükşehir 42 bin kilo-

metrelik alanıyla Türkiye’nin coğrafi 
olarak en büyük ili olduğunu ve bu 
dönemde yeni bir çalışma daha baş-
lattıklarını vurgulayan Başkan Altay, 
“İlçelerde çalışma ofisleri açıyoruz. 
Seydişehir ve Beyşehir’de tarihi bi-

nalarda başladık. Akşehir’de satın 
almayla ilgili bir süreç yürütüyoruz. 
Ereğli’de bir yer kiraladık. Artık fii-
len gittiğimizde buralarda kapısının 
anahtarı bizde olan, açtığımızda mi-
safirlerimizi kabul edebileceğimiz, 
çalışma yapabileceğimiz alanlar 
oluşturuyoruz. Böylece hizmetleri 
insanlarımızın ayağına daha hız-
lı ulaştırmayı ve bu prestij binaları 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
kullanmayı arzu ediyoruz.” dedi. Be-
lediyecilikte örnek çalışmalara imza 
attıklarını belirten Başkan Altay, Be-
nim Şehrim Projeleri içinde söz ver-
dikleri bütün her şeyi yapmak için 
gece gündüz çalıştıklarını, söz ver-
medikleri birçok yatırımı da hayata 
geçirdiklerini sözlerine ekledi.

BİNALARA YÜK OLACAK 
BİR ŞEY YAPMIYORUZ

Başkan Altay, yaptığı değerlen-
dirmenin ardından basın mensupla-
rının sorularını cevaplandırdı. Zafer 
bölgesindeki cephe sağlıklaştırma 
projesi yürütülürken, bu binaların 
dayanıklılığı konusunda da bir çalış-
ma yürütülüp yürütülmediğiyle ilgili 
soru üzerine Başkan Altay, “Cephe 
sağlıklaştırması yaparken binaya çok 
fazla yük yapacak işler yapmamaya 
çalışıyoruz. O yüzden binaların sağ-
lamlığıyla ilgili bir kontrol veya dü-
zenleme yapılmıyor. Sadece cephe 
sağlıklaştırması yapmış oluyoruz” 
dedi. 

METRO PROJESİNDE BAZI 
ÇALIŞMALAR VAR 

Yine Konya Metro projesi ile ilgili 
bir soru üzerine projenin son duru-
munu paylaşan Başkan Altay, şöyle 
devam etti, “Konya Metrosu Konya 
tarihinde bugüne kadar gerçekleş-
tirilmiş en büyük ihaledir. Ve Mer-
kezi hükümetin Anadolu’da yaptığı 
en büyük metro projesidir. Bazı ge-
cikmeler var doğru. Çin’de yaşanan 
kovid-19 nedeniyle Çin kredisinin 
onay süreciyle ilgili bir sorun yaşı-
yoruz. Ama inşallah bu ay içerisin-
de tamamlanacağını ümit ediyoruz. 
Cumhurbaşkanımız da gerekli tali-
matları verdi. Diğer taraftan metro 
güzergahı ile ilgili bir çalışma var. 
Biliyorsunuz metro planlaması ya-
pılırken, Konya Banliyösü ile ilgili bir 
planlama yoktu. Devlet Demir Yolla-
rı ve Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığı-
mız görüşmeler neticesinde, Konya 
Banliyö projesinin de en az metro ka-
dar önemli olduğunu ve biran önce 
bitirilmesi gerektiğini vurguladık. 
Metronun yer altından yapılmasının 
temel nedeni, trafikle kesişmemesi 
için. Bizim banliyö yapacağımız alan 

da zaten trafikten arındırılmış bir 
alan. Altgeçitlerle, üstgeçitlerle tra-
fikten arındırılmış bir alan. Dolayısı 
ile aslında Konya’ya bir metro ka-
zandırmış oluyoruz. Bununla birlikte 
yolcu sayılarıyla ilgili yeni bir çalışma 
ihtiyacı ortaya çıktı. Hem durak sayı-
sıyla ilgili hem de Konya Banliyösu-
nun sisteme dahil olmasıyla birlikte 
yolcu hareketliliğinin nasıl olacağıyla 
ilgili bir çalışma yürütülüyor. Ama 
şuanda net bir karar verilmiş değil. 
Hattın mevcut haliyle 15-16 duraklı 
yapılması gündemde. Bazı çalışma-
lar yapılarak 2 etapla birleştirilmesi 
gündemde. Banliyö ile birleştirilme-
si gündemde. Konya metrosundan 
vazgeçilmiş değil, herhangi bir sıkın-
tı yok.”

HAYVAN PAZARI KALDIRILACAK
Başkan Altay, Şehir Hastanesi 

yakınında bulunan Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar 
Yeri’nin de kaldırılacağını söyledi. 
Hastane yapılmasıyla birlikte böl-
geye kötü koku yayması nedeniyle 
böyle bir karar aldıklarını dile geti-
ren Başkan Altay, yeni pazarı da kısa 
süre içerisinde Kaşınhanı bölgesine 
kazandırılacaklarını söyledi. 

YENİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
BİNASI YAPILACAK

Başkan Altay, İl Emniyet Müdür-
lüğü için yeni bir binanın yapılacağı-
nı söyledi. Projenin Şehir Hastanesi 
yanında yükseleceğinin bilgisini ve-
ren Başkan Altay, kısa süre içerisin-
de projenin tamamlanmasını hedef-
lediklerini dile getirdi. 

BELEDİYE BİNASI YERİNE MÜZE
Başkan Altay, Büyükşehir Bele-

diyesi Hizmet Binası’nın depreme 
dayanıklı olmadığı konusunda rapor 
çıkmasının ardından boşaltılıp, yeni 
bir belediye binası yapılması kararı-
nın alındığını söylemişti. Mevcut hiz-
met binasının yerine ise kütüphane 
yapılacağını daha önce duyuran Baş-
kan Altay, buradaki projenin detayla-
rını şöyle paylaştı, “Konya’ya yakışır 
bir kütüphane yapmayı planlıyoruz. 
Hem kütüphane hem de öğrencile-
rin etüt merkezi olarak kullanabile-
ceği bir alan düşünüyoruz. Medeni-
yetimizin en önemli merkezlerinden 
birisi olan Konya’nın bir eğitim şehri 
olmasına katkı sağlayacak bir kütüp-
hane yapılmasını arzu ediyoruz.”

TREN GARI YAKINDA AÇILACAK
Yeni Tren Garı’yla ilgili bir soru 

üzerine Başkan Altay, “Tren Garı 
yakın bir zamanda açılacak. 1 Ara-
lık gibi düşünülüyor. Biz de buğday 
pazarında kamulaştırma yapılmayan 
alanla ilgili hızlı kamulaştırma kararı 
vardı. Onla ilgili çalışma yapıyoruz. 
43 milyon TL’lik kamulaştırma ça-
lışması yapıyoruz. O yapağcılar böl-
gesindeki kötü görüntüyü yeni garın 
açılışına kadar kaldırmayı planlıyo-
ruz. O bölgedeki kamulaştırma büt-
çesi toplamda 80 milyon TL’yi bul-
du” diye konuştu. 

ŞEB-İ ARUS YAPILACAK 
Şeb-i Arus’la ilgili bazı kararlar 

aldık. Bu törenler mutlaka yapılmalı. 
Katılımcı olarak mı olmayacak mı ko-
nusunda A, B, C planları oluşturuldu. 
Pandemi sürecine göre bu planları 
devreye sokacağız. 7 Aralık ve 17 
Aralık’ta mutlaka Konya’da program 
olacak. Katılımcılarla ilgili sayılar da 
belirlendi.  Kültür Bakanlığı ile son 
bir görüşme yapıp, bir yol haritası 
belirleyeceğiz ama gerekli çalışmala-
rı yaptık, inşallah bir aksama olma-
yacak. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Uğur İbrahim Altay

25 EYLÜL 2020

Alaaddin çevresinde yürütülen cephe iyileştirme çalışmaları 2021 yılında tamamlanacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın yıkılarak yerine yeni projenin yapılmasıyla bölgenin cazibesi artacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya projeleriyle ilgili bilgiler verdi. 

Konya Metro projesinin devam ettiğini belirten Başkan Altay, projede bazı revizyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Konya Yeni Gar yakında açılacak.

Konya Banliyö projesi ile metro entegre olabilir.

Meram Yeraltı Katlı Otoparkı, yükseliyor.

Standartlara uymayan altgeçitler yenilecek.

Bisiklet Tramvayı bisiklet şehrine yakıştı.

Konya’da yapımına başlanan Millet Bahçesi, Türkiye’ye örnek olacak.
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

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

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

ADRES: AŞAĞIPINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. 
NO: 330/D SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0 332 237 66 20

UN ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

Ön görüşme telefonda yapılacaktır.
Cinsiyet   :Bay
Yaş Aralığı  :22 - 40
Çalışma Şekli :Tam Zamanlı
Sosyal Olanak :Sigorta + Agi + Yol + Yemek

- Değirmen makineleri, paketleme makineleri ve 
motor aksamlarının bakım ve kaynak işlerini 
yapabilecek,
- Değirmen makine imalatı veya un fabrikalarında 
en az 3 yıl tecrübeli,
- En az ilk ve ortaokul mezunu, 
Bakım onarım ve kaynak personeli alınacaktır.

BAKIM ONARIM 
VE KAYNAK

- Başvuruda bulunacak kişilerin UN fabrikalarında 
en az 3 yıl deneyimli,
- Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk alabilen,
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az ortaokul ve lise dengi okul mezunu, 
Bilgisayar operatörü ve vals makinesi sorumlusu             
olmak üzere iki personel alınacaktır

BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ VE 
VALS SORUMLUSU

- Başvuruda bulunacak kişilerin Un fabrikalarında 
en az 2 yıl deneyimli, 
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az lise ve dengi okul mezunu, 
Sevkiyat, stok ve yüklemeden sorumlu 
eleman alınacaktır.

- Üniversitelerin ilgili Ön Lisans veya Lisans 
bölümlerinden mezun (tercihen Grafik bölümleri),
- Grafik tasarım programlarını 
çok iyi derecede kullanan,
- Grafikerlik alanında en az 3 yıl deneyimli,
  Grafiker alımı yapılacaktır.

GRAFİK TASARIMCI SEVKİYAT, STOK VE YÜKLEME SORUMLUSU
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0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

LAZER KESİM ÖPERATÖRÜ

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

F Durma marka lazer kesim kullanabilen
F En az 2 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan eleman aranıyor

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

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

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

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

     0554 612 18 21TEL:

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

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

 İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR.

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

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

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
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Derebucak Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasının Mevcut Tribünün Üstünün Kapatılması ve 
Seyirci Wc Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2020/497845
1-İdarenin
a) Adresi   : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şems-i Tebrizi Mah. 
     Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 Karatay/Konya 42030 
     KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323536690 - 3323536696
c) Elektronik Posta Adresi : konya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Derebucak Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasının 
      Mevcut Tribünün Üstünün Kapatılması ve Seyirci Wc 
      Yapılması Yapım İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Konya ili Derebucak ilçesi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - 
      Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 
      Karatay/Konya
b) Tarihi ve saati   : 06.10.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 
Tebliği kapsamındaki B/III grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diploması
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şems-i Tebrizi Mah. 
Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 Karatay/Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

DEREBUCAK SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASININ 
MEVCUT TRİBÜNÜN ÜSTÜNÜN KAPATILMASI VE 

SEYİRCİ WC YAPILMASI
KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE 

SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1226394

ELEMAN 
ARANIYOR

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

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK PİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Konya’da uzun süre sendikacılık yapan Ahmet Uzunkavak 
yakanlığı koronavirüs hastalığı nedeniyle vefat etti

Ahmet Uzunkavak 
hayatını kaybetti

Konya’da Memur-Sen’e bağlı 
(Tarım, Orman Çalışanları Birliği) 
Sendikası Konya Kurucu Başkanı 
olan, 1999-2001 yılları arasında 
Memur-Sen İl Temsilciliği gö-
revini yürüten, emekli olduktan 
sonra Beşyol Emlak’ta Konya’ya 
hizmet eden Ahmet Uzunkavak 
hayatını kaybetti. Bir süre önce 
yakalandığı koronavirüs nede-
niyle Konya Meram Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde tedavi 
gören Uzunkavak’ın doktorla-
rın tüm müdahalesine rağmen 
kurtarılamadığı ve hayatını kay-
bettiği öğrenildi. Merhum Uzun-
kavak, kılınan cenaze namazının 
ardından son yolculuğuna uğur-
landı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Ahmet Uzunka-
vak’a yüce Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesi ve yakınlarına başsağ-
lığı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya’da uzun süre 
sendikacılık yapan, dava adamı

BAŞSAĞLIĞI

Ahmet 
UZUNKAVAK’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

 

Çumra-İçeri Çumra-Güneysınır-Sarıoğlan-Ahırlı-Yalıhüyük-Bozkır Üçpınar ve Bozkır İlçe Jandarma 
Komutanlık Binalarının Cephe Mantolama ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN	 	 	 :	2020/494621
1-İdarenin
a) Adı    : VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi   : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan Mah.
     Yeni İstanbul Cad.No:72 42209 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
ç)	İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale	konusu	yapım	işinin
a)	Adı    : Çumra-İçeri Çumra-Güneysınır-Sarıoğlan-Ahırlı-Yalıhüyük-Bozkır Üçpınar 
     ve Bozkır İlçe Jandarma Komutanlık Binalarının Cephe 
     Mantolama ve Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Cephe Mantolama ve Onarım İşleri (8 Adet Bina Cephe Mantolama,
     1 Adet Mantolama Onarımı, 7 Adet Boyama İşi.)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c)	Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Çumra-Güneysınır-Ahırlı-Yalıhüyük-Bozkır
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür. 
d)	İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a)	İhale (son teklif verme) : 15.10.2020 - 10:00
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı: Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
 yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  
4.	İhaleye	katılabilme	şartları	ve	istenilen	belgeler	ile	yeterlik	değerlendirmesinde	uygulanacak	
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1.	Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2.	Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3.	Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.	Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.	İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2.	Ekonomik	ve	mali	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.	Mesleki	ve	Teknik	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
4.3.1.	İş	deneyim	belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu	ihalede	benzer	iş	olarak	kabul	edilecek	işler	ve	benzer	işlere	denk	sayılacak	mühendislik	
ve	mimarlık	bölümleri:
4.4.1.	Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
19 Haziran 2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş 
Grupları Tebliğinde yer alan B-III Grubu İşler.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.	Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.	İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7.	İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8.	Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9.	İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10.	Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11.	 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12.	Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13.	Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.	Diğer	hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ÇUMRA-İÇERİ	ÇUMRA-GÜNEYSINIR-SARIOĞLAN-AHIRLI-
YALIHÜYÜK-BOZKIR	ÜÇPINAR	VE	BOZKIR	İLÇE	JANDARMA	
KOMUTANLIK	BİNALARININ	CEPHE	MANTOLAMA	VE	ONARIMI

VALİLİK	(YİKOB-MAAS	İÇİN)	İÇİŞLERİ	BAKANLIĞI	
BAKAN	YARDIMCILIĞI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1225878

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli, Konya Veteriner Hekimler Odası’nın 
46. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayı olduğunu, kucaklayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini söyledi

Prof. Dr. Hadimli aday oldu
Hafta sonunda gerçekleştirecek 

olan Konya Veteriner Hekimleri Oda-
sı 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
öncesinde Selçuk Üniversitesi Vete-
rinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli Oda 
Başkanlığına adaylığını açıkladı. 

‘KUCAKLAYACI BİR 
YÖNETİM SERGİLEYECEĞİZ’

Konya Yenigün Gazetesine  aday-
lığı hakkında açıklamalarda bulunan 
Prof. Dr. Hadimli, Konya Veteriner 
Hekimler Odası 48. Olağan Genel 
Kurulunda yönetimine niçin aday ol-
duklarını açıkladı. Hadimli, “Veteriner 
Hekimlik; Halk Sağlığı açısından gün-
lük hayatın içinde olmasına, Hayvan 
Sağlığı ile et, süt, yumurta ve ürünleri 
ile gıda güvenliği olarak her evin sof-

rasında bulunmasına rağmen maale-
sef hak ettiği saygı ve karşılığı göste-
rilememektedir. Veteriner Hekimlerin 
sayıca az olmasına rağmen sektörel ve 
etkinlik açıdan kalabalık birçok meslek 
grubundan daha etkin olduğunu ifade 
etmeliyim. Ayrıca, son 5 yılın meslek 
istihdam oranları değerlendirildiğin-
de mezunların yüzde 75-83’ünün iş 
sahibi olmaktadır. Bununla birlikte, 
Veteriner Hekimler birçok olumsuz 
durumlarla karşılaşmaktadır. Gün 
geçtikçe meslek adına olumsuz diye-
bileceğimiz, Veteriner Hekimleri üzen 
mevzuat değişiklikleri ve dışarıdan 
gelen farklı müdahalelerin arttığını 
görmekteyiz. Bu nedenle mesleği ve 
meslektaşları hayat ve meslek tecrü-
belerimizle, birlik ve beraberlik içinde 

kucaklamaya, gücümüz nispetinde 
var olan sorunları çözmeye, Veteriner 
Hekimleri yıllar öncesindeki itibarlı ve 

saygın günlerine yeniden kavuş-
turmak hedeflerimiz arasındadır. 
Halk sağlığı, Gıda güvenliği ve 
zoonoz hastalıkları vurgulayarak 
Veteriner Hekimliğin önemini ve 
farkındalığını oluşturulması sağ-
lanacaktır. Kamuda, özel sektör-
de yada klinisyen olarak çalışma 
hayatına başlayan genç Veteriner 
Hekim meslektaşımız Odamız 
ve yönetim kurulumuzu mutlaka 
yanında görecektir. Genç mes-
lektaşlarımıza ihtiyaç duydukları 
maddi ve manevi her türlü desteği 
sağlayarak, bilgi birikimi ve tecrü-
beli meslektaşlarımızla bir köprü 
oluşturarak bilgi ve tecrübe akta-
rımı yapılacaktır. Ayrıca, zaman 
zaman tüm meslektaşlarımıza zi-
yaretler gerçekleştirilerek iletişim 
ve ilişkiler kurulacaktır. Yönetilen 
değil, yöneten meslek olmasının 
sağlanmasına çalışılacaktır. İmaj, 
vizyon ve misyon güncellenmesi 
yapılacaktır. Bu nedenle, etik ku-
ralları, hayat ve meslek know-how 
bilgilerine sahip olması, vasıflarını 

taşıması ile mesleğin her alanın-
da istişare yeteneğine ve mesleği 
ulusal ve uluslararası her plat-
formda temsil edebilme yeterlili-
ğine sahip olduğunu hisseden ve 
tüm meslektaşlarını eşit, şeffaf ve 
samimi bir şekilde objektif olarak 
kucaklayacak bir yaklaşım sergi-
leyeceğine inandığımız bir liste 
oluşturmaya çalıştık” ifadelerini 
kullandı.

‘VETERİNER HEKİMLERİMİZE 
YATIRIM YAPACAĞIZ’

Göreve gelmeleri halinde 
Veteriner Hekimlere yatırım ya-
pacaklarını belirten Hadimli, “Ül-
kemizde, 56 Veteriner Hekimler 
Odası bulunmaktadır. Bunların 
içerisinde, Konya Veteriner He-
kimler Odası alt yapı, bilgi ve 
tecrübe açısından ilklerde yer al-
maktadır. 2000 yıllardan bu tarafa 
Oda Yönetiminde yer alan mes-
lektaşlarımız Konya Veteriner He-
kimler Odasına birçok bina kazan-
dırmıştır. Bu nedenle, seçildiğimiz 
takdirde hedefimiz Veteriner He-

kimlere yatırım yapmak olacaktır. 
Bu amaçla; yapacağımız işleri ana 
başlıklar altında verecek olursak; 
Eğitim Çalışmaları; Veteriner He-
kimlere yönelik Kişisel Gelişim se-
minerlerin düzenlenmesi; Konya 
ve ilçeleri yüz ölçümü açısından 
ülkemizden en büyük lokasyonu-
nu oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
eğitim çalışmalarını ilçelere götür-
mek istiyoruz. Birbirine yakın olan 
ilçelerin birkaç tanesini hedefleye-
rek özellikle Klinisyen Veteriner 
Hekimlerin belirlediği konularda 
meslek içi eğitim ve bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması. Kurulu 
bulunan Birlik ve Kooperatiflerle 
iş birliği yaparak, ilgili meslek-
taşlarımızın öncülüğünde dolaylı 
yönden yetiştiricilere de yönelik 
bilgilendirme toplantılarının ya-
pılması. Meram’da yeni yapılan 
Konya Veteriner Hekimler Odası-
na ait binada arzu eden firmaların 
tanıtım toplantılarının yapılması” 
dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli

GAZETESİ
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Adil Gevrek: Transfer çalışmalarımız devam ediyor
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil 

Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgi-
li yaptığı açıklamada, “Takımımızı 
daha iyi yerlere taşıyacak trans-
ferleri yapmak için çalışmalarımız 
sürüyor. Takımımız için birkaç isim 
yazılıyor basında. Şu an için isim 
vermem doğru olmaz ancak çalış-
malarımızın devam ettiğini söyle-
yebilirim” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni 
Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil 
Gevrek, transfer çalışmaları ve 
alt yapıdaki değişimle ilgili basın 
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Özellikle son dönemde yap-
tığı transferlerle adından söz ettiren 
Yeni Malatyaspor’da eksik mevki-
lere transfer çalışması ise devam 
ediyor. Yeni Malatyaspor Kulüp 
Başkanı Adil Gevrek birkaç transfer 
daha yapacaklarını belirterek, “Sü-
per Lig’de iki haftayı geride bıraktık. 
Tüm takımlara başarılı bir sezon 

diliyorum. Takımımız için de bu se-
zonunun sakatlıksız ve sorunsuz bir 
şekilde tamamlanmasını diliyorum. 
Sezona önemli transferler yaparak 
başladık. Tabi taraftarlarımızın biz-
lerden isteği devam ediyor. Bizim 
de takımımızı daha iyi yerlere taşı-

yacak transferleri yapmak için çalış-
malarımız sürüyor. 

Takımımız için birkaç isim ya-
zılıyor basında. Şu an için isim 
vermem doğru olmaz ancak çalış-
malarımızın devam ettiğini söyle-
yebilirim. Taraftarımız şuna emin 

olsun ki biz elimizden gelenin 
fazlasını yapıyoruz. Transferde ho-
camızla iletişim halindeyiz. Eksik 
gördüğümüz yerlere de transferle-
rimizi yapacağız. Ancak önceliğimi-
zin bölgeler olduğunu söyleyebili-
rim” dedi.

ALTYAPI BİZİM ÖNEM 
VERDİĞİMİZ BİR YER

Altyapı ile ilgili değişikliğe git-
tiklerini ifade eden Başkan Gevrek, 
“Şu an için bilindiği gibi Türkiye 
Futbol Federasyonu kulüplerin alt 
yapı çalışmalarını başlatmış değil. 

Bunun ne zaman başlayacağı da he-
nüz bizlere bildirilmedi. Bu anlam-
da biz de uzun süreden beri altyapı-
da yenileme çalışması, bir değişim 
düşünüyorduk. Maçların oynana-
mayacak olması bize bu değişimi 
yapmamızı sağladı diyebiliriz. Alt-
yapıda görev alan bazı hocalarımız 
ve çalışanlarımızla yollarımızı ayır-
ma kararı aldık. Kendilerine bugüne 
kadar Yeni Malatyaspor’a verdikleri 
hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. 
Altyapı bizim önem verdiğimiz bir 
yer. Bu anlamda altyapımızın maç-
larını oynamayacak olması dolayısı 
ile hem tesis anlamında hem de ye-
nilenme anlamında yeni sezon için 
farklı bir alt yapı anlayışı ile çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 
yenilenen sistemde alt yapımızdan 
A takımımız için önemli oyuncuları 
yetiştirip Malatya Futboluna ve Türk 
futboluna kazandırırız.” şeklinde 
konuştu.n İHA

Fenerbahçe’de derbi 
hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor’da
hedef 3 puan

Göztepe, Gaziantep FK maçının 
hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile 
deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saat-
lerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Nazım 
Sangare de antrenmanda yer aldı.Can Bartu Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de ısın-
ma ve core çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışma-
sıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla 
noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını ya-
rın yapacağı çalışmayla sürdürecek. n İHA

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında 
oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kır-
mızı-beyazlılarda, Denizli karşısında hedef 3 puan. Süper 
Lig’de ilk 2 haftayı beraberlik ve galibiyetle tamamlayarak 
4 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, pazartesi günü 
sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor mücadelesinin 
hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda 
futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışma-
sıyla sona eren idmana sakatlıkları devam eden Drole ve 
Serdar Gürler katılmadı.

Pazartesi günü Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’da 
başlayacak olan karşılaşmadan kırmızı-beyazlı ekip 3 puan 
hedefliyor. n İHA

Süper Lig’in 3. haftasında yarın Gaziantep FK’yi konuk 
edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ad-
nan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yöneti-
mindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, 
ikinci bölümünde taktik çalıştı.  Sakatlıkları bulunan Obinna 
Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.  
Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisle-
ri’nde sürdürdü. Antrenmanda Alpaslan Öztürk de yer aldı.
n AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ar-
senal’ın altyapısından yetişen ve İngiltere 
A Milli Futbol Takımı’nın alt kategorile-
rinde forma giyen Benik Afobe, İngiltere 
Premier Lig, Championship ve İngiltere 
1. Lig olmak üzere 9 takımda top koştur-
du. Son olarak İngiltere Championship 
ekiplerinden Stoke City’de oynayan 27 
yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor, 1 yıllı-
ğına kiraladı. Futbol kariyerinde ilk kez İn-
giltere dışına çıkan başarılı futbolcu, yeni 
takımıyla ilk kez Denizlispor maçında 
forma giydi. Denizlispor karşılaşmasında 
performansıyla hazırım mesajı veren Be-
nik Afobe, antrenmanlardaki hırsıyla da 
dikkat çekiyor. 

Sörloth’un takımdan ayrılmasından 
sonra büyük bir sorumluluğun altına gi-
recek olan Demokratik Kongolu futbol-
cunun nasıl bir performans sergileyeceği 
merakla bekleniyor.

İLK MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI
Süper Lig’in 2. haftasında 19 Eylül 

Cumartesi günü deplasmanda oynanan 
Denizlispor müsabakasında görev alan 
Benik Afobe, 15 Eylül Salı günü Trabzon’a 
gelmişti. 

Karadeniz ekibiyle iki kez antrenman 
yaptıktan sonra Denizli deplasmanına gi-
den golcü oyuncu, ilk on birde başladığı 
maçta isteği ve arzusuyla başta Teknik 
Direktör Eddie Newton ve spor kamuo-

yu tarafında beğeni kazandı. Afobe’nin 
özellikle Süper Lig’de gol kralı olan Sör-
loth’un ardından bordo-mavili takımın 
hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat 
çekti.

YENİ MALATYASPOR
 MÜCADELESİNİ BEKLİYOR

İngiltere Premier Lig, Champions-
hip’de aradığını bulamayan Benik Afobe, 
Karadeniz temsilcisinde yeni bir başlan-
gıç yapmak istiyor. 

Geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakat-
lıkla birlikte sorunlar yaşayan Demokratik 
Kongo asıllı futbolcu, ilk yurt dışı tecrübe-
si olan Trabzonspor’da kendisini göstere-
rek Alexander Sörloth gibi yeniden Avru-

pa’nın yolunu tutmayı hedefliyor.
 Bordo-mavililerin sahasında oyna-

yacağı Yeni Malatyaspor maçını büyük 
bir heyecanla bekleyen Afobe, antren-
mandaki hırsıyla takım arkadaşlarını da 
kendine hayran bıraktı.

ÜZERİNE KOYACAĞIZ
Son 2 sezondur Trabzonspor ile ilgili 

çok güzel şeyler duyduğunu belirten Afo-
be, “Geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak 
daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ger-
çekten burada bir aile ortamı var ve ben 
de bunun bir parçası olarak elimden gele-
ni yapacağım. Önce Trabzonspor adına, 
takım adına sonrada kendi adıma güzel 
işler üretiriz” ifadelerini kullandı. n İHA

Afobe hırsıyla
göz dolduruyor
Trabzonspor’un yeni transferi Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, antren-
manlardaki hırsıyla göz dolduruyor. İngiltere’de yaşadığı ağır sakatlığın ardın-
dan Türkiye’de yeni bir çıkış arayan Afobe, Yeni Malatyaspor maçını bekliyor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 
Teknik Direktör Bayram Bektaş ve fut-
bolcu kadrosuna güvendiklerini söyledi. 
Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü 
kadro ve oyun anlayışı ile ilgili taraftar-
ların yoğun tepkisini çeken Kayserispor 
Teknik Direktörü Bayram Bektaş’a, 
Başkan Berna Gözbaşı destek verdi. 
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 
açıklama yapan Başkan Gözbaşı, “Alan-
yaspor’un hakkını verelim. Oturmuş, 
güçlü takım. Ama biz de eksiklerimize 
rağmen çok iyi mücadele ettik. Kadro-
muza ve Bayram hocaya güveniyoruz. 
Antrenmanlar keyifli geçiyor. Geçen 
sezondan çok farklıyız, önümüzdeki haf-
talarda daha da iyi olacağız” dedi.

Berna Gözbaşı, transfer yapmayı 
planladıklarını da söyleyerek, “Tüm ta-
kımlar gibi bizim de eksiklerimiz var ve 
harcama limitimize, kısıtlı bütçemize 
rağmen, bunları gidermek için çalışma-
larımız devam ediyor. Aldığımız bütün 

yeni transferlerin bonservisleri bizdedir. 
Kiralık oyuncu almadık” ifadelerine yer 
verdi.

MARİO SİTUM İLE 
YOLLAR AYRILACAK

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 
futbol sezonunun devre arasında Hır-
vatistan’tan transfer edilen Mario Si-
tum’un sözleşmesi feshedilecek. Sarı 
kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu 
ile ilgili gelen teklifleri değerlendiriyor. 
Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu 
Üyesi İsa Gün, takıma önemli takviyeler 
yapıldığını ancak bir iki takviye daha ya-
pılması için çaba harcandığını söyledi. 
İsa Gün, “Yabancı oyuncularımızdan 
Antony Uzoddima Giresunspor’a kira-
landı. Mario Situm ile ilgili en uygun 
teklifi değerlendirmek istiyoruz. Situm’u 
da gönderirsek yabancı kontenjanımız-
da yer açılır. O zaman bir oyuncu daha 
kadromuza katabiliriz” dedi.
n İHA

Berna Gözbaşı: ‘Bayram hocaya güveniyoruz’
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Bölgesel Amatör Lig, Ekim sonuna ertelendi
Bölgesel Amatör Ligi’nin akıbe-

tiyle ilgili karar verildi. Türkiye 
Futbol Federasyonu’ndan yapılan 
açıklamaya göre Bölgesel Ama-
tör Ligi’ndeki maçlar, Ekim ayının 
sonuna kadar ertelendi. Türkiye 
Futbol Federasyonu önceki gün Ri-
va’da Amatör Ligler ile ilgili konuyu 
sonuca ulaştırmak için bir toplantı 
gerçekleştirdi.  Bu doğrultuda TFF 
Sağlık Kurulu ve Pandemi Danışma 
Kurulu’nun görüşlerini de dikkate 
alan TFF, maçları Ekim ayının sonu-
na kadar erteledi.  

BÖLGESEL AMATÖRDE 
5 KONYA TEMSİLCİSİ

Yeni sezon oynandığı takdirde 
Bölgesel Amatör Lig’de Konya’yı 5 
takım temsil edecek. Akşehirspor, 
Konya Ereğlispor, Sarayönü Bele-
diyespor’un yanı sıra Konya Amatör 
Küme Süper Grup’u şampiyon ta-
mamlayan Gölyazı Belediyespor ve 
Türkiye Futbol Federasyonu kararıy-
la Çatalhüyük Çumra Belediyespor 

Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak. 
18 Grup’ta oynanacak olan maçlar 
261 takımın mücadelesine sahne 
olacak. Öte yandan Konya’dan 5 ta-
kımın Bölgesel Amatör Lig’de müca-
dele edecek olması Konya futboluna 
da olumlu yönde yansıyacak. Olası 
bir Konya temsilcisinin 3. Lig’e yük-
selmesi ise Konya, futbolunu olumlu 
yönde etkileyecek.

‘CİDDİ RİSKLER GÖRÜŞÜ 
HASIL OLMUŞTUR’

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
Bölgesel Amatör Ligler ile ilgili bir 
açıklama yayımladı. TFF’nin resmi 
internet sitesinden yaptığı açık-
lama şu şekilde: “Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 
23.09.2020 tarihli toplantısında, 
amatör maçların Ekim ayı sonuna 

kadar ertelenmesi ve bu tarihten 
sonra ilgili kurulların görüşleri doğ-
rultusunda tekrar değerlendirme ya-
pılması kararlaştırılmıştır. Bilindiği 
gibi; dünyamızı ve ülkemizi etkisi 
altına alan Corona Virüs (covid-19) 
Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihin-
den itibaren başta Devletimiz olmak 
üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın 
önerileri doğrultusunda tüm ligler 

iptal edilmiş olup sonrasında Pro-
fesyonel liglerin belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde seyircisiz olarak oy-
natılmasına yine Devletimiz ve ilgili 
kurulların görüş ve önerileri doğrul-
tusunda müsaade edilmiştir.Gelinen 
noktada ülke genelinde pandeminin 
seyrinden dolayı devletimizin yetkili 
organlarının kararları neticesinde 
tedbirler artırılmış ve yeni önlemler 

alınması hususunda milletimiz bilgi-
lendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluştu-
racak tüm etkinliklerin düzenlenme-
mesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı 
oluşturulan Pandemi Danışma Kuru-
lu ile yapılan istişareler sonrasında; 
amatör müsabakalarda yeterli sağlık 
tedbirleri alınamayacağı, PCR test-
lerinin gerçekleşmesinde olumsuz-
luklar yaşanabileceği ve insan sağlı-
ğı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği 
görüşü hasıl olmuştur. Bu nedenle; 
2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör 
Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel 
Amatör alt yaş grubu müsabakaları 
hakkında pandemi süreci takip edi-
lerek ilgili kurumlar ile görüş alışve-
rişinde bulunulmasına ve oluşacak 
yeni şartlara göre Ekim 2020 ayı 
sonunda tekrar değerlendirme yapıl-
masına ve bu müsabakaların prog-
ram ve lig statülerinin bu şartlara gör 
belirlenmesine karar verilmiştir.”
n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un grubunda yer alan Bayburt İl 
Özel İdare Spor’un ikinci haftadaki maçı 
da ertelendi. Misli.Com 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta hafta sonu oynanması planlanan 
Sivas Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare 
maçı konuk ekipte çıkan korona virüs 
vakaları nedeniyle ertelendi. Tüm dün-
yayı etkisi altına alan korona virüs salgını 
futbolu da vurmaya devam ediyor. Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 26 Eylül Cu-
martesi günü saat 16.00’da oynanması 
planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt İl 
Özel İdare maçı, misafir takımda çıkan 
pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe 
ertelendi.

Bayburt İl Özel İdare Spor ligin ilk 
hafta karşılaşmasında Elazığspor ile kar-
şılaşması beklenirken 16 futbolcu, 3 ant-
renör ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs 
testlerinin pozitif çıkmasından sonra maç 

ertelenmişti. Bu doğrultudan Bayburt eki-
bi 2. haftası oynanacak ligde henüz maça 
çıkamadı. İlk hafta Elazığspor bu hafta ise 
Sivas Belediyespor karşısına çıkamaya-
cak olan Bayburt İL Özel İdare Spor’un 
karşılaşmaları ileri tarihte oynanacak.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Sivas Belediyespor Kulübü, ertele-

nen Bayburt İl Özel İdare maçı ile ilgili 
resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan 
açıklamada, “Misli.com 2. Lig Kırmızı 
Grubun 2. haftasında Bayburt Özel İda-
respor ile kendi sahamızda oynayacağı-
mız karşılaşmamız, rakip takım Bayburt 
Özel İdarespor yapılan Covid-19 testi 
sonucu sporcuların pozitif çıkması sebe-
biyle TFF tarafından ileri bir tarihe erte-
lendi. Müsabakamız TFF tarafından ileriki 
günlerde belirlenecek bir tarihte oynana-
caktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” 
ifadesi kullanıldı.
n İHA

Yavru Kartal’ın rakibi Bayburt’un bir maçı daha ertelendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsil-
cimiz 1922 Konyaspor, ligin ilk haftasında 
Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşır-
ken, sahadan skandal hakem kararlarıyla 
1-0 yenik ayrıldı. Hafta boyunca konuşulan 
hakem Erdem Temel hakkında da geçtiği-
miz günlerde sert bir açıklama yayımlayan 
Yeşil-Beyazlılar, adil bir şekilde maçların 
yönetilmesini istedi. Öte yandan ligin 2. 
haftasında deplasmanda Karacabey Be-
lediyespor ile deplasmanda karşılaşacak 
olan 1922 Konyaspor, ilk galibiyetini al-
mak istiyor. Yarın 16.00’da rakibiyle kar-
şılaşacak olan Yeşil-Beyazlıların maçını 
yönetecek hakem de açıklandı. Bursa’da 
oynanacak karılaşmayı hakem İlker Yasin 
Avcı yönetecek. Avcı’nın yardımcılıklarını 
ise Süleyman Yavaşoğlu ve Şenol Bektaş 
yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem 
ise Batuhan Bayar olacak. 

FUTBOLCULAR MAÇA ÇOK İYİ 
KONSANTRE OLDU

Ligin ilk haftasında oynanan Sakar-
yaspor maçını değerlendiren 1922 Kon-
yaspor Başkanı Zahir Renklibay, “Sa-
karyaspor maçına çok iyi hazırlanmıştık. 
Pandemi nedeniyle de ufak tefek sıkıntıları-
mız oluşmuştu. Ancak 1 aylık süreçte en iyi 
şekilde takımımızı hazırladık. Futbolcular 
maça da iyi konsantre oldular. 90 dakika 
boyunca mücadele eden ve rakibi karşı-
sında ezilmeyen bir 1922 Konyaspor vardı. 
Sakaryaspor’un gücü bütçesi belli. Büyük 
bir harcama yaparak lige başladılar. Bunun 
bilinci içerisindeydik. Biz de genç bir takı-
mız. Sakaryaspor’a nasıl karşı koyacağımı-
zı iyi biliyorduk. Oyunun genelinde kontrol 
bizdeydi. Futbolcular iyi mücadele etti.” 
şeklinde konuştu.
GEÇEN SENE DE AYNI ŞEYLERİ YAŞADIK

Çok tartışılan penaltı pozisyonuyla da 
ilgili görüşlerini aktaran Zahir Renklibay, 
“Verilmeyen bir penaltımız var. Geçen 

yıllarda da olduğu gibi bizim pilot takım 
olmamız nedeniyle, hakemler maçlardaki 
bütün takdir haklarını rakip takımdan yana 
kullanıyorlar. Geçen sene de aynı şeyleri 
yaşadık. Bu sene de ilk maçımızda net bir 
penaltımız verilmedi. O penaltımız veril-
seydi en kötü 1 puanla sahadan ayrılacak-
tık. Futbolcular iyi de oynadılar. Gerçekten 
çok iyi mücadele ettiler. Bu ligde çok iyi 
işler yapabileceklerini kanıtladılar. Bundan 
sonraki maçlarda daha iyi neticeler alaca-
ğımızı düşünüyorum.” dedi. 

ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİLER
Ligin ilk haftasında Sakaryaspor ma-

çında futbolcuların iyi bir performans sergi-
lediğini söyleyen 1922 Konyaspor Başkanı 
Zahir Renklibay, “90 dakikayı değerlen-
direcek olursak ilk haftada futbolcular çok 
iyi bir performans gösterdiler. Maçları iz-
leyenlerde aynı şeyleri söylediler. Sahada 
kötü diyeceğimiz bir futbolcumuz yoktu. 

Sadece gol yollarında biraz daha hazır 
olsaydık daha diri olsaydık maçın sonucu 
çok farklı olurdu. Onun dışında transfer 
ettiğimiz bütün futbolculardan ve takımın 
genelinden çok memnunum. Bundan son-
raki sürecin bizim için çok iyi geçeceğini 
düşünüyorum.” şeklinde konuştu. 

GALİBİYET İÇİN BURSA’YA GİDİYORUZ
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin 

2. haftasında deplasmanda Karacabeyspor 
ile karşılaşacak olan 1922 Konyaspor’da 
Başkan Zahir Renklibay, sahadan galibiyet 
ile ayrılmak istediklerini söyledi. Renklibay 
“Yarın Karacabey ile deplasmanda karşıla-
şacağız. Onlar da ligin ilk haftasında Kas-
tamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakip-
lerin durumu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. 
Burada önemli olan bizim sahada neler 
yapabileceğimiz. 1922 Konyaspor olarak 
bu maça da ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. 
Hedefimiz her maçta olduğu gibi bu maçta 

da 3 puan olacaktır. Galibiyet için Bursa’ya 
gidiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla 3 puanı 
alıp geliriz diye düşünüyorum.” dedi.

1 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ
Transfer çalışmaları ile ilgili de konu-

şan 1922 Konyaspor Başkanı Zahir Renk-
libay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Son 
olarak 1 transfer daha düşünüyoruz. Bunun 
arayışı içerisindeyiz. 10 numara pozisyonu-
na transfer yapma planımız var. O transferi 
de gerçekleştirdikten sonra transferi kapa-
tacağız. Şöyle bir sıkıntımız var. Pandemi 
nedeniyle testlerin pozitif çıkma durumu 
belli olmuyor. Bu durumda çok büyük sı-
kıntı teşkil ediyor. Bizler de tedbirlerimizi 
almak durumundayız. Bu sebepten dolayı 
da kadroyu bu sezon geniş tutacağız. Genç 
ve maliyeti düşük oyuncuları tercih ediyo-
ruz. Kadroyu 27 kişiyle tamamlarsak bizim 
için yeterli olacaktır.” 
 n İLHAN ATLI

Zahir Renklibay: 
Hedefimiz 3 puan 
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta temsilcimiz 1922 Konyaspor’da Başkan Zahir Renklibay, açık-
lamalarda bulundu. Renklibay, “Sakaryaspor maçında futbolcularımız iyi bir performans sergi-
ledi. Hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı ve net bir penaltımızı vermedi. Yarın Karaca-

beyspor ile karşılaşacağız. Hedefimiz 3 puan. Bursa’dan galibiyetle dönmek istiyoruz.” dedi

1922 Konyaspor
hazırlıklarını sürdürdü

Konya’yı temsil edecek
hakemler belirlendi

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin ikin-
ci haftasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının 
hazırlıklarını sürdürdü. Ligin ilk haftasında Sakaryaspor’a 
mağlup olan Yeşil-Beyazlılar, ikinci haftada galibiyet arı-
yor. Hafta boyunca yoğun tempoda maça hazırlanan 1922 
Konyaspor, Play-Off hedefiyle başladığı sezonda bir çıkış 
arıyor. Karacabey Belediyespor, maçını yenerek 3 puanla 
tanışmak isteyen Salih Eken’in öğrencileri planlarını galibi-
yet üzerine yapıyor. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 
2020-2021 sezonunda görev alacak klasman hakemleri ve 
hakem değerlendiricilerini açıkladı. Bu doğrultuda Konya’yı 
A klasman kategorisinde Musa Kazım Çetin temsil edecek. 
B klasmanında ise Anıl Veziroğlu, Yiğit Emre Şimşek ve 
Kemal  Digilli görev alacak. Son olarak C klasmanında da 
Haldun Çoban, Mustafa Selçuk, Taylan Kaya, Abdullah Ser-
gen Çakıcı, Yasin Ak ve Yıldız Turan görev yapacak. Hakem 
değerlendirmesinde ise Konya’dan A klasmanda Ahmet 
Gürsel Oğuz, B klasmanda Musa Orhan ve Yusuf Aslantaş 
hakemleri değerlendirecek. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
2.MAMAK FK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.SERİK BLD 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ETİMESGUT BLD 1 1 0 0 1 0 1 3
5.SAKARYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.KASTAMONUSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.KARACABEY BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
9.KIRKLARELİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.SİVAS BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
11.TARSUS İY 1 0 1 0 1 1 0 1
12.VANSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.ELAZIĞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1922 KONYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BODRUMSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRŞEHİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.PENDİKSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
20.KARABÜKSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
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PUAN DURUMU

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

Anadolu Kartalı’nda 
Beşiktaş mesaisi

Süper Lig’de 3. Hafta 
heyecanı başlıyor

Süper Lig temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor’da Be-
şiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. Ligin 3. haftasında sa-
hasında Pazar günü saat 16.00’da Beşiktaş ile karşılaşacak 
olan Yeşil-Beyazlılar, galibiyet planları yapıyor. Konuyla 
ilgili bir açıklama yayımlayan Konyaspor, “Süper Lig’in 
3.haftasında 27 Eylül Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek 
İttifak Holding Konyaspor’umuz, günü akşam saatlerinde 
yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri’mizde 
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve yardımcı antrenörleri-
miz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığının 
tedavisi için ülkesine giden Marin Anicic’in yanı sıra takım-
dan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Alper Uludağ 
ve Erdon Daci katılmadı. Koşu, ısınma ve çabukluk hare-
ketleri ile başlayan antrenman, üç grupta oynanan 5’e 2 ile 
devam etti. Gruplar halinde oynanan topla oyunla devam 
eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 3. hafta, bugün yapılacak tek maçla baş-
layacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük 
ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 
20.00’de karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 3. hafta, Ga-
latasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Te-
lekom Stadı’nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 
19.00’da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan ya-
pılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı 
şöyle:

Yarın: 20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir 
(Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi 
Kadir Has) 16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya 
Atatürk), 16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel), 19.00 
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alan-
yaspor (Çaykur Didi), 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Be-
şiktaş (Konya Büyükşehir Belediye), 16.00 Demir Grup 
Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül), 19.00 Galatasa-
ray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yu-
katel Denizlispor (Antalya)  n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da transfer çalışma-
ları sürüyor. Geçen hafta Gençlerbirliği 
maçında sakatlanan Marin Anicic’in ye-
rine stoper arayışlarını sürdüren Anadolu 
Kartalı önemli isimlerle görüşüyor. 3-4 
isim üzerinde uzlaşan teknik heyet ve 
yönetim bu isimlerden birini kadrosuna 
katmak istiyor. Transferin kısa süre için-
de netleşmesi bekleniyor. 

MARİN ANİCİC ASKIYA
Konyaspor sezona şanssız bir baş-

langıç yaptı. Anadolu Kartalı, Gençler-

birliği ile oynadıkları maçta savunma-
nın ortasında görev yapan Marin Anicic 
sakatlandı. Oyuncunun hafta arasında 
yapılan testlerinde ise çapraz bağların-
da kopmaya yakın deformasyon tespit 
edilirken, Boşnak savunmacının sezonu 
kapattığı iddia edildi. 

Bu gelişme üzerine Marin’in söz-
leşmesinin dondurulması kararı alındı. 
Oyuncunun yabancı sınırı nedeniyle ismi 
federasyona bildirilmeyecek. 

YENİ STOPER ARAYIŞLARI
İttifak Holding Konyaspor, Anicic’in 

beklenmedik sakatlığı sonrası yeni sto-
per arayışlarına başladı. Konyaspor yö-
netimi ve teknik heyeti alternatifler üze-
rinde çalışmaya başlarken, 3 isim öne 
çıktı. Tamamı yabancı olan oyuncular-
dan birisi geçmişte Türkiye’de oynayan 
bir isim. Diğer iki isim ise Avrupa’nın 
önemli kulüplerinde forma giyiyor. 

AMAÇ KISA SÜRE İÇİNDE BİTİRMEK
Konyaspor, stoper transferinde va-

kit kaybetmek istemiyor. Öne çıkan 3-4 
isimden birini bir an önce kadrosuna 
katmak isteyen Yeşil Beyazlılar, En geç 

gelecek hafta içinde bu transferi noktala-
mayı umut ediyor.

TRANSFER BEKLEMEYE ALINDI
Marin Anicic’in sakatlığı Kon-

yaspor’un transfer planlamasını altüst 
etti. Daha önce Ganalı kanat oyuncu Ofo-
su ile anlaşma sağlayan Anadolu Kartalı, 
stoper alma zorunluluğu ortaya çıkınca 
bu transferi beklemeye aldı. 

Yapılacak stoper takviyesinin ardın-
dan orta saha ve kanat transferi için yeni 
bir değerlendirme yapılacak. 
 n SPOR SERVİSİ

Gündem stoper!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da gündem stoper transferi. Geçen hafta sakatlanan 
Marin Anicic’in yerine yeni oyuncu arayışlarına başlayan Anadolu Kartalı, önemli isimlerle görüşüyor. 

Kiralık olarak bir ismi kadrosuna katması beklenen Yeşil Beyazlılar kısa sürede bu transferi bitirmek istiyor

RPS

Kravets Beşiktaş maçında oynayabilecek
TFF Süper Lig temsilcimiz İtti-

fak Holding Konyaspor’da Ukraynalı 
santrfor Artem Kravets forma bekli-
yor. 

Hafta arasında önce Dinamo 
Kiev’le sözleşmesini fesheden son-
rasında ise Konyaspor’a bedelsiz 
olarak transfer olan başarılı santr-
forun antrenmanlardaki performan-
sına göre Beşiktaş maçında sahaya 
sürülecek. 

Konyaspor’a 2 yıllığına imza 
atan 31 yaşındaki santrfor, İsmail 
Kartal’ın tercihlerine göre ya ilk 11 
de ya da yedek kulübesinde olacak. 
Öte yandan henüz lisansı çıkmayan 
Ukraynalı santrforun bugün itibarıy-
la da lisansının çıkması bekleniyor. 
Kravets’in antrenmanlardaki perfor-
mansının beğenildiği öğrenilirken, 

fizik olarak da hazır bir görüntü de 
olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda bir 
karar verecek olan teknik direktör 
İsmail Kartal’ın Artem Kravets’i son-
radan sahaya sürmesi bekleniyor.

MİLOSEVİC’İN DURUMU
Konyaspor’un yetenekli futbolcu-

su Deni Milosevic’in Beşiktaş maçı-
na ilk 11 de başlayıp başlamayacak 
olmaması da merak edilen konular 
arasında. 

Gençlerbirliği maçında yedek 
kalan Boşnak futbolcu 87. dakikada 
Levan Shengelia’nın yerine oyuna 
dahil olmuştu. 

0-0 berabere kalınan Gençler-
birliği maçı sonrasında Milosevic’in 
karşılaşmaya daha erken girmesi 
gerektiğini söyleyen Konyasporlu 
taraftarlar, tepki göstermişti. Bu 

doğrultuda Beşiktaş maçında futbol-
cuların fizik durumuna göre karar ve-

recek olan İsmail Kartal, Milosevic’i 
hamle oyuncusu olarak kullanabilir.

EDUOK KAFA KARIŞTIRDI
Konyaspor’un bu sezon başında 

kadrosuna kattığı ve taraftarın en çok 
umut bağladığı isimlerden biri olan 
Samuel Eduok, kafa karıştırdı. Gelir 
gelmez katkı vermesi beklenen de-
neyimli oyuncu geçen hafta Gençler-
birliği maçında ilk 11’de kendine yer 
bulamamış ve oyuna sonradan dahil 
olmuştu. 

Oyunda kaldığı süre boyunca 
etkili bir performans ortaya koya-
mayan Samuel Eduok’un fizik olarak 
henüz hazır olmadığı konuşuluyor. 

Teknik heyetin raporlarına göre 
takımın fizik olarak eksikliği olduğu 
ortaya çıkarken, bazı oyuncuların 
güçlenmesi ve fizik olarak hazır hale 
gelmesinin milli aradan sonrasını 
bulabileceği iddia edildi. Bu isimle-
rin başında ise Samuel Eudok geli-
yor.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da Beşiktaş maçının hazır-
lıkları sürerken savunmada kimin oyna-
yacağı ise merakla bekleniyor. Sezon 
öncesinde Selim Ay ve Ali Turan ile yol-
larını ayıran Konyaspor, bu bölgeyi Adil 
Demirbağ ile takviye etmişti. Ligin ikinci 
haftasında oynanan Gençlerbirliği maçın-
da sakatlanan Marin Anicic’in de olmayışı 
stoper pozisyonunda kimin oynayacağını 
akıllara getiriyor. 

Gençlerbirliği maçında Marin Ani-
cic’in sakatlanmasından sonra Kon-
yaspor’da oyuna giren Adil Demirbağ’ın 
Beşiktaş maçında sahada olması bekle-
niyor.

OYUNA ADİL GİRMİŞTİ
Süper Lig’de henüz ilk haftadan 3 

futbolcusunu kaybeden İttifak Holding 
Konyaspor, stoper pozisyonunda sorun 
yaşıyor.

 Gençlerbirliği maçında Anicic’in 
sakatlanmasından sonra oyuna yeni 
transfer Adil Demirbağ’ın girmesi tartışıl-
mıştı. 27 dakika sahada kalan genç sto-
per, ortalama bir performans sergilerken 
Konyasporlu taraftarlar Adil’in henüz hazır 
olmadığını dile getirmişti.

TARAFTARLAR ABDÜLKERİM DİYOR
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’un pazar günü sahasında 
ağırlayacağı Beşiktaş karşılaşmasında 
taraftarlar Abdülkerim Bardakçı’yı sahada 
görmek istiyor. Konyaspor altyapısından 

yetişen ama Konyaspor’da uzun süre 
oynayamayan başarılı stoper bu sezon 
sorumluluk almak istiyor. Beşiktaş ma-
çında Uğur Demirok’un partnerinin kimin 
olacağı merakla beklenirken Konyasporlu 
taraftarlarda Abdülkerim Bardakçı’nın 

artık oynaması gerektiğini düşünüyor. 
Marin Anicic’in sakatlanmasından sonra 
Adil Demirbağ ve Abdülkerim Bardakçı 
arasında bir seçim yapacak olan teknik 
direktör İsmail Kartal’ın tercihi merakla 
bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da stopere Adil, ya da Abdülkerim
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