
Yağışlar ortalamanın üstünde 

120703 Devrilen motosikletle 
metrelerce sürüklendi

Mobilyayı sanata
 dönüştürecek proje 

MEDAŞ istihdama 
büyük katkı sağladı

Gelecek yeraltında
Türkiye’nin maden açısından zengin bir ülke olduğunu anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, Bera Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, bu madenleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek gerektiğini vurguladı
CİDDİ ADIMLAR ATILDI

Ancak madenlerin hammadde 
olarak değerlendirilmesinden 
çok, bu madenlerle katma 
değeri yüksek üretimler 
yapılmasının daha önemli 
olduğuna dikkat çeken 
Alaboyun, Türki-
ye’nin bu konuda 
ciddi adımlar 
attığını ve daha ileri 
seviyelere geleceğini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 5’TE

TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Eski Bakanı, Bera Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Alaboyun, Tür-
kiye madencilik sektörü 
ve gelecek hedefleriyle 
ilgili önemli öngörülerde 
bulundu. Bu alanda tecrü-
beli bir isim olan Alaboyun, 
maden rezervi konusunda 
Türkiye’nin oldukça şanslı 
olduğuna değindi.
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Yiyen bir daha 
bırakamıyor

Kahveciler’den
STK’lara teşekkür

Konya’da sabah sofralarının 
vazgeçilmezi olan, tadıyla 
bağımlılık yapan, yabancı ve 
yerli turistlerce “Anadolu’nun 
pizzası” olarak da adlandırılan 
yağ somunu yoğun ilgi görü-
yor. n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Kahveciler, Kantinciler 
Esnaf Odası Başkanı Mehmet 
Adil, pandemi sürecinde oda 
üyesi esnaflara verdiklerini 
desteklerden dolayı Konya’da-
ki sivil toplum kuruluşlarına 
teşekkür etti. n HABERİ SAYFA 3’TE

DEMOKRASİYİ 
TERS ÇEVİREMEZLER!

ÇUMRA’DA SOSYAL 
YARDIM SEFERBERLİĞİ

Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 

emekli amirallerin bildirisini normal olarak kabul 
edemeyeceklerini belirterek, “Artık demokrasiyi ters 

çeviremeyecekler” dedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki STK 
temsilcileri ile bir araya gelerek Ramazan ayı öncesi 
ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişare 

toplantısı düzenledi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

GÖNÜL İNSANI 
ATALAY’A SON GÖREV

Konya’nın yakından tanıdığı isim; eğitimci ve yazar 
Halil Atalay,  60 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti . Merhum Halil Atalay’ın 
cenazesi dün Hocacihan Mezarlığında kılınan cenaze 

namazının ardından dualarla defnedildi. 
n HABER SAYFA 10’DA

Çekim merkezi olacak Yatırımlarla değişiyor
Mevlana Çarşısı ve Altın 
Çarşı’daki tarihi dönüşüm 
alanında inceleme yapan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay, 
“Burada hem ticareti ve 
istihdamı canlandıracağız, 
hem de önemli bir turizm 
akımı gerçekleştirmiş 
olacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

14 mahallede 
sürdürülen kilit parke 
taş, bordür ve tretuvar 
çalışmalarını inceleyen 
Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, 
ilçenin çehresini 
değiştiren çalışmalarının 
programlı olarak devam 
ettiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Esnafa büyük destek
Belediye kiracılarının 
2020 yılı borçlarında 
indirime giden, kapalı 
olan işletmecilere nakdi 
yardımda bulunan 
Selçuklu Belediyesi 
şimdi de berber esnafı 
için tek kullanımlık 
havlu ve saç sakal 
kesim önlüğü dağıtıyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sektörünün öncüsü 
olmayı hedefliyor

Özçiğdem, dünya 
markası olma yolunda

2010 yılında frencilik mesleğini bırakarak demir 
tüccarlığına başlayan ve “Durmaz Demir” markasıyla 

bu sektördeki çalışmalarını sürdüren Hüseyin 
Durmaz, yeni hedeflere doğru ilerliyor. Durmaz 

sektöründe öncü olmayı hedefliyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Kuruyemiş sektörünün önemli temsilcilerinden 
olan Özçiğdem Kuruyemiş, en taze ve kaliteli 

kuruyemiş çeşitlerini son tüketiciye ulaştırarak başarı 
basamaklarını bir bir çıkıyor. Özçiğdem, önemli bir 

dünya markası olma yolunda ilerliyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yağışların azaldığı sonbahar ve kış 
aylarının ardından mart ayı yağışları 
yüz güldürdü. Meteoroloji verilerine 
göre geçen ay yağışlar, normaline 
göre yüzde 33, geçen yılın Mart ayına 
göre yüzde 9 artış kaydetti.
Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, 

İzmir’in doğusu, Manisa, Konya, 
Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, 
Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum 
çevreleri ile Van Gölü’nün güneyi 
ise yağışlarda normaline göre yüzde 
80’den fazla artış gösteren yerler 
oldu. n HABERİ SAYFA 12’DE
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARIÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Çumra’nın önemli üreticilerinden 
biri olan Hüseyin Durmaz, Oto Fren 
Tamircisi olarak 1989 yılında girdiği 
iş hayatında önemli başarılara imza 
attı. 2010 yılında frencilik mesleğini 
bırakarak demir tüccarlığına başla-
yan ve “Durmaz Demir” markasıyla 
bu sektördeki çalışmalarını sürdüren 
Durmaz, yeni hedeflere doğru ilerli-
yor. “Frenci Hüseyin” lakabıyla ilçede 
ün yapan Durmaz, Demir-Çelik sek-
töründe yer alan öncü ve güçlü firma-
lar arasında yer almayı amaçlıyor. 
FRENCİ HÜSEYİN OLARAK BİLİNİYOR 

Çalışmaları hakkında bilgi veren 
Durmaz, meslek hayatına 1989 yılın-
da oto fren tamircisi olarak başladığı-
nı söyledi. Bundan dolayı kendisinin 
“Frenci Hüseyin” ismiyle tanındığını 
dile getiren Durmaz, “21 yıllık esnaf-
lık tecrübemin ardından 2010 yılında 
Frencilik mesleğini bırakarak, demir 
Tüccarlığına başladım. Yaklaşık 11 
yıldır “Durmaz Demir” olarak De-
mir-Çelik sektöründe hizmet vermek-
teyiz. Halihazırda 15 personelimizle 
birlikte müşterilerimize en kaliteli 
hizmeti en uygun fiyata sunabilmenin 
gururu içerisindeyiz” diye konuştu. 

MUVAFFAK OLDUK 
Oto fren sektöründe önemli ça-

lışmalar yürüttüğünü dile getiren 
Durmaz, sözlerine şöyle devam etti, 
“2010 yılına kadar yaklaşık çeyrek 
asırlık bir zaman diliminde müşteri-
lerimizin teveccühleri sayesinde bu 
sektörde hizmet ettim; birikim ve 
tecrübelerimi en iyi şekilde müşteri-
lerimize hizmet olarak; kalfalarıma da 
yine tecrübe olarak aktarma gayreti 
içerisinde oldum. 2010 yılında ise çok 
da ilgili sayılmayacak bir sektör olan 
Demir-Çelik sektörüne radikal sayı-
labilecek bir kararla adım attım. Çok 
şükür ki firma olarak bu sektörde de 
muvaffak olduk.”

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE 
DAİR NE VARSA 

Demir-çelik sektöründe yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi veren Dur-
maz, “Halihazırda tarım-hayvancılık 
ve inşaat sektörünün yapılarda ihti-
yaç duyduğu Demir, Profil, Boru ve 
Sac ticareti yapmaktayız. Ayrıca Çelik 

Konstrüksiyonlarda kullanılan Çelik 
Yapı Profilleri (NPI, IPE, HEA Demir-
leri), Köşebent Demirleri, Çelik Hasır, 
Çatı ve Cephe Kaplama Elemanları, 
Hırdavat gibi geniş ürün gruplarında 
satış hizmeti vermekteyiz.  Ağırlıklı 
olarak Çumra ve Karaman bölgesine 
toptan ve perakende satış hizmeti 
vermekteyiz.  Bunun yanında Trapez 
Çatı Sacı İmalatı, CNC Abkant Büküm 
ve Plazma Kesim Makinelerimizle Ta-
rım Makinaları Yedek Parça İmalatı, 
Hayvan yem ve su batmaları, Çatı su 

olukları imalatı, römork bileşenlerinin 
imalatı gibi birçok ürün elde etmekte-
yiz” şeklinde konuştu. 

DÜRÜSTLÜK TEMEL İLKEMİZ
“Öncelikle dürüst ve ilkeli tica-

ret misyonumuzun temel köşe taş-
larından” diyen Durmaz, ticareti bir 
kazanç aracı, her aşamasının “para” 
olarak görülmesinden ziyade, müş-
teri memnuniyeti odaklı bir anlayışla 
hizmet etmenin verdiği mutluluğun 
temel enerji kaynakları olduğunu 
vurguladı. Bu doğrultuda çalışma-

lar yürüttüklerini bildiren Durmaz, 
“Müşterilerimizin uygun fiyata kaliteli 
hizmete ulaşmalarını sağlamak için 
tüm çalışanlarımızla birlikte elimiz-
den gelen gayreti göstermekteyiz” 
dedi. 

GÜZEL HEDEFLER VAR
Bundan sonraki hedeflerinden de 

bahseden Durmaz, şunları kaydetti, 
“Kurulduğumuz tarih itibariyle ha-
cimsiz perakende satışlarla başladı-
ğımız bu sektörde, özellikle çevre İl 
ve ilçelerde perakende ticaretle uğ-
raşan tüccar müşterilerimize tedarik 
hizmeti verebilir konuma geldik. Bu, 
şüphesiz değerli müşterilerimizin gü-
veni ve teveccühleri sayesinde oldu. 
Bu potansiyelimizi daha da büyü-
terek ve bölgesel sınırları da aşmak 
suretiyle Demir-Çelik sektöründe yer 
alan öncü ve güçlü firmalar arasında 
yer almak temel amacımızdır. Firma 
olarak, Öncelikle ürün gruplarımız ve 
tedarikçilerimizi zenginleştirerek hi-
tap ettiğimiz müşteri portföyümüze 
yenilerini katmayı hedeflemekteyiz. 
Ayrıca imalat sektörünün ülkemiz için 
öneminin bilincinde bir firma olarak 
makine parkımıza yenilerini eklemek-
te hedeflerimiz arasındadır.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Frenci Hüseyin’ 
başarıya koşuyor

Çumra’da “Frenci Hüseyin” olarak bilinen Hüseyin Durmaz, 2010 yılın-
da girdiği demir-çelik sektöründe başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor
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      Gece Gündüz
Konya                  3 °C 17°C

Karaman            3 °C 15°C 

Aksaray              4 °C      17°C

Ankara               2 °C        16°C Hicrî: 25 Şaban 1442 1442 -  Rûmî: 25 Mart 1436

Konya olarak nisan ayında bisiklet 
sporuna doyuyoruz. Geçtiğimiz hafta 
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülü-
ğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuklu, Meram ve Karatay beledi-
yelerinin sponsorluğunda düzenlenen 
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 
coşkulu ve güzele bir şekilde tamam-
landı. Mevlana Bisiklet Turunun hemen 
ardından ise Konya olarak 56. Cumhur-
başkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ev 
sahipliği yapacağız. Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu sayesinde Konya’nın tarihî 
ve doğal güzellikleri bir kez daha dünya 
ile buluşacak. Bu organizasyon ile Kon-
ya’nın marka değerine değer katmanın 
yanında Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Türkiye’de ilk defa yapılan 
Bisiklet Tramvayı ve Türkiye’nin en uzun 

bisiklet yolları dünyaya 
tanıtılacak. 

Konya bu vesileyle 
geçmişten bu yana sağlıklı bir ulaşım 
aracı olan bisiklete verdiği değeri ve 
dünyada bisiklette kendini ispatlamış 
sporcuların yetişmesinin sağlandığı 
imkânları, bisiklet sporuna verdiği des-
teği ortaya koyacak. 12 Nisan Pazartesi 
günü Konya’da gerçekleşecek bu dev 
organizasyonun kıymetini bilmemiz 
gerekiyor. 

Konyalılar olarak bu organizasyo-
nun reklâmını gün içerisinde sosyal 
medya adreslerimizden yaparak bu or-
ganizasyona sahip çıkmamız gerekiyor. 
Konyalı bir gazeteci ve vatandaş olarak 
bu organizasyon için gün sayıyorum. 
İnşallah kazasız belasız güzel bir or-

ganizasyon şehrimizde 
tamamlanır. Bu güzel or-
ganizasyonun Konya’da 
gerçekleşmesine için 
büyük gayret sarf eden 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasa-
poğlu’na, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı’ya, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’a, İlçe Belediye Başkanlarına, 
Konya Milletvekillerine ve emeği geçen-
lere teşekkürlerimi sunuyorum.

RAMAZAN RAHMET 
AYIDIR 

Rahmet ve mağfiret 
ayı Ramazan ayına inşal-
lah salı günü ilk orucumuz 
ile başlayacağız. Pandemi 
gölgesinde yaşayacağımız 
ikinci ramazan olsa da yine 
içimiz kıpır kıpır. On bir 
ayın sultanı geldi, gelecek 
derken yine bir ramazan 
bereketini inşallah yaşaya-

cağız. Ramazan ayı, insanlık için hidayet 
kaynağı, helal ile haramı, hak ile batılı 
birbirinden ayıran net bilgilerin yer aldı-
ğı ilâhî kelamın, hayat düsturumuzun,  

Zikr-i Hakîm’in indirildiği 
ay…Nefsi arındırmanın, 
onu berraklığa erdirme-

nin en güzel üsluplarından biri olan oruç 
ibadetine zaman çerçevesi olan bir ay… 

Ramazan rahmet ayıdır, feyz ve 
bereket ayıdır. Bedir Zaferi bu aydadır. 
Mekke’nin fethi ondadır. Tarih boyun-
ca daha nice fetihlere sahne olmuştur. 
Onun için Ramazan’ın ibadet ayı, iyilik 
ve ihsan ayı olarak anılması kadar, fe-
tihler ve nusret ayı olarak anılması hiç 
de gönle uzak değildir. Ramazan ayının 
her saati, her dakikası kısaca her anının 
bereketlerle dolu olduğunu manasıyla 
bir müşahede edebilseydik her şey çok 
daha farklı olacaktır. Bu ayda bir ayet 
okumaya verilen sevap diğer aylarda 
Kur’an hatmetmeyle eşdeğer tutulması 

ilahi ziyafet değil de nedir? Allah cümle 
Müslümanlara Ramazan ayının bereket-
lerinden yararlanmayı nasip etsin.  

Ramazan ayı, zekâtların ve sadaka-
ların verildiği bir aydır. İnsanlar genelde 
bu ayda daha fazla hayır ve hasenat 
işlemeye, fakir ve fukarayı düşünmeye 
çalışırlar. Zaten insan açısından duygu 
boyutu önemli bir zihin halidir. Gün 
boyu oruç tutan insan, komşularını, 
akrabalarını, fakirleri ve yoksulları en çok 
böyle zamanlarda hatırlar. O nedenle 
Ramazan ayı bir anlamda hayır ayı ola-
rak da düşünülebilir. Bir başka ifadeyle 
ramazan ayı, en çok hayır ve yardımların 
yapıldığı aydır. Rabbim şimdiden tuta-
cağımız oruçları kabul etsin. Ramazan 
ayında komşu, akraba, eş dost ve ihtiyaç 
sahibi bireyleri unutmamak ümidiyle…

KONYA CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

MEDAŞ istihdama 
büyük katkı sağladı

Kahveciler Odası’ndan
STK’lara teşekkür

Pet shopta sincap ticaretine 
idari para ve tazminat cezası

Konya İş-Kur İl Müdürü Em-
rah Keleş, istihdama sağladığı kat-
kılar için Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’yi ziyaret etti. Ziyarette ME-
DAŞ Genel Müdürü Erol Uçmaz-
baş ile birlikte İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü Yeşim Iğnak Koçak 
ve Personel İşleri Müdürü Osman 
Ümit Fazlıoğulları da bulundu.

Konya İş-Kur Müdürü Emrah 
Keleş, “Geçirdiğimiz bu zor dö-
nemde, ülke ekonomisi ve toplu-
mun refahı için çalışma hayatının 
devamlılığı, istihdamın sağlanabi-
lir olması en önemli noktalardan 
biridir. MEDAŞ 2020 pandemi 
döneminde bölgemizde istihdama 
en çok katkıyı sağlayan şirketlerin 
başında gelmektedir. Özellikle bi-
zimle yaptığınız başarılı işbirliği ve 
istihdama sağladığınız katkılarınız-
dan dolayı teşekkür ederim” dedi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 

Uçmazbaş ise “Salgının tüm zor-
luklarına rağmen hizmet kalite-
mizden ödün vermeden aralıksız 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
En önemli kaynağımızın insan 
kaynağı olduğunun bilinciyle kad-
romuza çok önem veriyoruz. Uzun 
vadeli düşündüğümüz için de 
2020 yılındaki zorluklara rağmen 
kadromuza genç ve yetişmiş ar-
kadaşları katmaya devam ettik. 
Bu süreçte bize her türlü desteği 
sağlayan Emrah Bey’e müteşekki-
riz. Kamu-özel sektör işbirliğini çok 
güzel gösterdiğimize inanıyorum. 
Bunda da en büyük pay şüphe-
siz Emrah Bey’indir. Devletimizin 
biz işverenlere sağladığı teşvikleri 
anlatmak için bizzat kendisinin 
gelmesinden dolayı da ayrıca çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya Kahveciler, Kantinciler 
Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil, 
pandemi sürecinde oda üyesi es-
naflara verdiklerini desteklerden 
STK’lara teşekkür etti. 

Pandemide esnafların ciddi 
anlamda zorlandığını ve bu süreç-
te oda üyesi esnaflara destek olan 
STK’lara teşekkür eden Konya 
Kahveciler, Kantinciler Esnaf Oda-
sı Başkanı Mehmet Adil, “Bir yılı 
aşkın bir süredir iş yerleri pande-
miden dolayı kapalı ve veya kısmı 
açılan fakat ciddi travmalar, maddi 

ve manevi sıkıntılar yaşayan, borç 
batağına saplanan kantinci, kahve-
haneci, kafeci, internet kafeci gibi 
esnaflarımız ve yanında çalıştırdık-
ları işçiler için her zaman destek-
lerini bizlerden esirgemediler için 
Konya STK’ları Platformu Başkanı 
Muhsin Görgülügil başta olmak 
üzere, ESADER’e, Ribat Ayevine 
‘ne, İnsan ve Medeniyetler Derne-
ğine ve Dost Eli Derneği’ne teşek-
kür eder, şükranlarımı sunarım” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da, koruma altındaki 
türlerden sincapları kafes içerisin-
de satış amacıyla iş yerinde bulun-
duran pet shop sahibine idari para 
ve tazminat cezaları uygulandı. 
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir 
pet shopta koruma altında bulu-
nan türlerden sincapların kafes içe-
risinde, izinsiz, belgesiz, menşesiz 
olarak ticaretinin yapıldığı ihbarı-
nın yapılması üzerine harekete ge-
çen Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölge, Konya Şubesi Müdürlüğü 
ile Selçuklu İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri, müşterek ça-
lışma başlattı. İhbara konu evcil 
hayvan mağazasına gelen ekipler, 

iş yerinde yaptığı denetimde, kafes 
içerisinde teşhir edilip satışa sunu-
lan ve korunan türler arasında yer 
alan 4 sincabın olduğunu belirle-
di. Kanunen yaban hayvanlarının 
izinsiz ve menşesiz olarak yumur-
tası, yavrusu ve kendisinin doğa-
dan alınması veya toplanmasının 
suç olduğunun hatırlatıldığı pet 
shop sahibi hakkında Kara Avcılı-
ğı Kanunu’na muhalefetten işlem 
yapılırken bin 730 lira tazminat, 
2 bin 796 lira da idari para cezası 
uygulandı. El konularak koruma 
altına alınan sincapların ise Kara-
tay Hayvanat Bahçesi’ne teslim 
edildiği öğrenildi. n İHA

Belediye kiracılarının 2020 yılı borçlarında indirime giden, kapalı olan işletmecilere nakdi yardımda bulunan 
Selçuklu Belediyesi şimdi de berber esnafı için tek kullanımlık havlu ve saç sakal kesim önlüğü dağıtıyor

Selçuklu’nun esnafa
desteği devam ediyor

Pandemi desteği kapsamında 
belediye kiracısı olan esnaflardan 
2020 yılı borçlarında indirime gi-
den Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz 
günlerde de kapalı olan kahvehane, 
okul servisi ve kantin işletmecile-
rine bin TL yardımda bulunmuştu. 
Selçuklu’da hizmet veren berber ve 
kuaförleri de unutmayan Selçuklu 
Belediyesi esnaflara, tek kullanımlık 
havlu ve saç-sakal kesim önlüğü da-
ğıtıyor.

Selçuklu Belediyesi, pandemi 
sürecinde zor günler geçiren esna-
fa destek vermeye devam ediyor. 
Vatandaşların Vefa Sosyal Destek 
Ekipleriyle yardımına koşan, maske, 
mesafe ve hijyen tedbirleri ile virüs 
mücadelesini sürdüren Selçuklu Be-
lediyesi, zor durumdaki esnafa mad-
di anlamda katkıda bulunuyor. 

Selçuklu Belediyesi daha önce 
Belediye Encümeninin aldığı 578 
nolu kararla belediye kiracısı olan 
esnaflardan 2020 yılı Nisan ve Mayıs 
aylarında kapalı oldukları dönemin 
kiralarını almamıştı. İki aylık dö-
nemde bir milyon 32 bin 24 TL’den 
vazgeçen Selçuklu Belediyesi, kalan 
10 aylık kira bedelinde de indirime 
gitti. Selçuklu Belediyesi kiracısı 
olan park ve spor salonlarında bulu-
nan büfeler, seyyar büfeler, düğün 
salonları, çay ocağı, kahvehane, lo-
kanta, eczane ve diğer kiralık yerler-
den toplamda bir milyon 236 bin 47 
TL’lik alacağından vazgeçti. Selçuk-

lu Belediyesi iki aylık kira almama 
ve yaptığı indirimle birlikte esnafa 
2 milyon 268 bin 71 TL yardımda 
bulundu.

Konya Esnaf Odaları Birliği ile 
imzaladığı protokol kapsamında ha-

len kapalı bulunan kahvehane, okul 
servisi ve kantin işletmecilerine iş-
letme başı bin TL’lik nakdi yardım 
yapan Selçuklu Belediyesi, ilçede 
hizmet veren berber ve kuaförleri de 
unutmadı. Selçuklu’da hizmet veren 

tüm berber ve kuaförlere içerisinde 
100’er adet tek kullanımlık havlu ve 
saç-sakal kesim önlüğü olan paket-
ler dağıtıyor.

‘PANDEMİ SÜRECİNDE DE 
ESNAFIN YANINDAYIZ’

Her dönemde olduğu gibi pan-
demi sürecinde de esnafın yanında 
olduklarını belirten Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de etkisini gösteren koronavirüs 
salgınından esnaflarımız olumsuz 
anlamda etkilendi. Biz de Selçuklu 
Belediyesi olarak bir nebze esnafı-
mızın yarasına merhem olması için 
farklı sektörlerde hizmet gösteren 
esnaflarımıza destekte bulunuyoruz. 
Bu kapsamda berber ve kuaförleri-
mizi de unutmadık. İlçemizde hiz-
met veren tüm berber ve kuaförle-
rimize100’er adet tek kullanımlık 
havlu ve saç-sakal kesim önlüğü 
olan paketler dağıtıyoruz. Bu süreçte 
yaptıkları mesleğin hassasiyetinden 
dolayı hijyen kurallarına maksimum 
seviyede duyarlılık gösteren berber 
ve kuaför esnaflarımıza bir kez daha 
teşekkür ediyorum. İnşallah pan-
demi bir an evvel biter ve ülkemiz 
normale döner ve esnaflarımız o 
eski günlerine dönerler diye temen-
ni ediyorum. Biz pandemi süreci 
öncesinde olduğu gibi pandemi sü-
recinde de esnafımızın yanındayız.” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com
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Kuruyemiş sektörünün önemli temsilcilerinden olan Özçiğdem Kuruyemiş, en taze ve kaliteli kuruyemiş çeşitlerini son 
tüketiciye ulaştırarak başarı basamaklarını bir bir çıkıyor. Özçiğdem, önemli bir dünya markası olma yolunda ilerliyor

Dünya markası olma
yolunda hızla ilerliyor

Kuruyemiş sektöründe Kon-
ya’nın önemli bir markası olan Öz-
çiğdem Kuruyemiş, kaliteden ödün 
vermeden çalışmalarına devam 
ediyor. Köklü bir firma olarak bugün 
sektöründe önemli bir marka olmayı 
başaran Özçiğdem Kuruyemiş, Tür-
kiye’nin her yerine ulaşmakla birlik-
te, dünyanın birçok bölgesinde de 
satışa sunuluyor. Bu anlamda, vizyo-
ner bir bakış açısıyla yeniliklere açık 
olan ve dünya pazarında yer edinen 
Özçiğdem Kuruyemiş, sektöründe 
bir dünya markası olma yolunda 
ilerliyor. 

ÖZÇİĞDEM, TÜRKİYE’NİN
 HER YERİNDE

Özçiğdem Kuruyemiş Dış Ti-
caret Müdürü Burak Çiğdem, üre-
tim anlayışları ve hedefleriyle ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. 
1955 yılından buyana ticari haya-
tın içerisinde olan firma olduklarına 
dikkat çeken Çiğdem, kuruyemiş 
sektöründe ise 1975 yılından buya-
na çalıştıklarını söyledi. Bu anlamda 
sektörde oldukça tecrübeli oldukla-
rını dile getiren Çiğdem, “Ürünlerin 
nihai Tüketiciye ulaşana kadar tüm 
üretim aşamasında bulunuyoruz. 
Çiftçiden aldığımız ürünlerin depo-
lanması, elenmesi, işlenmesi, kav-
rulması, paketlenmesi ve dağıtımına 
kadar tüm işlemleri yapıyoruz. Pazar 
ağımızla markamızı Türkiye’nin her 
yerine ulaştırıyoruz. Konya ve Kon-
ya’nın çevre illeri başta olmak üze-
re İstanbul’dan Ağrı’ya Türkiye’nin 
her bölgesinde ürünlerimiz satılıyor.
Türkiyenin yanı sıra Avrupa’dan 
Amerika’ya yurtdışında da etkin sa-
tışımız bulunmaktadır” dedi. 

ÇİFTÇİDEN KALİTELİ 
ÜRÜN ALINIYOR 

Kuruyemişe dair çiftçiden al-
dıkları ürünlerin baştan sona kadar 
üretim aşamasını takip ettiklerini 
böylece belli bir kalitede ürün elde 
ettiklerini vurgulayan Çiğdem, “Biz 
ürünlerimizi direk çiftçiden alıyo-
ruz. Düzenli olarak ürün aldığımız 
çiftçilerimiz var. Kaliteye çok önem 
veriyoruz. Ayçiçeği, kabak çekirdeği 
vb ürünlerde belirli kalite standartla-
rımız var, bu kalitenin yakalanması 
için çiftcilerimizi üretim aşamasında 
hasadı gerçekleştirene kadar bilgi-
lendiriyoruz. Hangi tohumu ekilme-
li, hangi gübre ne zaman kullanıl-
malı, ne zaman ekim yapılmalı gibi 
konularda düzenli olarak çiftçilere 
destek veriyoruz.Böylelikle nihai tü-
keticinin talep ettiği kaliteli kuruye-

miş ürünlerin ülkemizde üretiminin 
devamını çiftcilerimizle birlikte sağ-
lıyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞ 
“Türkiye’de hemen hemen tüm 

kuruyemiş ürünlerin üretildiğini be-
lirten”  Çiğdem, özellikle Türkiye’de 
yetişen ayçekirdeği, kabak çekirde-
ği, yer fıstığı, leblebi, fındık, badem, 
ceviz gibi ürünlerin öne çıkması için 
çalıştıklarını söyledi. İthal edilen 
ürünlerin de olduğunu ancak yerli 
ürünlere özen gösterdiklerini bildi-
ren Çiğdem, şunları kaydetti, “Biz 
yerli ürünlerin daha çok artmasını 
ve tüm ihtiyaçların buradaki üre-
timlerle karşılanması için mücadele 
veriyoruz. Türkiye’de yetişebilecek 
ürünler konusunda da çiftçimize 
destek veriyoruz. Mesela Siyah ay-
çekirdeği ithalatı son yıllarda ürünün 
daha iri ve içi dolu olması sebebiyle 
artmaktaydı . Bu konuda son yıllarda 
Türkiye’de de üretim başladı. Bizler 
de ürün tedarik ederken önceliği-
mizi yerli ürünlere vererek ithalatın 
azalmasını istiyoruz. Şuanda Türki-
ye’de yetişen kuruyemiş ürünlerin 
tamamı satılıyor. Çiftçinin elinde 

kuruyemişe dair ürün yok. Özellikle 
bu sene güzel ürünler yetişti, güzel 
verim alındı,üreticilerimiz ve bizler 
için iyi bir yıl oldu .”

ÖNCELİK KALİTE VE TAZELİK
Özçiğdem Kuruyemiş olarak ka-

liteye ve tazeliğe büyük önem ver-
diklerinin altını çizen Çiğdem, şöyle 
devam etti, “Ürünlerimizde önceliği-
miz kalite ve tazeliktir. İkisi birbirini 
bütünleyen şeylerdir. Biz çiftçiden 
aldığımız kaliteli ürünü, kaliteyi mu-
hafaza edecek şekilde işlemlerden 
geçiriyoruz. Tüketiciye ulaştırana 
kadar bu kaliteyi koruyoruz. Kalite-
nin yanında tazelik de önemli fak-
törlerden biri. Tüketicinin beklediği 
kalite ve tazeliktir. Tazelik olmadığı 
sürece ürün ne kadar kaliteli olursa 
olsun bunun bir anlamı olmaz. Çün-
kü lezzeti veren ilk faktör tazeliktir. 
Bizim de üzerinde durduğumuz en 
önemli şeylerden biri de ürünün ta-
zeliğini korumaktır. Üretim planla-
masından tutun da, kullanmış oldu-
ğumuz ambalaj ve sevkiyat sürecine 
kadar ürünlerimiz tazeliğini nasıl 
daha iyi koruyabiliriz konusunda ol-
dukça titiz davranıyoruz. Üretimini 

yaptığımız her ürün, nihai tüketiciye 
ulaştırılmak üzere sevk ediliyor ve 
satışa sunuluyor. Hızlı bir döngüyle 
satışı sağlanıyor. Satıştan sonra da 
ürünlerimizi takip ediyor, müşterile-
rimize ürünlerin kaliteli ve taze ola-
rak ulaşmasını sağlıyoruz. Özçiğdem 
Kuruyemiş olarak tüm ürünlerimiz 
el değmeden üretiliyor. Pandemi sü-
recinde bu konu daha önemli oldu. 
Zaten sistemimiz bu konuda oldukça 
uygun. Çalışan personelimizle, üre-
tim anlayışımızla ürünlerimiz sağlık-
lı bir şekilde tüketiciyle buluşuyor.”

İHRACAT DA VAR
Türkiye pazarının yanında Öz-

çiğdem olarak önemli bir ihracat 
potansiyeline de sahip olduklarını 
belirten Çiğdem, “Avrupa Bölgesi 
başta olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesine ihracat yapıyoruz. Ürün-
lerimiz işlenmiş ve paketli olarak 
kendi markamızla gönderiliyor. Tür-
kiye olarak Kuruyemiş sektöründe 
3 milyar dolar civarı iç piyasa hacmi 
var, 650 milyon dolar da kavrulmuş 
kuruyemiş ihracatımız var. Biz de 
ihracattan bu anlamda payımızı alı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

EN BÜYÜK AMACIMIZ 
DÜNYA MARKASI OLMAK

“Bizim en büyük amacımız Öz-
çiğdem Kuruyemiş’i dünya marka-
sı haline getirmek ve ürünümüzü 
tüketen herkesin memnuniyetini 
sağlamak” diyen Çiğdem, “Özçiğ-
dem markasını Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, ulaşılabilir ve tü-
ketilebilir bir ürün haline dönüştür-
mek istiyoruz. Bu biranda olabilecek 
bir şey değil, zamanla, adımlarımızı 
sağlam atarak yapabiliriz. Bu amacı-
mıza doğru basamaklarımızı çıkıyor 
ve daha ileri gidiyoruz” dedi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Burak Çiğdem Mehmet Çiğdem

Büyükşehir’den İstiklal Marşı konulu kısa film yarışması
Konya Büyükşehir Belediye-

si, İstiklal Marşı’nın kabulünün 
100’üncü yılı anısına İstiklal Marşı 
temalı kısa film yarışması düzenli-
yor. Genç yönetmenlerin üretim-
lerine katkıda bulunmak ve yeni 
üretilecek filmlere destek olmak 
amacıyla düzenlenen yarışma-
ya son başvuru tarihi 15 Haziran 
2021.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, İstiklal Marşı’nın kabulünün 
100’üncü yılı anısına İstiklal Marşı 
temalı kısa film yarışması düzen-
liyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstik-
lal Marşı’nın Türk milletinin kut-

sal değerlerine göz dikenlere karşı 
gösterdiği büyük kahramanlıkların 
eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu 
belirtti. İstiklal Marşı’nın yazılma-
sına neden olan süreci belleklerde 
canlı tutmanın ve gelecek kuşak-
lara aktarmanın en önemli görev 
olduğu bilinciyle hareket edilmesi 
gerektiğini kaydeden Başkan Al-
tay, “Biz de Büyükşehir Belediyesi 
olarak İstiklal Marşı’nın kabulünün 
100’üncü yılı anısına; İstiklal Mar-
şımızın, milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un ve yaşamının, milli birlik, 
beraberlik ve bağımsızlığımızın 
konu edileceği bir kısa film yarış-
ması düzenliyoruz. Ayrıca genç yö-

netmenlerimizin üretimlerine kat-
kıda bulunmayı ve yeni üretilecek 
filmlere de destek olmayı amaçlı-
yoruz. Şimdiden tüm katılımcıla-
ra başarılar diliyorum.” dedi. Son 
başvuru tarihi 15 Haziran 2021 
olan yarışmada; birinciye 20 bin, 
ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 
bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca 
5’er bin liradan da 3 adet mansiyon 
ödülü dağıtılacak. Yarışmaya belir-
lenen temaya uygun 2021 yılı içe-
risinde çekilmiş kısa filmler başvu-
rabiliyor. Katılımcılar ayrıntılı genel 
katılım koşullarına istiklal.konya.
bel.tr adresinden ulaşabiliyor.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye’nin maden açısından zengin bir ülke olduğunu anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, Bera Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, bu madenleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek gerektiğini vurguladı

Katma değer üretmeliyiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski 

Bakanı, Bera Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Tür-
kiye madencilik sektörü ve gelecek 
hedefleriyle ilgili önemli öngörüler-
de bulundu. Bu alanda tecrübeli bir 
isim olan Alaboyun, maden rezer-
vi konusunda Türkiye’nin olduk-
ça şanslı olduğuna değindi. Ancak 
madenlerin hammadde olarak de-
ğerlendirilmesinden çok, bu maden-
lerle katma değeri yüksek üretimler 
yapılmasının daha önemli olduğuna 
dikkat çeken Alaboyun, Türkiye’nin 
bu konuda ciddi adımlar attığını ve 
daha ileri seviyelere geleceğini söy-
ledi. 

TÜRKİYE MADENDE 
ÖNEMLİ BİR ÜLKE 

Türkiye’nin maden açısından 
çok zengin bir ülke olduğuna deği-
nen Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski 
Bakanı, Bera Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, 
sektörün dünü ve bugününe dair 
önemli bilgiler paylaştı. 1996-1997 
yıllarında Etibank’ta Genel Müdür 
Yardımcılığı yaptığını anımsatan 
Alaboyun, Türkiye’nin önemli ma-
denlerinin çoğunun Etibank şuanki 
ismiyle Etimaden’in bünyesinde 
olduğunu söyledi. Bunlardan en 
önemlisinin bor madeni olduğunu 
vurgulayan Alaboyun, şöyle devam 
etti,  “Borda Türkiye dünyanın yüz-
de 70 rezervine sahip. Bakır, altın, 
alüminyum gibi madenler önemli 
yer tutuyor. Alüminyumda mese-
la Seydişehir Alüminyum Tesisi 
önemli bir aktör. Bu tesis geçmişte 
Etibank Genel Müdür Yardımcılığım 
döneminde bana bağlıydı. Tesislerin 
en büyük girdisi enerji olduğu için 
biz burada Barajı da tesislere bağla-
yarak özelleştirmenin önünü açtık. 
Alan firma da şuanda başarılı bir şe-
kilde tesisteki çalışmaların sürdürü-
yor. Dolayısı ile alüminyumda hem 
rezerv açısından hem de tesis açısın-
dan Seydişehir önemli bir öneme sa-
hip. Ergani’de, Çayeli’nde bakır işlet-
melerimiz var. Öncelikle madenciliği 
sınıflandırmak gerekiyor. Birincisi; 
enerji bazlı madenler. Doğalgazı ve 
petrolü maden sınıfında saymıyoruz 
onlar apayrı bir şey ama kömür bir 
enerji hammaddesidir. Dolayısıy-
la kömür enerji bazlı bir madendir. 
Kömür konusunda bizim kurumlaş-
mış şirketlerimiz var. Türkiye Taş-
kömürü Kurumu gibi. Biliyorsunuz 
bu kurum Zonguldak’ta kuruldu. 
Orada çeşitli taşkömürü işletiyoruz. 
Zonguldak’taki kömürün bir kısmı 
koklaşabilir kömür. Koklaşma ne de-
mek? Bu kömürlerin belli bir kimya-
sal yöntemlerle içerisindeki gaz gibi 
bazı özelliklerin atılmasıyla geriye 
yüksek fırınlarda demir eritmede 
kullanılan kok kömürler ortaya çıkı-
yor.  Türkiye’deki demir rezervimiz 
az. Genelde demiri ithal ediyoruz. 
İthalat da olsa sonuçta hammadde 
olarak geliyor ve işleniyor.”
BORLA KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ 

Bor madeni dışında kromun da 
önemli olduğunun altını çizen Ala-
boyun, ancak bu madenleri daha 

önemli kılma adına katma değeri 
yüksek üretimler yapmanın zo-
runlu olduğunu anlattı. Bu konu-
da önemli açıklamalarda bulunan 
Alaboyun, şunları kaydetti, “Bazen 
sizin hammaddelerinizin çok veya 
azlığı önemli değil. Hammaddeyi 
dışarıdan getirirsiniz o hammad-
deyle katma değeri yüksek ürün-
ler elde edersiniz. Mesela Japonya 
böyle bir ülke. Japonya’da maden 
namına hiçbir şey yok. Ama bugün 
Japonya’ya gidin birçok firma katma 
değeri yüksek ürünler üretiyor. Me-
sela dünyanın en kaliteli paslanmaz 
çeliği üretiyor. Hammaddesi olma-
masına rağmen uzmanlaşmış. Bizim 
hem hammaddemiz var hem de bu 
alanda uzmanlaşmak için potansiye-
limiz var. Bunlardan biri bor. Boru 
biz bazen çok abartıyoruz ama boru 
da gözardı etmememiz lazım. Niye 
abartı konuşuyoruz? Sanki borları iş-
lersek her derde deva olacak gibi bir 
algımız var. Bor nihayetinde tuzdur. 
Bizim evlerde kullandığımız soydum 
klorür gibi bu da soydum bor türü 
bir tuz. Her tuzu bir yemekte az az 
kullanırsınız. Evinizde tuzdan yapıl-
mış bir masa, tuzdan yapılmış bir 
başka bir şey göremezsiniz. Borda 
da öyle. Etrafımızda bordan yapıl-
mış bir ürün yoktur. Ama boru biz 
nerede kullanıyoruz? Evlerimizde 
kullandığımız fayanslar, kap-kacak 
üzerindeki parlak malzeme bor ve 
silikat karışımı bir malzemedir ve 
sıcağa dayanır, çatlamaz. Borun en 
büyük özelliği çatlamamayı sağlıyor. 
Savunma sanayinde de bor yüksek 
sıcaklıkta eritilerek tozlar haline geti-
riliyor, presleniyor ve seramik ürün-
ler elde ediliyor. 

Bor karbür seramiği insan vü-
cudunun şeklini alacak şekilde bir 
yelek oluşturduğunuzda, sert mer-
milere karşı bile sizi koruyor. Onların 
daha büyük levhalarını İHA’ların, 
helikopterlerin altına koyarak, bu 
araçların aşağıdan hafif silahlarla 
bir saldırı halinde olumsuz etkiyi en 
aza indirmek amaçlanıyor. Bu ko-
nuda benim Bakan Yardımcılığım 
ve Bakanlığım döneminde birtakım 
projeler başlattık. Benden sonra 
Berat Bey de bunları devam ettirdi. 
Bor karbür ile ilgili şuan bir çalışma 
var. Hali hazırda zaten Ankara’da bir 
firma bunun üretimini yapıyor. Ona 
ilave olarak bu üretimleri yaygınlaş-

tırmamız gerekiyor. Üretimi çok zor, 
toz hale getirmesi çok zor bir ürün. 
Bir de bor karbürlü zırhlar, çeliğin 
3’te birinden daha hafif. Dolayısı ile 
bunu giyen asker, polisimiz daha 
rahat hareket edebiliyor. Yani bor, 
savunma sanayinin değişik alanla-
rında var. Özellikle gökyüzüne fırla-
tılan füzelerin etrafında bor karbürlü 
zırhlar var. Yüksek sıcaklığa dayanı-
yor, atmosferden geçerken ki ısın-
mada koruyuculuk sağlıyor. Bunlar 
çok niş ürünler. İleriye dönük öne-
mi artacak ürünler. Dünyanın hiç-
bir döneminde savaşlar bitmemiş. 
Savaşlar her tülü varlığıyla devam 
ediyor. Savaş olmasın diye ne kadar 
gayret gösterseniz de başkasından 
dolayı yine durmuyor. Bu anlamda 
savaş varsa, sizin savunma sana-
yinde olmanız gerekiyor. Koruyucu 
önlemler almanız gerekiyor. Bizim 
madencilikte bundan sonra en bü-
yük özelliğimiz sadece hammadde 
üretip satmak değil. Hammaddeyi 
işlemek mümkün olduğunca katma 
değeri yüksek ana mamul üretmek 
olmalı. Soma bizim en büyük linyit 
yakalarımızın olduğu yer. Linyitten 
de biz Soma termik santrallerinde 
enerji üretiyoruz. Fakat kömür ve 
doğalgazlı yakıtlar karbondioksit sa-
lınımı verirler. Bunun dışında tozlar, 
küller, partiküller de verirler. Bu kar-
bondioksit zamanla sera etkisi yapı-
yor ve güneş ışığı dünyaya geldikten 
sonra yansıyor ve uzaya gitmeden 
içerde kalıyor. Biz de buna sera etki-
si diyoruz. Bundan dolayı da buzul-
lar eriyor, Türkiye’deki denizlerden 
buharlaşma oranı söz konusu, bu-
harlaşmanın artmasıyla yağmur ve 
karların artması ama bunlar sel, fır-
tına gibi birtakım felaketlere neden 
oluyor. Dolayısı ile küresel ısınmaya 
neden olan ana unsurlardan biri kö-
mür santralleri ikincisi de araçların 
egzozları. Bundan dolayı kömürden 
bir kaçış var dünyada. Bizim de Pa-
ris Antlaşması ile biz de bu kömüre 
dayalı, araçlara dayalı karbondioksit 
salınımını azaltacağız diye taahhü-
dümüz var. Orada bizim taahhüdü-
müz de devam ediyor. Dolayısı ile 
Türkiye’deki madencilik sektörüne 
böyle bir genel bakış çizebiliriz.”

BOR VE ALTIN ÖNEMLİ 
Alaboyun, Türkiye’ye en çok 

katma değer kazandıran madenler 
konusunda da bilgiler paylaştı. Bu 

konuda da bor ve altına dikkat çe-
ken Alaboyun, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Türkiye’de belli başlı şeyler 
var. Boru örnek olarak söyledim. 
Bugün evlerimizde kullandığımız 
yalıtım malzemelerini bor olmadan 
üretemeyiz. Yine mutfaklarımız-
da kullandığımız borcam ürünleri-
miz bor olmadan üretilemez. Bor 
olmasa yüksek sıcaklıkta çatlar o 
ürünler. Boru seramik sanayinde, 
izolasyonda, cam sanayinde kulla-
nıyoruz. Çin’de hızlı bir kalkınma 
olunca bizim bor satışlarımızda 3-4 
kat artış oldu. Ama biz boru sadece 
hammadde olarak satmıyoruz. Boru 
katma değere dönüştürerek satma-
ya başladık. Dolayısı ile katma değe-
ri yüksek ürünlerin geliştirilmesine 
devam etmeliyiz. Mesela bizde altın 
var. Türkiye altında çok zengin. Eski-
den 1 ton toprakta 6 gram altın eko-
nomikken şimdilerde 1 ton toprakta 
yarım gram altın bile ekonomik hale 
geldi. Teknoloji gelişti, altının fiyatı 
10 kat arttı. Dolayısı ile altında iyi 
bir altyapımız var. Krom konusunda 
da zenginleştirme yapılıyor ve ihraç 
ediliyor. Bakırda da özelleştirme ile 
tesisler ürün üretiyor. Dolayısı ile 
Türkiye artık doğrudan hammadde 
satan bir ülke değil. Ürettiği ürüne 
en azından bir katma değer katıyor. 
Beypazarı Soda var. Orası özelleşti, 
karlı işler yapıyorlar. Kazan’da yeni 
bir soda sahası var orada da çalışma-
lar yürütülüyor. Soda camın, deter-
janın ana ürünüdür. Dolayısı ile iyi 
bir pazarı var. Bu tesislerde başarılı 
hizmetler yapılıyor. Ani Türkiye, çı-
karılan hammaddeleri katma değeri 
yüksek ürünlere çevirme noktasında 
sanayisiyle, üretimiyle yeterli nokta-
da. Ama bu konuda yapacak daha 
çok işimiz var. Biraz önce söyledi-
ğimiz zırh üretiminde başlangıçta-
yız daha. İyi bir Pazar oluşturularak 
dünyaya biz pazarlayabiliriz. Bu 
konuda dışarıdan bilgi ve tecrübe 
de alabiliriz. Buradaki ürünümüzü 
mümkün olduğunca katma değe-
ri yüksek olarak üretmemiz lazım. 
Hedefimiz bu olmalı. Bakırda levha 
üretimine geçebiliriz. Kromda bir 
paslanmaz çelik tesisine ihtiyacımız 
var. Bunlar yapılabilir. Madene sade-
ce maden olarak bakmamak lazım. 
Oturduğumuz odada bile sandalye 
ayağının demir olduğun ama yeral-
tında böyle değil de, bir sürü işçilik 

ve işlemden sonra bu hale geldiğini 
bilmek lazım. Olaya bu pencereden 
bakarsak, Türkiye madenciliğinden 
vazgeçemeyiz. Ama kömürün gele-
ceğine değinecek olursak, yenilene-
bilir enerjinin gündeme gelmesiyle 
birlikte, artık kömür santrallerinin 
sayılarının kademeli olarak azaltıla-
cağı kanaatindeyim. Türkiye’nin en 
çok katma değer getiren madeni al-
tındır. Altın, üretim teknolojisi olarak 
aşağı yukarı bakırla birebirdir ama 
satış veya piyasadaki değeri açısın-
dan altın çok kıymetli bir ürün. Pan-
demi sürecinde bile herkes yatırım 
aracı olarak altın aldı. Ama burada 
yine bora dönecek olursak, Türkiye 
dünya borunun yüzde 70’inesahip. 
Biz bordan 2 tür zırh üretebiliriz. 
Birincisi bor karbürden asker ve 
polislerimizin kullanabileceği yelek, 
ikincisi titanyum diborürden tank-
ların iç zırhlarını üretebileceğimiz 
ürünler üretebiliriz. Biz bu tekno-
lojileri ilerletirsek, bor akslarımızı 
katma değere çıkarmak konusun-
da büyük adım atmış oluruz. Bir de 
tabi borların hidrojen taşıma özelliği 
var. Hidrojen yakıtlı araçlar çıkmaya 
başladı. Hidrojeni depoluyorsunuz, 
hidrojenle birlikte araç çalışıyor, at-
mosfere de buhar atıyor. Burada 
sodyum borhidrür dediğimiz içeri-
sinde hidrojen taşıma özelliği olan 
bir bor madenimiz var. Bu da yeni 
yeni değerlendiriliyor. Ankara’da 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü var. 
Bu konuda birçok projeler başladı 
bu Enstitü aracılığıyla. Dolayısı ile 
bu projeler ticarileşirse belki de bi-
zim petrole bağımlılığımız azalacak. 
Elektrikli araçlar çoğaldıkça, belki 
bazıları doğrudan bir lityum batarya 
kullanırken bazılarına da hidrojen 
yükleyecekler ve böyle hareket ede-
cek. Geleceğin teknolojisi de budur 
diye düşünüyorum.”

MERMERİ İHMAL ETMEMELİYİZ 
Madencilik sektöründe merme-

rin de ihmal edilmeyecek bir potan-
siyele sahip olduğunu vurgulayan 
Alaboyun, sektörün ekonomik ge-
leceğini şöyle anlattı, “Mermercilik 
önemli bir ihracat potansiyeline sa-
hip. Blok, levha ve işlenmiş mermer 
ile önemli ihracatlar yapılıyor. Türki-
ye traverteni sarı mermerler var, Af-
yon mermeri gibi bej mermerler çok 
tutuyor. Mermer ihracatta önemli 
yer tutuyor. Hammadde konusunda 

kromlar yer tutuyor ihracatta ama 
biz onu yüksek karbonlu olarak de-
ğerlendiriyoruz. Madencilikte ihra-
catı tek başına hammadde olarak 
bakmamak lazım. Biz bunu katma 
değeri yüksek ürüne dönüştürdü-
ğümüz zaman bu maden ihracatın-
dan çıkıyor, yarı mamul veya ürün 
ihracatına giriyor. Onu da toplarsak 
tahminim 20 milyar dolar civarında 
bir katma değeri olduğu kanaatin-
deyim.”

KONYA ÖNEMLİ BİR YERDE
Madeneler açısından Konya’nın 

ve bölgesinin önemli olduğunu bil-
diren Alaboyun, “Konya bölgesi ma-
dencilikte oldukça zengin bir bölge. 
Bu konuda mermer, mıcır gibi ma-
denler bölgede önemli. Konya zen-
gin illerimizden biri. Türkiye’nin en 
büyük alüminyum yatakları Konya 
Seydişehir’de. Türkiye’nin en büyük 
ve tek alüminyum fabrikası da Sey-
dişehir’de. Bu anlamda Konya ma-
dencilikte iyi bir yerde” dedi. 
BERA, SEKTÖRDE DEĞER ÜRETİYOR 

Bera Holding’in de madencilik 
sektöründe çalışmalar yürüttüğü-
nü söyleyen Alaboyun, bu çalışma-
lar hakkında da kısa bilgi paylaştı. 
Özellikle kireç üretim fabrikalarının 
oldukça önemli olduğunu belirten 
Alaboyun, “Bera Holding olarak 
Emirdağ Adaçal isimli kireç fabrika-
mız var. Onun hemen 2 km yakının-
da da kireç hammadde ocağımız var. 
Hammadde ocağından gelen kireci 
yüksek fırında yakıyoruz. Sonucun-
da da endüstriyel kireç üretiyoruz. 
Endüstriyel kireç olabilmesi için içe-
risindeki sülfür oranının düşürülme-
si lazım. Dolayısı ile Adaçal’da üret-
tiğimiz kireçler sadece inşaatlarda 
değil, farklı alanlarda da kullanılır. 
Beypazarı Soda da bizim yoğun ola-
rak kireç verdiğimiz yerlerden biri. 
Bu anlamda kirecimiz çok değerli 
bir ürün. Bir de Adaçal fabrikamız 
Türkiye’nin en çevreci fabrikası. Biz 
orada PCC denilen çökertilmiş, nano 
boyutta üretim yapıyoruz. Bu konu-
da bir tesis kurduk kendi imkanları-
mızla. Böylece, birinci fırından aldı-
ğımız kirecin suyla karışmış sütü ile 
fırının bacasından çıkan karhbondi-
oksit gazının 4’te 1’ini alıp bir işleme 
tabi tutuyoruz oradan nano boyutta 
kireç üretiyoruz. Bu nano boyuttaki 
kireçler, duvarlarımızdaki boyaların 
içerisine katılan PCC’lerdir. Burada 
çok büyük müşterilerimiz var. Sa-
dece o değil, diş macunlarının içe-
risindeki beyaz dolgu da PCC. Yeni 
üretilen kağıtların yüzeyindeki dolgu 
malzemelerinin hepsi PCC. Dolayısı 
ile yeni bir pazarı var. Hem üretim 
yapıyoruz hem de atmosfere attı-
ğımız karbondioksitin bir kısmını 
atmayıp kullanarak çevreci olmuş 
oluyoruz. Bu konuda Bakanlıkla da 
görüşmemiz var. Belki bu özelliğin-
den dolayı da ayrı bir sertifika alaca-
ğız. Yine bizim mermer sahamız var, 
blok mermer üretiyoruz ve ağırlıklı 
olarak Çin ve Mısır’a blok mermer 
gönderiyoruz. Madencilikte fazla bü-
yümüyoruz” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ali Rıza Alaboyun
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‘1 milyon metrekare parke taşı hedefine ulaşmak için çalışıyoruz’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin ilçeye bağlı merkeze 
uzak 14 mahallesinde sürdürdü-
ğü kilit parke taş, bordür ve tretu-
var çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye başkan yardımcıları 
ve birim müdürlerinin de eşlik 
ettiği inceleme kapsamında Baş-

kan Hasan Kılca, yürütülen çalış-
malar hakkında bilgi aldı. Hasan 
Kılca, Karatay’ın yaşam kalitesini 
yükselten ve ilçenin çehresini de-
ğiştiren çalışmalarının programlı 
olarak devam ettiğini söyledi.

1 MİLYON METREKARE 
PARKE DÖŞENECEK

Karatay’a artı değer katacak 

tüm çalışmalarının hız kesmeden 
devam ettiğine vurgu yapan Kıl-
ca, “Karataylı hemşehrilerimizin 
refahını, rahatını ve mutluluğunu 
artırmak amacıyla tüm ekipleri-
mizle sahadayız. 

14 mahallemizde süren alt 
yapı çalışmalarımızı yerinde in-
celedik. Karatay Belediyesi olarak 

ekiplerimizle birlikte ilçemizin 
her noktasındayız. 

İlçe merkezimizde olduğu gibi 
merkeze uzak 32 mahallemizde 
de alt yapı, parke, bordür, asfalt 
ve tretuvar çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu yıl 1 milyon metre-
karelik bir kilit parke taş hedefi 
koyduk. Bunun gerçekleştirilmesi 

hatta üstüne çıkılması için gayret 
göstereceğiz. Karatay’ın tama-
mındaki alt yapı çalışmaları ta-
mamlanıncaya kadar çalışmaları-
mız sürecek ve inşallah kısa süre 
içerisinde merkeze uzak mahalle-
lerimiz de merkezdeki mahalle-
lerimizin imkânlarına kavuşmuş 
olacak. 

Hedefimiz ve tüm gayemiz 
hemşehrilerimizin daha güzel 
daha ve kaliteli ortamlarda yaşa-
malarını sağlamaktır. 

Karatay’ımızın her türlü ihti-
yacını karşılamak için gece gün-
düz demeden gayret etmeye de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

TÜİK, Mart 2021 ayına ilişkin 
enflasyon verilerini açıkladı. Buna 
göre mart ayında TÜFE yüzde 1,08 
yükseldi. Yılın ilk üç ayında enflas-
yon yüzde 3,7 olurken, yıllık bazda 
yüzde 16,19 olarak belirlendi. Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Tanfer Ata; “Kamu görevlileri-
ne ve emeklilere 2021 yılının ilk altı 
ayı için yapılan maaş artışı yüzde 
3 iken aynı dönemde enflasyonun 
yüzde 3,7 olması, memur maaş-
larının enflasyon karşısında resmî 
olarak yüzde 0,7 eridiğini de ortaya 
koydu.

Böylece mart ayı dikkate alın-
dığında maaşların daha yılın ilk 3 
ayında net yüzde 0,70 eridiği ortaya 
çıktı. Sadece enflasyon kaynaklı bu 
erime aylık ortalama 34 TL olarak 
belirlendi. Hal böyle olunca enf-
lasyona endeksli maaş artışlarının 
kamu çalışanlarının alım gücünü 
nasıl erittiği de bir kere daha görül-
dü. Yıllık resmî enflasyonun yüzde 
17’lere yaklaştığı bir ortamda me-

mur ve emeklileri yıllık yüzde 6’lık 
zamma mahkûm etmek, sosyal dev-
let anlayışıyla bağdaşmıyor” dedi.

Toplu sözleşme sistemine ge-
çildiğinden beri yetkili konfederas-
yonun yürüttüğü maaş pazarlıkla-
rının sürekli hedeflenen enflasyon 
temeline dayandığına dikkat çeken 
Başkan Ata; “Memurların ve emek-
lilerin alım gücünün her yıl biraz 
daha azaldığını ifade etti. Memur 
ve emeklilerimiz her toplu sözleşme 
döneminde enflasyon farkı aldatma-
casıyla karşı karşıya kalıyor. Enflas-
yon farkı ödemesini bir lütufmuş 
gibi gösteriyorlar. Oysa enflasyon 
farkı, olağanüstü durumlarda ortaya 
çıkacak olumsuzluklara karşı bir si-
gorta niteliğindedir. Eğer her maaş 
döneminde enflasyon farkı veriliyor-
sa bu, ‘her dönem sonunda sıfır zam 
alıyoruz; dönem içinde de maaşla-
rımız sürekli eriyor’, demektir. Son 
10 yıldır memur ve emeklilerimizin 
yaşadığı durum budur” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Memur maaşları enflasyona yenildi

Meral Akşener’le diyaloğu 
gündem olan vatandaş konuştu

Konya’da İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener’in 1 Nisan 
tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret 
sırasında, genel olarak yaşanan 
ekonomik sıkıntılardan bahset-
tikten sonra sosyal medyada gün-
dem olan Yüksel Temur, “Ekono-
mik sıkıntılardan bahsettim. İYİ 
Parti’yle bir bağlantım yok. Meral 
Akşener’i görünce gidip bunları 
konuştum. Ekonomik sıkıntı var, 
bunları söyledim” dedi.

Babasının yaklaşık 35 yıldır 
Konya’da lokanta işlettiğini, ken-
disinin de çeşitli işlerle iştigal etti-
ğini belirten Temur, İYİ Parti Ge-
nel Başkanı Meral Akşenir’i Konya 
ziyareti sırasında görünce, genel 
olarak yaşanan ekonomik sıkıntı-
lardan bahsettiğini anlattı. Ken-
dilerinin aile olarak bugüne kadar 
hep AK Parti’ye oy verdiğini ifade 
eden Temur, “Ekonomik sıkıntı-
lardan bahsettim. İYİ Parti’yle bir 
bağlantım yok. Meral Akşener’i 
görünce gidip bunları konuştum. 

Ekonomik sıkıntı var, bunları söy-
ledim” dedi. Konuşmasının başka 
yerlere çekildiğini ve ailesiyle bir-
likte zor durumda kaldığını ifade 
eden Temur, sıkıntılarını anlata-
cak muhatap bulamadıklarını be-
lirtti.

Yüksel Temur’un babası ise 
35 yıl önce Erzurum’dan gelip 
Konya’da dükkan açtığını ve lo-
kantasını işlettiğini anlatarak, 
“Oğlum her zaman gelmez, baş-
ka işlerle de iştigal ediyor. Bugü-
ne kadar AK Parti’ye oy verdik, 
İYİ Parti ile de bir bağımız yok. 
Haberler ve sosyal medyadaki 
paylaşımlarda lokantanın isminin 
de verilmesinden rahatsız olduk. 
Pandemiden beri lokanta çalı-
şanlarımız, kendimiz çok sıkıntı 
çektik. Önümüzde Ramazan ayı 
var, yine kapalı olacağız. Bugün 
lokantaya çok az insan geldi. Ko-
nuşacak bir durumumuz yok” ifa-
delerini kullandı.
n İHA

Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, emekli amirallerin 
bildirisini normal olarak kabul edemeyeceklerini belirterek, “Artık demokrasiyi ters çeviremeyecekler” dedi

‘Artık demokrasiyi 
ters çeviremeyecekler’

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, partisinin il baş-
kanlığında düzenlediği basın top-
lantısında ülke gündemine dair 
açıklamalarda bulundu. Ahmet Sor-
gun’a basın toplantısında İl Başkan 
Yardımcısı Hümeyra Saçkesen ve İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay 
eşlik etti.

Ahmet Sorgun, emekli 104 
amiralin yayınladığı bildirilere 12 
Mart’tan, 12 Eylül’den ve 28 Şu-
bat’tan alışkın olduklarını dile getir-
di. Sorgun, üç kesimle karşı karşıya 
kaldıklarını ifade ederek, “Bir, çok 
net buna karşı çıkanlar, tavır koyan-
lar, bu sivil idareye karşı bir vesa-
yet girişimi olarak algılayanlar. AK 
Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
ve birçok sivil toplum kuruluşu bu-
nun içinde. Bir de, bunun arkasında 
duranlar, bunu adeta güya iktidar 
kendisine bir mağduriyet oluşturdu 
gibi bir bahaneyle bunun yanında 
duranlar, arkasında duranlar. Bir de 
kem küm edenler var. 

Amalı, fakatlı, ancaklı konuşan-
lar var. Bunlar durumu idare etme-
ye çalışan, bir tarafta demokrasiyi 
savunur gibi yapıp ama bir taraftan 
da vesayetten çekinenler, arka ta-
rafa bakıp ‘Acaba vesayet odakları 
ne der?’ diye geriye bakanlar var. 
Ama sonsuz şükür 15 Temmuz bu 
noktada bir milat oldu. Bu miladı 
milletimiz gerçekleştirdi. O sözde 
üniformalıların neye hizmet ettik-
lerini, kime hizmet ettiklerini, ne-
reden emir aldıklarını çok net bir 
şekilde gördüğümüz için Allah’ın 
izniyle bunlara pabuç bırakmadık. 
‘Bunda ne var bu bir görüş açıkla-
ması değil mi? Demokrasi yok mu? 
İnsanlar bir araya gelip görüşlerini-
zi açıklayamaz mı?’ Elbette herkes 
görüşlerini açıklayabilir. Eleştiriler 
de yapabilir. En ağır eleştirileri ya-

pabilir. Ama dikkatinizi çekiyorum 
hepsi emekli. 104’ü de amiral. Gece 
yarısı ve bazı bahaneler bulunarak 
yapılıyor. 

Asıl maksat da aslında bildiri-
nin satırları arasında da var. Biz o 
görüntüleri 28 Şubat’tan çok iyi ha-
tırlıyoruz. Nasıl servis edildiklerini 
çok iyi biliyoruz. Eğer bir milletin 
hafızasında bunlar varsa siz gece 
yarısı 104 tane hepsi de emekli 
amiral bir araya gelip bir metnin 
altına imza atmalarını normal kar-
şılayamazsınız. Bu bakımından bu 
asla normal görüş açıklaması değil-
dir. Bu bakımdan ben burada gerek 
Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’nin 
yetkilileri, MHP Genel Başkanına, 
yetkililerine, demokratik tavır sergi-
leyen herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi.
‘ŞİDDETLE, NEFRETLE KINIYORUZ’

Bugüne kadar 27 Mayıs’ta, 12 
Mart’ta, 12 Eylül’de ve 28 Şubat’ta 
memleketi, milleti ve demokrasiyi 

ters çevirdiklerini kaydeden Sorgun, 
“Ama artık demokrasiyi ters çevire-
meyecekler. Dikkat edin o zaman 
genç subaylar başlığı atanlar, şimdi 
emekli amiraller oluyor. Herhalde 
25 yıl önceki genç subaylar bugün 
emekli amiraller olsa gerek. Libya 
ile deniz anlaşması yapıldığında bu 
104 amiralin bir araya gelip teşek-
kür bildirisi yayınladığını gördük 
mü? Türkiye’nin desteğiyle Kara-
bağ’da Azerbaycan’ın Ermenistan’a 
karşı başarılı mücadelesinde bu 104 
amiralin, o vasfı hakkıyla taşıyanları 
tenzih ediyorum, bunların siz o za-
man ortak bir sevinç metnine imza 
attığını gördünüz mü? Görmedik. 
Tam bu bildirinin hazırlandığı gece 
yarısı Milli Savunma Bakanımız ve 
komutanlarımız sınırın sıfır nokta-
sındaydı. Ne oldu da şimdi bunlar 
böyle bir imza atıyorlar. Bunu nor-
mal olarak kabul etmemiz mümkün 
değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin özel-

likle FETÖ’den büyük oranda te-
mizlendikten sonra ve temizlenme 
mücadelesinin devam ettiği süreçte 
milli savunmamızın, askerlerimizin, 
polislerimizin gerçekten yurt içinde 
ve yurt dışında başarılı operasyon-
ların yapıldığı dönemde silahlı kuv-
vetlerimizi, ülkemizi töhmet altında 
bırakan, Türkiye dostlarını ve Türki-
ye’yi üzen ama Türkiye’nin karşıtla-
rını ve düşmanlarını memnun eden 
bir girişime imza atıyorsunuz.

 Eğer siz amiralseniz mutlaka 
kurmaylık eğitimi almışsınızdır. 
Kurmay aklıyla bunun ne anlama 
geleceğinin bilmemeleri mümkün 
değildir. Milletimizin, dostun ve 
düşmanın bunu nereye çekeceğini 
bilmemesi mümkün değildir. Onun 
için bunu masum bir bildiri olarak 
kabul etmiyoruz. Şiddetle, nefret-
le kınıyoruz. Ama Allah’ın izniyle 
Türkiye hedeflerine ulaşacak” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Çumra’da sosyal yardım seferberliği başlatıldı
Çumra Belediye Başkanı Recep 

Candan, ilçedeki STK temsilcileri 
ile bir araya gelerek Ramazan ayı 
öncesi ihtiyaç sahiplerine yapılacak 
yardımlarla ilgili istişare toplantısı 
düzenledi. 

Çumra Belediyesi sosyal beledi-
yecilik faaliyetlerine devam ediyor. 
Belediye ve ilçedeki STK’ların iş-
birliği ile Ramazan ayı öncesi Çum-
ra’da ihtiyaç sahiplerine yönelik 
yapılacak çalışmaların planlaması 
için bir istişare toplantısı düzenlen-
di. Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan ve sosyal yardım kuruluşla-
rının temsilcilerinin bir araya geldi-
ği toplantıda ihtiyaç sahibi ailelerin 
tespiti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıla-
cak yardım malzemelerinin tedariki 

ele alındı. Yapılacak yardımlar hak-
kında açıklamalarda bulunan Çum-
ra Belediye Başkanı Recep Candan; 
“Ramazan ayı içerisinde ve İnşallah 
daha sonrasında belediyemizin ve 
sosyal yardımlaşma kuruluşlarımı-
zın kayıtlarında bulunan 2 bin ai-
lemizin ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında işbirliğimizi sağlamak 
ve kuvvetlendirmek olacak” dedi. 

‘SOSYAL YARDIM SEFERBERLİĞİ 
OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’

Çumra’da sosyal yardım konu-
sunda Belediye ve sivil toplum ku-
ruluşlarının önderliğinde   güvenli 
ve koordineli bir seferberlik oluş-
turmayı hedeflediklerini kaydeden 
Başkan Candan; “Bu mübarek ayda 
değerli hemşehrilerimizin yapacağı 

yardımları STK’larımız ile oluş-
turduğumuz platform içerisinde 
Çumra Belediyesi olarak koordine-
li bir şekilde sürdürmek istiyoruz. 
Bilgisayar sistemi üzerinden oluş-
turduğumuz ‘Sosyal Yardım Plat-
formu’ aracılığı ile bir aileye yapılan 
yardımı diğer yardım kuruluşları-
mızda görebiliyor. Dolayısıyla çok 
fazla mükerrer yardım verilmesini 
önlemek ve bu sayede daha fazla 
ihtiyaç sahibi ailemize ulaşabilmeyi 
hedefliyoruz. Bu sayede gerek gıda 
yardımı gerek giyecek yardımı ko-
nusunda değerli hemşehirlerimizin 
yaptığı yardımlar belediyemiz ve 
sosyal yardım kuruluşlarımızın ara-
cılığı ile güvenilir bir şekilde ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacak. Rabbim 

bu konuda tüm kurumlarımız ile 
sağladığımız birlik ve beraberliği-
mizi daim etsin İnşallah. Cenab-ı 
Hakkın lütfu ile Ramazan ayından 
sonrada bu yardımları ayını koor-
dinasyon ve sistemle sürdürebil-
meyi arzu ediyoruz. Ramazan-ı 
Şerif’in hepimiz için hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyor, tüm 
Çumralılar olarak sosyal yardım 
çalışmalarımızı bir seferberliğe dö-
nüştürmeyi Rabbimden niyaz edi-
yorum” diye konuştu. 

Düzenlenen istişare toplan-
tısına katılan STK temsilcileri de 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan’a kurulan platform ve bu 
birliktelikten dolayı teşekkür etti.  
n HABER MERKEZİ

Konya Mobilyacılar Odası, Mo-
bilyanın Sanata Dönüştüğü Merkez 
projesi ile Mevlana Kalkınma Ajan-
sı (MEVKA) tarafından mali destek 
programında destek almaya hak 
kazandı. Sektördeki ara eleman ih-
tiyacına cevap verecek ve ahşap 
oyuncak üretiminin büyümesini 
sağlayacak olan projenin ilk izleme 
ziyaretine Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü İzleme ve Değerlendir-
me Daire Başkanı Mustafa Caner 
Meydan, MEVKA Genel Sekreteri 
İhsan Bostancı ve beraberindeki he-
yet Mobilyacılar Odası’na gerçekleş-
tirdi. 

Mobilyacılar Odası Başkanı 
Mehmet Günbaş ve yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı ziyarette Başkan 
Günbaş, “Odamızın bugüne kadar 
yaptığı faaliyetler ve bundan sonra 
ki çalışmalarla ilgili daire başkanı-
na bilgi vermiştir. Görüşmede son 
zamanlarda özellikle sektörümüzde 
meydana gelen hammadde zamları 
ve hammadde sıkıntısı ile görüş alış-
verişi yapmış olup, ilgili mercilere 
iletilmesi konusunda mutabakata 
varılmıştır. Odamız yaklaşık iki yıl 
önce bünyesinde Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ILO) ile kurmuş olduğu 
Mesleki Eğitim Merkezinde sektör-

deki ara eleman ihtiyacına cevap 
bulmak için çeşitli mesleki eğitim 
kursları düzenlemiştir. Bugüne ka-
dar Selçuklu Belediyesi, İLO, Kızılay 
ve MEVKA ile işbirliği içerisinde ça-
lışmıştır. 

Günümüze kadar mobilya döşe-
meciliği, mobilya imalatçılığı, 3 bo-
yutlu mobilya tasarım, ahşap boya-
ma ve vernikleme, satış-pazarlama 
ve diksiyon, ahşap oyuncak yapımı 
kurslarına geçici koruma altındaki 
Suriyeliler ile ev sahibi toplulukları 
olmak üzere toplam 185 kursiyer 
katılmış, bu kurslardan 119 kursiyer 
mezun olarak belge almaya hak ka-

zanmış, bugün itibariyle 40 kursiyer 
sektörümüzde ara eleman olarak is-
tihdam edilmiştir. 

Mesleki eğitim merkezimiz-
de bulunan son teknolojilere sahip 
makine ve ekipmanlar ile alanında 
uzman makine operatörü, eğitmen 
ile kurmuş olduğumuz ekip ile eği-
tici ahşap oyuncak üretilmektedir. 
Ürünlerimizde tamamen doğal 
ağaç, çocuk sağlığına uygun boya 
ve vernik kullanılmaktadır. Ürünle-
rimizde oyuncakların üzerine yakma 
sanatı ve resim figüranları yaparak 
çocukların daha çok dikkatini çek-
meyi sağlamıştır. Bütün dünyada 

görünen Covid-19 sebebiyle ve iç 
piyasada yapmış olduğumuz araş-
tırmalar ve Milli Eğitim Bakanımı-
zın ahşap oyuncak ile ilgili açıklamış 
olduğu ahşap oyuncak üretim mer-
kezleri için AR-GE yapılması yö-
nündeki sonuçları da dikkate alarak 
Ahşap eğitici oyuncakta bir açığın ol-
duğu özellikle Çin ve İtalya Merkezli 
Ahşap Oyuncuların geldiği ülkemize 
pandemi nedeniyle gelmediği, gel-
miş olsa dahi tüketicilerin bir korku 
ile almayacağını araştırmalarımız 
neticesinde anlamış bulunmaktayız.

Özellikle Türk Kızılay Toplum 
Merkezi ile Ahşap Nayla Maket kur-
sunda üretmiş olduğumuz farklı ah-
şap eğitici oyuncaklar ile ilgili yerlere 
teslimat yapılmıştır. Mesleki Eğitim 
Merkezimizde kreş, anaokulu, tüke-
ticilerin ahşap oyuncak ihtiyaçlarına 
odamız tarafından cevap verilmek-
tedir” dedi. Ziyaretler sonunda Kon-
ya Mobilyacılar Odası Mesleki Eğitim 
Atölyesinde El Sanatları Eğitmeni 
olarak görev alan Yasemin Akın ta-
rafından yakma tekniği kullanılarak 
el işçiliği ile yapılan Türkiye’nin ilk 
yerli otomobili TOGG ve Ayasofya 
Camisi tabloları gelen heyete Baş-
kan Mehmet Günbaş tarafından he-
diye edildi. n HABER MERKEZİ

Konya Ülkü Ocakları
Türkeş fotoğraf sergisi açtı

Seydişehir’de Renklerin Dansı
konulu resim sergisi açıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya İl Başkanlığı tarafın-
dan Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
(MHP) Kurucu ve İlk Genel Baş-
kanı merhum Alparslan Türkeş’in 
vefatının 24. yıldönümü anma 
etkinlikleri kapsamında Gedavet 
Parkı yürüyüş yolunda fotoğraf 
sergisi açıldı.

Sergide Merhum Alparslan 
Türkeş’in, hayatından kesitler ta-
şıyan fotoğraflar yer aldı. Özellikle 
Konyalı gençlerin sergide fotoğraf-
ları yakından takip etmeleri dikkat-
lerden kaçmadı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya İl Başkanı Yusuf Ka-
sım Akta, “Resim sergisinde mer-
hum Bilge liderimiz Alparslan Tür-
keş’in hayatını anlatan yaklaşık 24 

fotoğraf bulunuyor. Ülkü Ocakları 
olarak Başbuğ Alparslan Türkeş’i 
bir kez daha yad ediyoruz. Bugün 
burada fotoğraf sergimizi açarak 
yeni yetişen Türk gençliğinin Baş-
buğ Alparslan Türkeş’i daha iyi 
tanımasını istedik. Ömrünü her 
zaman Türk milleti için adamış 
merhum liderimiz Alparslan Tür-
keş’i bu vesile ile sevgi, saygı, rah-
met ve minnetle anıyoruz” dedi.

Gedavet Parkında gün boyun-
ca ziyaretçilerini ağırlayan sergiye 
MHP Karatay İlçe Başkanı Seba-
hattin Küçükdoğru ve yönetim ku-
rulu üyeleri, MHP Konya İl ve İlçe 
Başkanlıklarının yetkili isimleri, Si-
vil toplum Örgütlerini temsilcileri 
ve çok sayıda Konyalı ziyaret etti. 
n HABER MERKEZİ

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki tarihi dönüşüm alanında inceleme yapan Başkan Altay, “Burada 
hem ticareti ve istihdamı canlandıracağı, hem de önemli bir turizm akımı gerçekleştirmiş olacağız” dedi

Ticaret canlanacak
istihdam artacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mev-
lana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki 
tarihi dönüşüm alanında incele-
melerde bulundu. Türkiye’nin en 
önemli kentsel dönüşümlerinden 
birisini Mevlana Meydanı’nda ger-
çekleştirdiklerini belirten Başkan 
Altay, “Burada hem ticareti ve is-
tihdamı canlandıracağız hem de 
ziyarete gelen misafirlerimiz Mev-
lana Çarşısı ve Altın Çarşı’dan baş-
layarak Bedesten’e doğru, Alaaddin 
Caddesi’ne doğru adeta bir akım 
içinde olacaklar.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, şehir tari-
hinde iz bırakacak Mevlana Çarşısı 
ve Altın Çarşı dönüşüm alanında 
incelemelerde bulundu. Başkan Al-
tay, Türkiye’nin en önemli kentsel 
dönüşümlerinden birisini Mevlana 
Meydanı’nda gerçekleştirdiklerini 
vurgulayarak, Mevlana Çarşısı’nda 
yıkım işlerinin tamamlanmak üzere 
olduğunu bir taraftan da imalat sü-
recine başladıklarını söyledi. 

‘BİZE GÜVENEN TÜM ESNAFIMIZA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Altın Çarşı’da da yıkım işlem-
lerinin tamamlanma aşamasına 
geldiğini vurgulayan Başkan Altay, 

“İnşallah bu ayın sonunda orada da 
imalatlara başlamayı arzu ediyoruz. 
Burada iki tane önemli konu var. Bi-
rincisi neredeyse yüzde yüz muta-
bakatla bu kentsel dönüşümü yap-
mak. Burası metrekare fiyatı olarak 
Konya’nın en kıymetli yeri. 

Bize güvenen tüm esnafımıza 
teşekkür ediyorum. İkincisi de bu 
alanda ticareti ve istihdamı tekrar 
canlandırıyoruz. Türbeyi ziyarete 
gelen misafirlerimiz artık Mevlana 
Çarşısı ve Altın Çarşı’dan başla-
yarak Bedesten’e doğru, Alaaddin 

Caddesi’ne doğru adeta bir akım 
içinde olacaklar. Hem esnafımızın 
geliri artacak hem de Konya’ya ge-
lenleri en güzel şekilde karşılamış 
olacağız.” dedi. 

‘KONYA’YA YAKIŞIR BİR ÇARŞI 
YAPMAYI ARZU EDİYORUZ’

Mevlana Çarşısı’nı yıl sonu-
na varmadan Altın Çarşı’yı da 17 
Aralık’taki Şeb-i Arus’tan önce ta-
mamlamayı planladıklarının altını 
çizen Başkan Altay, “İyi bir mimari 
projeyle işe başladık. Cephelerimiz 
çok güzel çıkacak. Malzeme seçim-

leri devam ediyor. Ekiplerimiz yo-
ğun bir şekilde çalışıyor. Esnafımıza 
ve vatandaşımıza verdiğimiz sözü 
yerine getirmeye gayret ediyoruz. 
Projemize desteğinden dolayı Çevre 
ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür 
ediyorum. Altın Çarşı ve Mevlana 
Çarşısı esnafına teşekkür ediyo-
rum. Çalışan, gayret gösteren işçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 
İnşallah Konya’ya yakışır bir çarşıyı 
en kısa sürede yapmayı arzu ediyo-
ruz. Şehrimize hayırlı olsun.” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Seydişehirli Ressam Yazar 
Mehmet Aydın, ‘Renklerin Dansı’ 
adlı kişisel yağlı boya resim sergisi 
ve ‘Siyah gülümseme’ adlı şiir kita-
bının imza gününde sanatseverler-
le buluştu.

Serginin açılışına Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal 
katıldı. Hobi olarak başladığı resim 
sanatında ilk kişisel sergisini açan 
ressam Aydın’ın Siyah Gülümse-
me isimli bir de şiir kitabı bulunu-
yor. 

Resim yapmaya çocuk yaş-
ta başladığını daha sonra ressam 
abisinin desteğiyle bu yeteneği-
ni geliştirdiğini belirten Ressam 
Mehmet Aydın, “Genellikle sanat-
çı kimliğim dışında inşaat ustası ol-
mam nedeni ile Türkiye’nin farklı 
illerinde çalıştım. Çalışma orta-
mımdan aklımda kalan güzellikleri 

harmanlayarak resme döktüm. 30 
yakın eser çıkardım. Bu arada şiir-
ler yazıyordum onları hazırlayarak 
‘Siyah Gülümseme’ adında birde 
şiir kitabı yayımladım. Sanatla uğ-
raşmayı seviyorum” dedi. 

Ressam Aydın’ın resim sergi-
sini ziyaret eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Seydişehir Bele-
diyesi olarak her zaman sanata ve 
kültüre destek olma konusunda 
gayret ediyoruz. Bir şehir sadece 
altyapı, üst yapı gibi fiziki yatırım-
larla değil, sanatsal ve kültürel ça-
lışmalarla varlık bulur. Ben Ressam 
Mehmet Aydın’a yapmış olduğu 
çalışmalar ve kaleme almış olduğu 
şiir kitabı için teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. BLC Kafe’deki 
sergi, 9 Nisan Cuma gününe kadar 
ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Mobilyayı sanata dönüştürecek proje başladı
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• VARDİYALI ve MESAİLİ ÇALIŞACAK
23-45 YAŞ ARASI
VASIFSIZ ELEMANLAR (10 BAY - 5 BAYAN)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• 30-35 YAŞ ARASI
SRC VE PSİKOTEKNİK BELGELERİNE SAHİP
ŞOFÖR (1 KİŞİ)

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN VE PANO 
OKUYABİLEN ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

TEL: 0 332 342 35 80

Genel Merkez - Fabrika Adresi:  Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. 
Kobisan 2 San. Sit. No: 7/A Karatay/KONYA

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI
VASIFSIZ

 BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

0 332 345 03 08Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen

ZAYİ
42-96-004 Plakalı, A-513793 

belge seri numaralı iş 
makineme ait ruhsatı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Duran Özkan

ZAYİ
A 83401 Seri Nolu 1 Adet 

faturamı kaybettim, hükümsüzdür. 
Valde Asansör - Mustafa 

OKATTIK 
V.No: 23351309264
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-KAYNAKÇI 
-MEKANİKÇİ

-MONTAJCI (SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN)

VASIFSIZ ELEMANLAR
(18-30 YAŞ ARASI)

 ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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Halil Atalay 
dualarla defnedildi

Konya’nın yakından tanıdığı 
isim; eğitimci ve yazar Halil Ata-
lay,  60 yaşında koronavirüs tedavisi 
gördüğü hastanede hayatını kay-
betti . Merhum Halil Atalay’ın ce-
nazesi dün Hocacihan Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. 

Atalay ailesini acı günlerinde se-
venleri ve yakınları yalnız bırakma-
dı. Atalay ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Halil 
Atalay’ın vefatının ardından Konya 
Protokolü ve  sevenleri sosyal med-
ya adresinden başsağlığı mesajı ya-
yınladı. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Halil Atalay’a Yüce Allah-
tan rahmet yakınlarına ve sevenleri-
ne başsağlığı dileriz. 

HALİL ATALAY KİMDİR?
1961 yılında Eskişehir doğdu. 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si mezunudur. Ribat Mecmuası’nın 
yayın hayatına başladığından itiba-
ren muallimlerinden olan ve uzun 
süre öğretmenlik yaptıktan sonra 
emekli olan Atalay, Ribat Basın Ya-
yın A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan-

lığıyla birlikte, kısa adı ÇAD olan 
Çağdaş Aile Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını da yürüttü. Halil 
Atalay, seri konferans çalışmalarına 
da devam ediyordu.

Halil Atalay’ın yayınlanmış bazı 
eserleri şunlar: 

1- Fikri Tevhide Doğru, Ribat 
Neşriyat / 1992.

2- Kırk Hadiste Hayatımız, Uy-
sal kitabevi /1997.

3- Huzur Hutbeleri 1, Uysal Ki-
tabevi /1997.

4- Huzur Hutbeleri 2, Uysal Ki-
tabevi/1997.

5- Huzur Sohbetleri 1, Uysal Ki-
tabevi /1997.

6- Kırk Hadiste İslam Ahlakı, 
Uysal Kitabevi /1998.

7. Günlük Hayatımızda Büyük 
Günahlar, Ribat Yay. /1999.

8- Görgü Kuralları Ansiklopedi-
si, 2/Cilt Ribat Yay./2001.

9- İrfan Ordusuna Notlar, Ribat 
Yayınları/2002.

10- İslami Ölçülerle Ticaret Ah-
lakımız, Ribat Yayınları /2003.

11- Hikmet Deryası, Ribat Ya-
yınları / 2003.

12- Gönül Sohbetleri, Ribat Ya-
yınları/2003.

13- Çocuklara Öykülerle Kırk 
Hadis, Ribat yayınları/ 2007.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ramazan Acar 
Hakk’a yürüdü

Saadet Partisi Çumra İlçe Başkan Yardımcısı ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği Çumra Temsilcisi Ramazan Acar 64 yaşında vefat etti. Merhum Acar dualarla defnedildi 

İlim insanı Halil Atalay, korovirüse yenik düştü, hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi koronavirüs 
tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığına defnedildi.

Saadet Partisi Çumra İlçe Baş-
kan Yardımcısı ve Cansuyu Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Çumra Temsilcisi Ramazan Acar 64 
yaşında vefat etti. Merhum Rama-
zan Acar’ın cenazesi dün Çumra’da 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. 

Acar ailesini acı günlerinde 
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep 
Candan, Çumra İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Altunyaldız, Sa-
adet Partisi Konya Yönetim Kurulu 
Üyesi Mevlüt Sert, Saadet Parti-
si Çumra İlçe Başkanı Kasım Baş,  
Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) 
Çumra İlçe Başkanı Hüseyin Böber , 
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Konya İl Temsilcisi İs-
mail Tozan ile Acar ailesinin seven-
leri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Acar ailesi cenaze namazının ardın-

dan taziyeleri kabul etti. Ramazan 
Acar’ın vefatının ardından Çumra 
Belediye Başkanı Av. Recep Can-
dan sosyal medya adresinden taziye 
mesajı yayınladı. Başkan Candan 
mesajında, “Rahmeti Rahmana ka-
vuşan Çumra’mızın değerlerinden 
Ramazan Acar Hocamıza Cenabı 

Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı 
cennet olsun. Ailesi ve yakınlarına 
sabrı cemiller diliyorum.” Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Ramazan Acar’a Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın yakından tanıdığı isim; 
eğitimci ve yazar

Halil
ATALAY’ın 

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Saadet Partisi Çumra İlçe Başkan 
Yardımcısı ve Cansuyu Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Çumra Temsilcisi 

Ramazan 
ACAR’ın 

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

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI
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KOP Başkanı Şahin, hibe desteklerini yerinde inceledi
KOP Başkanı Mahmut Sami 

Şahin, bölgeyi oluşturan illere tek-
nik gezi ve inceleme ziyaretleri dü-
zenledi. Vali, Belediye Başkanı ve 
Rektörlerle bir araya gelen Başkan 
Şahin, her ilin kendine has öncelik 
ve vizyonuna ilişkin projeleri hak-
kında karşılıklı fikir alışverişinde 
bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 
Mahmut Sami Şahin, Aksaray, Ka-
raman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 
Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan olu-
şan KOP Bölgesinde İdare tarafın-
dan hibe desteği sağlanan projeleri 
yerinde görmek için bir dizi açılış ve 
inceleme ziyaretlerinde bulundu. 
Ziyaret ettiği illerde Vali, Belediye 
Başkanı ve Rektörlerle bir araya 
gelen Başkan Şahin, hali hazırda 
yürütülen ve yeni başlayacak proje-
ler hakkında karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulundu.

Kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanması ilkesiyle; deği-
şen Türkiye şartlarına uygun olarak 
imalat sanayi ve bu sektörlere yö-
nelik beşeri fiziki altyapıyı güçlen-
direcek, AR-GE, Savunma Sanayi, 
Dijitalleşme, İnsan Kaynakları, 
Lojistik, Ticaret, Ulaşım ve Enerji 
gibi sektörleri güçlendirmeyi, Eği-
tim, Sağlık, Kültür ve diğer sosyal 
hizmetlere erişilebilirliği artırmayı 

hedefleyen KOP İdaresi Başkanlığı, 
bölge içi ve bölgeler arası gelişmiş-
lik farklarını azaltacak, bölgenin re-
kabet gücünü artıracak çok ortaklı 
proje kültürünü geliştirmek için 
çalışmalarını sürdürüyor.

‘BİRLİKTE HAREKET 
ETMEYİ ÖNEMSİYORUZ’

KOP Bölgesinde; 2011-2020 
yılları arasında 1 Milyar 265 Milyon 
430 bin TL tutarındaki önemli bir 
bütçeyi çok sektörlü ve topyekûn 
kalkınmayı desteklemek amacıyla 
hibe desteği olarak yenilikçi proje-
lere aktardıklarını kaydeden KOP 
Başkanı Mahmut Sami Şahin, 
“KOP İdaresi olarak bölgenin kendi 
ihtiyaç ve önceliklerini kapsayacak 
şekilde hazırlanan ve 2014-2018 
yılları arasında uygulanan KOP 

Eylem Planı ile bölgenin topyekûn 
kalkınmasında önemli bir koordi-
nasyon rolü üstlendik. Bölgeyi oluş-
turan illerimizde üniversitelerimiz, 
kamu kurum ve kuruluşlarımız ve 
araştırma enstitülerimiz gibi pek 
çok paydaşın katkısı ile hazırladı-
ğımız projelerimizle, toprak ve su 
kaynaklarının sürdürülebilir kulla-
nımının ana odağında, başta tarım 
sektörü olmak üzere bütün sek-
törlerde bir dönüşüm sağlayarak 
bölgenin ekonomik ve sosyal kapa-
sitesinin sürdürülebilir bir şekilde 
geliştirilmesi vizyonunu benimse-
dik.” dedi.

‘UYGULANABİLİR VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ 

PROJELERE AÇIĞIZ’
İnsan hayatına dokunan, ye-

rinde ve etkili desteklemelerle 
kırsalın en büyük sorunu olan gö-
çün tersine dönmesinde, hatta yer 
yer tersine göçün hızlanmasında 
önemli mesafeler kat ettiklerini 
vurgulayan KOP Başkanı Şahin, 
“Çalışma ziyaretlerimiz esnasında 
İl Valilerimiz, Belediye Başkanları-
mız ve aynı zamanda KOP İdaresi 
koordinasyonunda kurulan KOP 
Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİ-
KOP) üyesi olan üniversitelerimi-
zin kıymetli Rektörleri ile bir araya 
gelerek illerimizin kendi öncelik 
ve ihtiyaçlarına uygun yürütülen 
ve yeni başlayacak projeleri hak-
kında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk. 

KÖSİP destekleri, bölge halkı-
na gerçek manada can suyu olu-

yor. Gölet yapımı ve kapalı sulama 
sistemlerine dönüşünü sağlayan 
hibe destekleriyle bir taraftan yeni 
alanlarını tarıma kazandırılırken 
diğer taraftan ise ekonomik ne-
denlerle göç eden gençlerimizin 
köylerine geri dönmeleri sağlan-
mış oluyor. İklim değişikliği ne-
deniyle zaten su kısıtı yaşayan 
bölgemizde suyun tarımda daha 
etkin ve verimli kullanılması için 
yeni sulama teknolojilerini uygula-
yarak kuraklık etkisinin azaltılması 
yönünde önemli çalışmalar yürü-
tüyoruz. 

Öte yandan İdaremiz tarafın-
dan sağlanan proje bazlı finans-
man destekleri ile bölgemizin gıda 
güvenliği ve arz sürekliliği için 
mücadele ediyoruz. Genç ve kadın 

başta olmak üzere istihdama katkı 
sunan, insan hayatına dokunan, 
katma değeri yüksek, teknolojik 
temelli üretim başta olmak üzere 
her türlü üretimin artmasına katkı 
sunacak projeler, idaremizin ana 
hedefleri arasında yer almaktadır. 
Projelerin kâğıt üzerindeki uygu-
lanabilirliği kadar sahada sürdü-
rülebilir olması da çok önemli. Bu 
nedenle hali hazırda devam eden 
ve bundan sonra hibe desteği ve-
receğimiz her bir projemiz için ge-
rek biz yöneticiler gerekse uzman 
ekiplerimiz sürekli sahada incele-
me yapacağız. Proje yürütücüsü 
kurum ve kuruluşlarımız vasıta-
sıyla vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulan destek programlarından 
elde edeceğimiz geri dönüşlerle 
bir sonraki destek projesinin nasıl 
daha iyi yapılabileceği hususunda 
tecrübe sahibi olacağız. İlerleyen 
günlerde yine tüm KOP Bölgesini 
kapsayacak ve çok daha geniş ka-
tılımla gerçekleştireceğimiz Proje 
İstişare toplantıları düzenleyece-
ğiz. Bizler sahadayız ve sahada ol-
mayı sürdüreceğiz. Ziyaretlerimiz 
esnasında bizlere misafirperverlik-
lerini esirgemeyen kıymetli Valile-
rimize, Belediye Başkanlarımıza 
ve Üniversite Rektörlerimize ayrı 
ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

CHP Karatay, dayanışma ve 
kaynaşma etkinliği düzenlendi

CHP Karatay İlçe Başkanlığın-
da, parti içi dayanışma ve kaynaş-
ma etkinliği yapıldı. Etkinlikte, Ka-
ratay ilçesinin yaşadığı sorunlarla 
birlikte parti çalışmaları değerlen-
dirildi. İlçe binasında gerçekleştiri-
len etkinliğe, CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş, il yönetim kurulu 
üyeleri, CHP Karatay İlçe Başkanı 
Refik Serttaş, ilçe yönetim kuru-
lu üyeleri, kadın ve gençlik kolları 
üyeleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan CHP Kon-
ya İl Başkanı Barış Bektaş parti içi 
dayanışma ve kaynaşma toplantı-
larını bütün ilçelerde gerçekleştire-
ceklerini belirterek, “Malumunuz 
ülkemizin durumu hiçte iyi değil-
dir. İktidar sorunları çözme yerine 
Sünni gündemlerle sorunları gör-
mezden geliyor. Her geçen artan 
zamlardan dolayı halkımız geçin-
mekte zorlanıyor. Yaşadığımız sal-
gın süreci de bu durumu olumsuz 
etkiliyor. Ana muhalefet olarak ik-
tidarı uyarıyoruz. Ülkemizin sorun-
ları var. Bu sorunların çözümünü 
de iktidar gerçekleştirecektir. İkti-
darın gerçek gündemi ülkemizin 
sorunlarının çözümü ve halkımızın 
huzurunu, mutluluğunu sağla-
mak olmalıdır. Karatay ilçemizin 
ve halkımızın yaşadığı sorunları 
biliyoruz. Bu sorunların çözümü-
nü Karatay ilçemizle birlikte takip 
ediyoruz. Bugün Karatay ilçesinde 
gerçekleştirdiğimiz parti içi kay-
naşma ve dayanışma etkinliklerini 
bütün ilçelerimizde yapacağız. Bu 
etkinliği düzenlememizin ama-
cı, halkımızla daha yakın olmanın 
yanında, onların dertlerine ortak 
olmaktır. Sorunlarını dinleyerek, 
bu sorunların çözümünü takip et-
mektir. Bu tür sosyal faaliyetlerle 

parti içinde birliğimizi ve beraberli-
ğimizi daha da güçlendirerek, par-
timizin iktidar yürüyüşüne katkıda 
bulunmaktır” dedi.

CHP Karatay İlçe Başkanı Refik 
Serttaş Karatay İlçesindeki çalış-
maları anlatarak, “Karatay ilçemiz 
son yıllarda kentleşme yolunda 
güzel gelişmeler içindedir. Halkı-
mızın çoğunluğu tarımla geçimi-
ni sağlamaktadır. Zaman zaman 
esnafımızı, halkımızı ve mahalle 
muhtarlarını ziyaret ederek, so-
runlarını dinleyerek, bu sorunla-
rın çözümü noktasında elimizden 
geleni yapmaktayız. İlçemizin alt 
yapı eksiklerinin tamamlanması 
ve doğalgaz bağlantılarının ger-
çekleşmesini takip edeceğiz. Hal-
kımızla bütünleşen bir anlayışla 
hareket ederek, çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Yönetim kurulu 
ve kadın kollarımızla birlikte ilçe-
mizde yaşayan yoksul ve yardıma 
muhtaç aileler için Askıda elbise 
kampanyamızı devam ettirerek, 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
giyim yardımda bulunduk. Yine il-
çemizde kâğıt toplayarak geçimini 
sağlayan vatandaşlarımızı ziyaret 
ederek, onlara da yardımda bulun-
duk. Zaman zaman bu tür prog-
ramlarımız devam edecektir. Her 
zaman halkımızın yanında olduk, 
olmaya da devam edeceğiz. Bizim 
tek derdimiz, pandemi sürecinde 
iktidarın esnaflarımıza sahip çı-
karak, yeterince desteklenmesini 
istiyoruz. Esnaflarımız yalnız bıra-
kılmamalıdır. Her türlü sorunları 
çözüme kavuşturulmasıdır. Kara-
tay’a sözümüz var şartlar ne olursa 
olsun halkımızın yanındayız” diye 
konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

Sanayinin ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, araş-
tırma ve uygulama merkezleri ile uygulama laboratuvarlarını yer alacağı ‘Sanayi Yerleşkesi’ için planlamalarını tamamladı

KTÜN Sanayi Yerleşkesi
için çalışmalar başladı

Katma değere dönüşecek Ar-
Ge çalışmalarıyla; bilgi ve tecrübeyi 
bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte 
toplum yararına sunmak amacıy-
la çalışmalarına yön veren Konya 
Teknik Üniversitesi (KTÜN), üni-
versite-sanayi işbirliğinde önemli 
bir adım daha atmaya hazırlanıyor. 
Bu kapsamda KTÜN, Sanayinin ve 
sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelik-
li ara eleman ihtiyacını karşılayan 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu, araştırma ve uygulama merkez-
leri ile uygulama laboratuvarlarını 
yer alacağı ‘Sanayi Yerleşkesi’ için 
planlamalarını tamamladı.

Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Babür Özçelik berabe-
rinde Rektör Yardımcısı H. Selçuk 
Halkacı, Rektör Danışmanları Prof. 
Dr. Mustafa Karaman, Prof. Dr. 
Esra Yel, Prof. Dr. Halil Kürşad Er-
soy, Prof. Dr. İhsan Özkan, Prof. Dr. 
Murat Olgun, Genel Sekreter Recep 
Öztürk, Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı teknik personeli ile bir-
likte sanayi yerleşkesinin kurulacağı 
arazi de incelemelerde bulundu.

Konya Teknik Üniversitesi ola-
rak temel misyonlarının girişimci, 
yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, 
tasarım ve teknoloji üretilmesine 
öncülük etmek; bilgi ve tecrübeyi 
bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte 
toplum yararına sunmak olduğunu 
ifade eden Konya Teknik Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, “Teknik bir üniversite olarak 
bölgeye karşı önemli bir sorumluluk 
yüklendiğimizi düşünüyoruz. Çünkü 
üniversitemizin bulunduğu Konya 
ili, hem bir tarım şehri hem de sa-
nayi şehri. Üniversitemiz bünye-
sinde bulunan fakülte ve bölümler 
ise bölge ve ülke sanayisine önemli 
katkılar sağlayacak bilgi tecrübe ve 
altyapıya sahip. Bünyesindeki fa-
külte ve meslek yüksekokulunun 
temeli 1970 yılına dayanan bir ku-
rum olarak güçlü akademik birikim 
ve tecrübeye sahip, önemli bilimsel 
projeler yapan akademisyenlerimiz 
var. 1978 yılından bu yana bün-
yesindeki 12 bölüm, 20 program 
yaklaşık 3700 öğrenci ile öğretim 
faaliyetlerini sürdüren, sektörün 

sorunlarına çözüm üretebilecek ni-
telikli insan kaynağını sanayimize 
kazandıran KTÜN Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulumuz var. Kon-
ya Teknik Üniversitesinin bu potan-
siyelini sanayicimizle buluşturmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Konya Teknik Üniversitesi, böl-
gesinin tek teknik üniversitesi ola-
rak kendisinden beklenen vizyona 
uygun şekilde, bölge ve ülke sana-
yisinin gelişmesine katkı sağladığını 
ifade eden Rektör Özçelik, “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Kampüs Yer 
Seçim Komisyonu tarafından 2019 
yılında Sanayi bölgesinde tahsis 
edilen 200 bin metrekarelik alanın 
Konya Teknik Üniversitesi’ne veril-
mesine karar verildi. Sanayi bölgesi-
ne kurmaya planladığımız yerleşke 

ile teknik bir üniversite olarak üni-
versite de öğretilen teknik konula-
rın katma değere dönüştürülmesi 
ve sanayi-üniversite işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi arzu ediyoruz. 
Bilimsel çalışmaların ve fikrin bura-
da hazlı bir şeklide dönüşümü için 
uygun ekosistemi bu yerleşkemiz-
de yaratmayı hedefliyoruz. Bunun 
içinde geçtiğimizi yıl farklı akademik 
birimlerimizden oluşan ‘Kampüs 
Planlama Komisyonu’ oluşturduk. 
Bu komisyonumuz kentsel tasa-
rım konusunda faaliyet yürütmekte 
olup çalışmalarını da bu çerçevede 
yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Üni-
versite olarak sanayi yerleşkesine 
teknolojik gelişmelere uyum sağla-
yan, bilgi ve donanıma sahip öğren-
ciler yetiştiren ve ülkemizin nitelikli 
ara eleman ihtiyacını gidermeye yö-
nelik faaliyetlerine yön veren Meslek 
Yüksekokulumuzu, araştırma uygu-
lama merkezlerimizi ve laboratuvar-
larımızı taşımayı planlıyoruz. Çünkü 
Konya, güçlü sanayi alt yapısına sa-
hip bir ilimiz. Bu denli gelişmiş bir 
sanayi bölgesinde Teknik Üniversite 
olarak yer almanın sanayinin dilin-
den ve ihtiyaçlarından anlayan bir 
alt yapı oluşturacağına inanıyoruz. 
Ayrıca sanayicilerimiz üniversitenin 
yetkinliklerini öğrendikçe, işbirlikleri 
güçlenecek ve Ar-Ge yapma isteği-
nin de artacağını biliyoruz.” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ
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Meyve dediğimiz de bol vitamin, 
antioksidan, sağlıklı bir yaşam, bağı-
şıklık sistemini güçlendirici, yaşlan-
mayı geciktirici birçok yararı vardır 
deriz. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından günde en az 400-500 g 
meyve ve sebze tüketilmeli önerisine 
dayanarak, günde en az beş porsiyon 
meyve ve sebze yenilmesi gerek-
mektedir. 

Meyveler C vitamini içerikleri ne-
deniyle, demirin emiliminde, kollajen 

oluşumunda, bağışıklık sisteminin 
güçlenmesinde önemli role sahiptir. 
A ve E vitaminleri ile birlikte antioksi-
dan özellik göstererek, önemli hasta-
lıkları riskini azaltmaktadır. 

Peki bunu hepimiz yapabiliyor 
muyuz, ne kadar beslenmemiz de 
meyveye yer veriyoruz yedikten son-
ra ne hissediyoruz, doyuyor muyuz 
ya da daha çok mu acıkıyoruz bu 
tartışılır. 

Fazlası zarar olduğu gibi, azı 
da vitamin eksikliklerine yol açıyor.  

Bunun için meyve iştah 
arttırıyor mu sorusuna 
cevap arıyoruz.

Bu nokta da mey-
veleri ikiye ayırıyoruz. 
Glisemik indeksi yüksek 
olanlar ve glisemik in-
deksi düşük olan mey-
veler diye. Buna şöyle 
örnek verebiliriz. 

Muz glisemik in-
deksi yüksek, elmanın 
ki ise düşüktür. Muz 
yenildiğinde kan şekeri 
hızla yükselirken, in-
sülin salınımı artıyor. 
İnsülin arttıkça doy-
gunluk hissi azalıyor 
ve daha çok yemeye 
başlanıyor ve doyulma-

dığı hissediliyor ya da daha çok tatlı 
isteğimiz artıyor bu da iştahımızı aç-
masına neden oluyor. Glisemik in-
deksi yüksek meyveler de bunlarla 

karşılaşıyoruz. İncir, hurma, ananas, 
kavun, karpuz gibi meyveler iştahı 
açıyor. 

Glisemik indeksi düşük meyveler 
de porsiyon kontrolünde tüketildi-
ğinde iştahı kontrol etmeye yardımcı 
oluyor. 

Bu meyveler ise elma, armut, 
mandalina, nar, şeftali gibi meyveler-

dir. Meyvelerin glisemik indeksi dü-
şük olsa da acıktırır, iştahı arttırabilir. 
Onun içindir ki porsiyon kontrolüne 
dikkat edilmesi gerekir.  

Özellikle bazı rahatsızlıklarda ör-
neğin hipoglisemi ve gastrit gibi du-
rumlarda meyve yedikten sonra acık-
ma hissi daha fazla görülür. Acıkma 
hissiyatınızın oluşmaması için ara 
öğünlerde meyve yanına süt, yoğurt, 
kefir, badem, fındık gibi besinlerle 
tercih edilebilir.

Sağlıcakla kalın…

Polis, bir şehirde güvenliği sağ-
lamak amacıyla görevlendirilmiş bir 
kimsedir. 

Ülkede asayiş ve güvenliği 
sağlamak üzere kendisine verilen 
görevleri en iyi şekilde yerine getir-
meye çalışır. 

Tarihe baktığımızda ilk polis 
teşkilatının kuruluş günü 10 Nisan 
1945 olarak kabul edilmektedir. İlk 
polis teşkilatı, teşkilat ve yürütme 
alanındaki karışıklıkları düzeltmek 
amacıyla kurulmuştu.

 Günümüzde polisin görevi, ül-
kenin ve bu ülkede yaşayan vatan-
daşların güvenliğini korumaktır. Her 
gün ülkemizde ve dünyada birçok 
olay meydana geliyor. 

Bu olaylarda asayişi ve güven-
liği sağlamak için de polislerimize 
çok büyük görev düşüyor. Bu zor 
görevleri yaşamları pahasına yeri-
ne getiren polislerin hayatımızda ve 
ülkemizdeki önemi büyüktür. İnsan 
hayatında birçok şeye ihtiyaç duyar. 
Güvenlik de bu ihtiyaçlardan biridir. 

Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde belirttiği 
gibi fizyolojik ihtiyaçlar-
dan sonra güvenlik ihti-
yacı gelmektedir. 

Bu görevi yerine ge-
tirmek için devlet adına 
polis ve zabıta kuvvetleri 
görevlendirilmektedir. 
Polis kişisel çıkarları 

değil, toplumun çı-
karlarını korumakla 
görevlidir. Bizler için 
bu görevleri yerine ge-
tirmeye çalışan polisle-
rimize saygı gösterip, 
gereken değeri verme-
liyiz. Polislik mesleği 
oldukça önemli olup 
toplum içinde karga-

şayı ve sorunları önlemektedir. 
Gerektiğinde huzuru sağlamak için 
canını verip şehit olanlar asla unu-
tulmamıştır. 

oplum içinde çıkabilecek sorun-
lara karşı daima önlem alarak koru-
ma sağlamaktadır. 

Polisler gerek gece gündüz 
görev başında olarak halka destek 
olmaktadır. Gece evimizde rahat bir 
şekilde uyumamızı sağlayan polis-
lerimizin 7/24 şeklinde görev yap-
maları olmuştur.Polis haftası her 

yıl 10 Nisan tarihinde değil her gün 
kutlanması gereken önemli gündür. 
Polisler olmasaydı toplumda oluşa-
bilecek durumların önüne asla geçi-
lemezdi. Bizim can ve mal güvenli-
ğimizi sağlayan polislere minnettar 
olmalıyız. 

Polis teşkilatımızın Konya’mız-
daki mensupları başta olmak üzere, 
tüm polislerimize görevlerinde üs-
tün başarılar diliyor, aileleriyle bir-
likte sağlık ve mutluluklar temenni 
ediyorum.

MEYVE İŞTAH AÇAR MI?

POLİS HAFTASI 

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Hüyük ilçesinde, havaların 
ısınmaya başlamasıyla birlik-
te sinekle mücadele çalışmaları 
başladı. Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama 
ekiplerinin, Beyşehir Gölü’ne kı-
yısı bulunan Tolca, Budak, Kıreli 
mahallesi sahillerinin yanı sıra ilçe 
genelinde sinekle çalışma başlattı-
ğını söyledi. 

Başkan Çiğdem, “Havaların 
ısınmasıyla birlikte ekiplerimiz 
hemşehrilerimizin daha rahat bir 
yaz sezonu geçirmesi için devam 

eden larva, sivrisinek ve haşere 
ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. 

Hava sıcaklığının 15 derecenin 
üzerinde olduğu zamanlar sinek 
ve haşerelerin üreme alanlarında, 
larvaların ergin aşamaya gelme-
den üreme alanlarında yok etmeye 
yönelik çalışmanın yazın yapılan 
karasinek ve sivrisinek mücade-
lesinden daha etkin olmaktadır; 
ekiplerimiz durgun sular, yeşil 
alanlar, sazlık ve su bitkileri, hay-
vansal atıklar ile nemli alanlarda 
ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor-
lar” ifadelerini kullandı. n İHA

Hüyük’te sinekle mücadele çalışmaları başladı

Kontrolden çıkan hafif 
ticari araç takla attı

Devrilen motosikletle 
metrelerce sürüklendi

MEDAŞ’a ait aydınlatma 
direği sokağa devrildi

Kulu ilçesinde kontrolden çıka-
rak tarlaya devrilen hafif ticari ara-
cın takla atması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Edinilene bilgiye göre, saat 
08.00 sıralarında Yeşiltepe Ma-
hallesinden ilçe merkezine seyir 
halinde olan Doğukan Ç. (20) ida-
resindeki 42 GG 694 plakalı hafif 
ticari araç, sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak tarlaya devrildi. 
Kazada takla atan aracın sürücüsü 
Doğukan Ç. yaralandı. Yaralı sü-
rücü olay yerine sevk edilen am-
bulansla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza sonrası adete hurdaya dönen 
araç ise çekici marifetiyle oto parka 
kaldırıldı. n İHA

Aksaray’da devrilen motosik-
letle metrelerce sürüklenen sürücü 
yaralandı. Kaza, Eskil ilçesine bağlı 
Kaputaş Yaylası’nda meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, kullandığı 
plakasız motosiklet ile yayladan 
ilçe merkezine seyreden Ahmet O. 
(24) tarladan toprak yola çıktıktan 
bir süre sonra kontrolünü kaybe-
derek motosikletle birlikte met-
relerce sürüklendi. Kazayı gören 
yoldaki diğer sürücüler durumu 

112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine kısa sürede olay yeri-
ne sağlık ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Yaralı sürücü ambulansla 
Eskil Devlet Hastanesine kaldırıl-
dı. Burada ilk tedavisi tamamla-
nan sürücü, daha sonra Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine sevk edildi. Yaralı 
sürücünün sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’da rüzgara dayana-
mayan Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’ye (MEDAŞ) ait aydınlatma 
direği yol ortasına devrilerek soka-
ğı trafiğe kapattı. Olay, dün akşam 
saat 22.40 sıralarında Elmaşehir 
Mahallesi 2242 Sokak’ta yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, 1. TOKİ gi-
rişinde bulunan aydınlatma direği 
şiddetli rüzgara dayanamayarak 
yol ortasına devrildi. Direğin yol 

ortasına devrildiğini gören vatan-
daşlar durumu polis ve MEDAŞ 
yetkililerine bildirdi. Adrese gelen 
polis ekipleri güvenlik tedbiri ala-
rak sokağı trafiğe kapattı. Elektrik 
bağlantısı kesilen aydınlatma dire-
ği daha sonra MEDAŞ görevlileri 
tarafından bulunduğu yerden kal-
dırıldı. Şans eseri direğin devrildiği 
sırada altından araç ve yaya geç-
memesi olası faciayı önledi. n İHA

Yağışların azaldığı sonbahar ve kış aylarının ardından mart ayı yağışları yüz güldürdü. Meteoroloji verileri-
ne göre geçen ay yağışlar, normaline göre yüzde 33, geçen yılın Mart ayına göre yüzde 9 artış kaydetti

Mart ayında ortalamanın
üzerinde yağış gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerinden yapılan derleme göre, 
Türkiye genelinde Mart ayı yağışları, 
normalin ve geçen yıl yağış ortala-
masının üzerinde gerçekleşti. Yağış-
larda normaline göre yüzde 33, Mart 
2020’ye göre yüzde 9 artış meydana 
geldi. Yağışlar, Muğla, Antalya ve 
Kırklareli’nin batı kesimleri, Afyon-
karahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa 
ve Mardin çevrelerinde normalleri-
ne göre yüzde 20’den fazla azaldı.

KONYA’DA YÜZDE 80’DEN 
FAZLA ARTIŞ OLDU

Orta ve Batı Karadeniz sahil ke-

simi, İzmir’in doğusu, Manisa, Kon-
ya, Kırşehir, Aksaray, Kahraman-
maraş, Giresun, Trabzon, Ağrı ve 
Erzurum çevreleri ile Van Gölü’nün 
güneyi ise yağışlarda normaline 
göre yüzde 80’den fazla artış göste-
ren yerler oldu. Yağışlı gün sayıları 
Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevre-
lerinde 10 günün altında, Sakarya, 
Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis 
çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil 
kesiminde yer yer 20 günün üzerin-
de gerçekleşti. Mart ayında en fazla 
yağış metrekareye 190 milimetre ile 
Rize’de, en az yağış 48 milimetre ile 

Şanlıurfa’da kaydedildi. Yağışlarda 
normaline göre en fazla azalma ise 
yüzde 33 ile Mardin’de oldu.

DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞLAR 
GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Genel Müdürlüğün verilerine 
göre, Marmara Bölgesi’nde yağış-
lar normaline göre yüzde 30, Mart 
2020’ye göre yüzde 94 arttı. Ege 
Bölgesi’nde de yağışlarda normaline 
göre yüzde 26, geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 56 artış görüldü.

Yağışlar, Akdeniz Bölgesi’nde 
de normaline göre yüzde 20, geçen 
yılın mart ayına göre yüzde 7 artış 

gösterdi. İç Anadolu Bölgesi’nde 
yağışlar normaline göre yüzde 52, 
2020 yılı mart ayı yağışlarına göre 
yüzde 55 artış kaydetti.

Karadeniz Bölgesi ise yağışların 
normaline göre yüzde 63, geçen yı-
lın mart ayına göre yüzde 82 arttığı 
bölge olarak öne çıktı. Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nde yağışlar norma-
line göre yüzde 34 artarken, Mart 
2020’ye göre yüzde 22 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’n-
de ise yağışlar, normaline göre yüz-
de 14, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 56 azalış gösterdi. n AA
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Kulu’da 2 okul merkezi sınavla öğrenci alan proje okulu oldu
Kulu ilçesinde Milli Eğitim Ba-

kanlığı onayı ile merkezi sınavla 
öğrenci alacak ortaöğretim okul-
ları Kulu Anadolu Lisesi ve Kulu 
Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi olarak belirlendi.

Kulu Anadolu Lisesi ve Kulu 
Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, 2021-2022 Eğitim-Öğre-
tim yılı içerisinde sınavla öğrenci 
alan sayılı nitelikli okullardan ikisi 
olarak Fen ve Sosyal Bilimler prog-
ramı uygulayan okullar olarak öğ-
renci kaydı yapılabilecek. Aynı za-
manda proje okullarında Anadolu, 
Fen ve Sosyal Bilimler programı 
uygulanabilecek. Kulu Anadolu 
Lisesi’ne 90 öğrenci kontenjanı, 
Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ne ise 30 öğrenci kon-
tenjanı verildi.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Bu-
dan konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Bugün Kulu ilçemiz için 
çok önemli bir günü yaşıyoruz. 
Aynı zamanda başta velilerimiz ve 

öğrencilerimiz olmak üzere Milli 
Eğitim camiamız ile bir müjdeyi 
paylaşacağız. 5 Nisan 2021 tarihi 
itibariyle Kulu ilçemizde aslında 
yıllardır özlemle beklediğimiz ve 
bunun için çok gayret sarf ettiği-
miz hem velilerimizin hem öğren-
cilerimizin umutla beklediği bir 
müjdeli haberi paylaşacağız. Tabi 
biz çok emek verdik, çok gayret 

ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 
okullarımız dosyalarını hazırladı-
lar. Bizler gerekli girişimlerde bu-
lunduk, takibini yaptık” dedi.

Bugün itibariyle Kulu ilçesinde 
Kulu Anadolu Lisesi ve Kulu Şe-
hitleri Kız İmam Hatip Lisesinin 
proje okulu olarak dokümanda 
yer aldığını ifade eden Kaymakam 
Budan, “Yani aynı zamanda nite-

likli okul oldu. Artık Kulu Anadolu 
Lisemiz de 90 öğrenci yani 3 sınıf 
kontenjanı ve Kulu Şehitleri Kız 
İmam Hatip Lisemiz de 30 öğren-
cilik kontenjanımız artık sınavla bu 
okullara kayıt yapılacak. Dolayısıy-
la öğrencilerimiz artık komşu ilçe-
leri ve çevre illere gitmek zorunda 
kalmayacak. Velilerimiz belki ayrı 
ev tutmak zorunda kalıyorlardı. 

Ayrı şehirde çocuklarının daha ni-
telikli liselerde eğitim almaları için 
ikinci bir ev açmak zorunda kalı-
yorlardı” dedi.

‘OKULLARA ALINACAK 
ÖĞRENCİLER 2021-2022 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN 
SINAVLA TERCİH EDİLECEK’
Kılavuzun 2021-2022 yılından 

itibaren geçerli olacağını anlatan 

Budan, “Kılavuzda da yayınlandığı 
üzere Kulu Anadolu Lisemiz artık 
nitelikli bir proje okulu ve burası 
sadece sınavla tercih edilebilen bir 
okul olacak. Aynı zamanda Ana-
dolu Lisesi programı uygulanacak. 
Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisemiz ise 30 öğrencilik 
kontenjanı ile birlikte Fen ve Sos-
yal Bilimler programı uygulayabi-
lecek. Ben Milli Eğitim camiamıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Dos-
yasını sunup hazırlayan okul ida-
recilerimize ve Milli eğitimimize 
teşekkür ediyorum. Bu kılavuzda 
Kulu Anadolu Lisemizin ve Kulu 
Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisemizin yer almasında bizden 
desteklerini esirgemeyen başta 
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 
olmak üzere Konya Valimiz Vah-
dettin Özkan’a ve Milletvekilimiz 
Abdullah Ağralı’ya ben şükranla-
rımı sunuyorum. İlçemize hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
n İHA

Hem bireysel hem de kitlesel 
başarıda Konya’nın eğitim alanında 
önde kurumlarından yer alan Pozitif 
Özel Öğretim Kursu, yine yüksek 
katılımla bursluluk sınavını gerçek-
leştirdi. 6-7, 9-10-11.sınıf öğrenci-
lerinin katıldığı bursluluk sınavında 
her türlü koronavirüs  önlemi alındı. 
Pozitif Özel Öğretim Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Erol, ‘Ailele-
rimiz bize güvenerek bu kritik gün-
lerde dahi öğrencilerini sınavımıza 
yolladılar. Onlar için üst düzey ön-
lemler almak bizim üzerimizde bir 
borçtu, elimizden geleni en iyisi ile 
yapmaya çalıştık.’ dedi. 
‘KONYA EĞİTİME POZİTİF BAKIYOR’

Konya’nın eğitime Pozitif Eğitim 
Kurumları ile Pozitif baktığını ifade 
eden Pozitif Özel Öğretim Kursu 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erol, 
“Açıldığı günden bu yana Türkiye 
dereceleri imza atan Pozitif Özel 
Öğretim Kursu başarının sırrı olarak 
azim ve disiplini görmektedir. Disip-
lin olmayan bir yerde çocuğun geli-

şimi de o denli zorlu olacaktır. Başarı 
için gerekli olan tüm unsurlar bir 
araya gelmeden başarı da oluşmaz 
düsturuyla hareket ediyoruz. Bunun 
için de Konya’nın en kaliteli öğret-
men kadrosunu kurduk ve her yıl 
bu kadroya daha da güçlü değerler 
katarak devam ediyoruz. Çocukların 
hedeflerine ulaşmasında rehberlik 
servisinin rolü azımsanmayacak se-

viyede. Pozitif Özel Öğretim Kursu 
olarak rehberliğin niteliğine önem 
verdiğimiz kadar niceliğine de önem 
veriyoruz. Alanında uzman rehber-
lik kadromuz ile, öğrencilerimize 
hem psikolojik hem de akademik 
anlamda destek sunuyoruz. Sınav 
sürecinde ders anlatımı kadar moti-
vasyon da önemli. Temel hedefimiz 
öğrencilerimizin her biri ile bire bir il-

gilenebilmek ve motivasyonlarını en 
üst seviyede tutmaktır. Bu anlamda 
rehber öğretmenlerimizin sayısı da 
Konya’da mevcut pek çok kurum-
dan daha üst düzeyde. Bu sayede 
her öğrencimiz ile hedeflediğimiz 
bire bir görüşmelerimizi rahat bir 
şekilde yapabiliyoruz. Tüm başarıla-
rımız bir ekip çalışması neticesinde 
ortaya çıkıyor. Galatasaray, Boğaziçi, 
Bilkent, ODTÜ, İTÜ gibi Türkiye’nin 
en seçkin üniversitelerinin tıp, hu-
kuk, mühendislik gibi üst düzey 
bölümlerine yüzlerce öğrenci gön-
dermenin haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Bizler öğrencilerimizi üniversite 
hayatlarında da yalnız bırakmıyor, 
belirli kriterde olan öğrencilerimize 
burs olanağı sağlıyoruz. Gelecek ne-
sillerin en iyi, en donanımlı şekilde 
yetişmeleri, ülkemize ve milletimize 
hayırlı birer birey olmaları için var 
gücümüzle çalışmaktayız. Biliyoruz 
ki bundan sonra Konya eğitime Po-
zitif bakacak!” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır Kaymakamlığı, 
vakalara karşı uyardı

İnşaattan düşen 
işçi ağır yaralandı

952 sentetik hap elegeçirildi, 
1 zanlı gözaltına alındı

Bozkır Kaymakamlığı, ilçede 
son günlerde artan yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) vakalarına 
karşı vatandaşlardan tedbirlere 
uymasını istedi. Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamada, son günler-
de Kovid-19 vakalarının arttığına 
vurgu yapılarak, “Bu nedenle, bu-
lunduğumuz bu zor durumdan bir 
an önce kurtulabilmek için maske, 
sosyal mesafe ve temizlik başta 
olmak üzere alınan tedbirlerin, 
belirlenen kural ve getirilen kısıt-
lamalara eksiksiz olarak uymamız, 
kalabalık ortamlardan kaçınma-
mız, en küçük semptom belirtisi 
gösterdiğinde durumu ciddiye alıp 
geciktirmeden en yakın sağlık ku-
ruluşuna başvurmamız, yapılan 
filyasyon çalışmalarında sağlık ve 
güvenlik birimlerine yardımcı olup 
onlardan bilgi saklamamamız, ya-

nıltıcı bilgi vermememiz zorunlu-
dur.” uyarısında bulundu.

Halk sağlığının korunması ve 
salgının kontrol altına alınması 
amacıyla kurallara uymanın gerek-
liliğinden bahseden açıklamada, 
“Yaklaşan Ramazan ayının süre 
gelen gelenekselliği çerçevesinde 
sürdürülecek davranış ve etkin-
liklerin koronavirüs ile mücadele 
kapsamında bugüne dek alınan 
tedbirleri sekteye uğratıp sosyal 
hareketliliği artırabileceği, bu du-
rumun salgınla mücadele ve top-
lum sağlığı açısından risk oluştu-
rabileceği, bu nedenle Ramazan 
ayı boyunca vatandaşların toplu 
katılım gösterdiği iftar, sahur gibi 
kalabalık grupları bir araya getiren 
her türlü etkinliğe müsaade edil-
meyecektir.” denildi.
n AA

Konya’da sabah sofralarının vazgeçilmezi olan, tadıyla bağımlılık yapan, yabancı ve yerli 
turistlerce “Anadolu’nun pizzası” olarak da adlandırılan yağ somunu yoğun ilgi görüyor

Yağ somununu yiyen
bağımlı hale geliyor

Konya’nın yemek kültüründe 
vazgeçilmez bir yeri olan, “Ana-
dolu’nun pizzası” olarak da anılan 
yağ somunu, lezzetiyle damaklarda 
eşsiz tatlar bırakıyor. Tarihi ve kül-
türel birçok destinasyonu ziyaret et-
mek amacıyla Konya’ya gelen yerli 
ve yabancı turistler, aynı zamanda 
gastronomi şehri olan kentin ünlü 
lezzetlerinden yağ somununu tat-
madan gitmiyor.

Konya halkınca da yoğun tüke-
tilen ve özellikle sabah namazından 
sonra tercih edilen lezzeti, ustaları 
büyük bir özveriyle kahvaltılara ye-
tiştiriyor. Hünerli ellerde enfes bir 
tada dönüşen yağ somunu, fırından 
çıktığı anda eşsiz kokusuyla etrafı 
sarıyor.

Mayalı etli ekmek hamurundan 
hazırlanan somun, taş fırında bir 
süre pişirildikten sonra bol miktarda 
tereyağıyla buluşturularak tercihe 
göre içi hazırlanıyor. Tekrar üzerine 
eritilmiş tereyağı sürülüp bol mik-
tarda susam ve çörekotu atılan yağ 
somunu yeniden fırına sürülerek 
iyice kızardıktan sonra servise hazır 
hale geliyor. Vatandaşların isteğine 
göre küflü peynirli, tulum peynirli, 

pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, ballı, 
helvalı gibi 10 farklı çeşitte yapılan 
yağ somunu, adını içine ve üstüne 
bol miktarda sürülen tereyağından 
alıyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 17 
yıldır bu lezzeti damaklarla buluştu-
ran Vehbi Işıklı, yağ somununa daha 
çok sabah namazına gelen ve iş yeri-
ni erken saatlerde açan vatandaşla-
rın ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu yöresel pide çeşidini sabahın 
erken saatlerinde yemenin kentte 
bir gelenek haline geldiğini belirten 

Işıklı, günün ilerleyen saatlerinde 
tatmak isteyenlere de bunu yaptık-
larını dile getirdi. Yağ somununun 
Konyalıların vazgeçilmez bir kahval-
tısı olduğunu kaydeden Işıklı, “Son 
yıllarda ünü Türkiye geneline yayıl-
dı. Şu aralar pandemiden pek fazla 
olmuyor ama bu lezzeti tatmaya 
Konya’ya gelen çok insan var. Paket 
isteyenler oluyor. Yapıp gönderiyo-
ruz.” diye konuştu.

‘YİYEN BAĞIMLISI OLUYOR’
Işıklı, damak zevkine göre yağ 

somununda iç malzemesinin çeşit-

lilik gösterdiğine, hepsinin de bir-
birinden lezzetli olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle konuştu: “Konya’nın 
meşhur bir küflü peyniri var. Yağ so-
mununun en revaçta olan çeşidi de 
klasik küflü peynirle yapılan... Deri 
tulum ve kaşarla yapılan da sevili-
yor. Çeşit çok ama geçmişten geleni 
ve bunun gelenekseli küflü peynir-
le yapılanı. Pastırmalısı, sucuklusu, 
kavurmalısı var. Bunların hepsini 
karıştırdığımız bir çeşit var mesela. 
Adına ‘atom’ diyoruz. Yiyen bağım-
lısı oluyor. Ballısı, helvalısı var. İste-
ğe göre değişiyor. Yaklaşık on çeşit 
yapıyoruz.”

Yağ somununun büyük bir ke-
yifle tüketildiğini vurgulayan Işıklı, 
özellikle ilk defa yiyenlerin “Böyle 
bir lezzet yok. Allah’ım bu nasıl bir 
lezzet, nasıl güzel bir şey” gibi ilginç 
tepkilerine şahit olduklarını ifade 
ederek, “Sabah namazını kılan ar-
kadaş grupları çok gelir. ‘Bir yağ 
somunu yiyelim, çay içelim, muhab-
bet edelim’ derler. Eski muhabbet-
lerle eski dostlukları yad ederler. Bu 
Konya’nın bir geleneğidir.” ifadesini 
kullandı.
n AA

Aksaray’da inşaatın birinci ka-
tından düşen işçi ağır yaralandı. 
Olay, Paşacık Mahallesi Acem Bul-
varı üzerinde bulunan 6 katlı inşa-
atın birinci katında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, inşaatın du-
var örmesini yapan Mahmut Gürer 
(47) dengesini kaybederek yaklaşık 
6 metre yükseklikten molozların 
olduğu zemine düştü. Molozların 
üzerinde kalan işçi ağır yaralandı. 
Olayı fark eden inşaattaki diğer iş-

çiler durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezine bildirdi. İhbar üzerine kısa 
sürede olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 
işçi ambulansla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırıldı. Burada tedavi altına 
alınan işçinin yüz kemiklerinde 
kırık olduğu, yüz derisinin parça-
landığı ve kolunun kırık olduğu 
belirlendi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Konya’da 952 sentetik ecza ha-
pın ele geçirildiği uyuşturucu ope-
rasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
ri, uyuşturucu ticareti yapanlara 
yönelik merkez Selçuklu ilçesinde 

operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 
bir evde yaptığı aramada, piyasaya 
sürülmeye hazırlanan 952 sentetik 
ecza hap ele geçirdi. Operasyonda 
1 zanlı, “uyuşturucu madde tica-
reti yapmak” suçundan gözaltına 
alındı. n AA

Pozitif Özel Öğretim’de bursluluk heyecanı



FİNİŞÇİ - ÖMER ALİ ERİKCİ FİNİŞÇİ - ÖMER ALİ ERİKCİ 
Konya’nın Kavak Köyü’nde 

01.01.1964 tarihinde dünya ya 
gelen Ömer Ali Erikci, ilkokulu 
kendi köyünde, ortaokulu Mev-
lâna okulunda tamamladı, Ömer 
Ali Erikci daha sonraları 1 yıl Uluır-
mak Nuraniye kuran kursunda 
hafızlığını tamamladım diyen Erik-
ci konuşmasını şöyle sürdürdü. 
Bisiklet sporuna yapmaya 1982 
yıllında başladım. Acemiler ara-
sı düz bisiklet yarışmalarında ilk 
sıralarda yer aldığım için Nusret 
Ergül ve Sadık Keleş hocaların 
beni beğenip Konya takımına 
aldılar. 

Erikçi, Bisiklet sporuna baş-
lamadan önce 5 yıl sanayide 
marangozluk yaptı. Sporu başla-
yınca bu mesleği bıraktım. 16 yıl 
sporculuk bir o kadar da antre-
nörlük yaptı. Sizin anlayacağınız 
tam bisiklet sporuna 32 senemi 
verdi. Bu sırada bazı kuruluşlarda 
şoförlük yaptı. 

Sporculuk hayatımda pek çok 
dereceler aldı. Türkiye içinde ya-
pılan yarışmalarda devamlı ilk 3 
arasında kürsüye çıktı. Gerek yol 
yarışlarında gerekse Veledrom 
müsabakalarında ayırt etmeden 
derecelerim var. Uluslararası ya-
rışmalarda birçok etabı ilk sırada 
bitirdi. 

Finişçi Erikçi,1996 yılındaki 
uluslararası Konya bisiklet turuna 
birinci olarak tamamladı. Cum-
hurbaşkanlığı Türkiye turunda 
sarı mayo giymek nasip oldu. Bu 
turlarda çok etapta 1. oldu. 

1986 yılında Konya Lale 
bahçeden Ayşe Boyalı ile hayatı-
mızı birleştirerek evlilik yaptık. 6 
adet çocuğum var. Bunların 5’i 
kız isimleri Zehra, Esra, Zeynep, 
Mustafa ve Elif 3 kızım evli olup 
bunlardan 3 adet torunum var. 
İsimleri Muhammed, Hayri, Ecrin 
deva, Müşerref Eylül. 

1982 yıllında Konya Gençlik 
sporda bisiklet sporunu yapmaya 
başladığını söyleyen şampiyon 
bisikletçimiz Ömer Ali Erikci açık-
lamalarını şöyle sürdürdü. 

Gençlik spordan Konya Şe-
kerspor’a transfer oldum, daha 
sonra Köy Hizmetlerispor kulü-

bünde 1997 yıllında sporu bırak-
tım. Şuan ki federasyon faaliyet-
lerini olumlu bulmuyorum. Daha 

fazla organizasyon yapmaları 
lazım. Konyalı eski bisikletçilere 
sahip çıkmaları gerekir. İnşallah 

önümüzdeki bisiklet sezonunda 
daha iyi başarılı bir yıl geçirirler. 

Unutamadığı anılarını da 
anlatan şampiyon sporcumuz 
Ömer Ali Erikci bu konuda şun-
ları söyledi. 

1983 yılında uluslararası 
Akdeniz turunda yarış esna-
sında Yunanistan takımında 
bir sporcunun bisikleti arıza-
lanmıştı benden bisiklet istedi 
bende verdim. 

Bu olay bana bisiklet spo-
runa ilk defa Fair-Play ödülünü 
almamı sağladı bu olayı hiç 
unutamıyorum. Askerlik ya-
parken Bulgaristan’da bir tura 
katıldık ve benim bisikletimin 
lastikleri çok kötü idi yabancı 
sporcular bakıp bakıp gülüyor-
lardı. Ben 2-3 gece hiç uyuya-
madım ve devamlı ağladım. 
Bu olayları hiç unutamıyorum. 
Diyen Erikci sözlerini şöyle bi-
tirdi. 

2001 yılında Konya Köy 
Hizmetleri spor kulübünde 
iken Antalya köy hizmetlerinden 
yöneticiler beni oraya gelmemi 
istediler bende gittim. Antalya 
K.H. spor kulübüne bisiklet 
takımını kurdum. Birçok kez 
genç ve A milli takımında ant-

renörlük yaptım ve 2017 yıllında 
spor hayatımı noktaladım.

spor@konyayenigun.com
NİZAMETTİN YETİŞEN

Milli Takımın 3 Konyalısı Azîz Ay Ömer Ali Erikçi ve Ayhan AytekinMilli Takımın 3 Konyalısı Azîz Ay Ömer Ali Erikçi ve Ayhan Aytekin Konya Turu Ömer Ali Erikçi zirvede 2.Mehmet Şafakcı...3.Yaşar TekinKonya Turu Ömer Ali Erikçi zirvede 2.Mehmet Şafakcı...3.Yaşar Tekin
Hasan Can ve Ömer Ali Erikçi Atatürk Stadı’nda milli bayramda Hasan Can ve Ömer Ali Erikçi Atatürk Stadı’nda milli bayramda 

Beden Terbiyesi pankartıyla tören geçişinde.Beden Terbiyesi pankartıyla tören geçişinde.

Kerim Demirbağ ve Ömer Ali Erikçi aynı kuşağın yıldızları.Kerim Demirbağ ve Ömer Ali Erikçi aynı kuşağın yıldızları.

Ömer Ali Erikçi (antrenör Mustafa Palaska’nın önünde oturan) Ömer Ali Erikçi (antrenör Mustafa Palaska’nın önünde oturan) 
1980 yıllarda milli takımın müdavimiydi.1980 yıllarda milli takımın müdavimiydi.

Antrenör Ömer Ali Erikçi startta takımının başında.Antrenör Ömer Ali Erikçi startta takımının başında.

Cumhurbaşkanlığı Turu Kızılcahamam Ankara Etabı ödül takdimi Cumhurbaşkanlığı Turu Kızılcahamam Ankara Etabı ödül takdimi 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Cemil Ergen’den Ömer Ali Erikçi birinci Bisiklet Federasyonu Başkanı Cemil Ergen’den Ömer Ali Erikçi birinci 

ikinci Yunan üçüncü Polonyalı.ikinci Yunan üçüncü Polonyalı.

Konya’nın üç milli bisikletçisi Adnan Tam, Ömer Ali Erikçi ve Mehmet Konya’nın üç milli bisikletçisi Adnan Tam, Ömer Ali Erikçi ve Mehmet 
Küçükçerezci Vatani görevlerini Ankara Silahlı Kuvvetler Gücü’nde yaptılar.Küçükçerezci Vatani görevlerini Ankara Silahlı Kuvvetler Gücü’nde yaptılar.

Milli bisikletçi Milli Antrenör Ömer Ali Erikçi’nin yetiştirdiği Milli bisikletçi Milli Antrenör Ömer Ali Erikçi’nin yetiştirdiği 
Antalya Özel İdare Takımı İran’daAntalya Özel İdare Takımı İran’da

Ömer Ali Erikçi Konya’dan Antalya’ya giderek emeği ve gayreti ile Ömer Ali Erikçi Konya’dan Antalya’ya giderek emeği ve gayreti ile 
Köy Hizmetleri’ne başarılı bir takım kurdu.Köy Hizmetleri’ne başarılı bir takım kurdu.

Mısır Turu 1.Alman 2.Ömer Ali Erikci 3.Alman.Mısır Turu 1.Alman 2.Ömer Ali Erikci 3.Alman.

Ömer Ali Erikçi Torku formasıyla. Ömer Ali Erikçi Torku formasıyla. Ömer Ali Erikçi 150’nin üzerinde Şerefle Milli formayı giymiştiÖmer Ali Erikçi 150’nin üzerinde Şerefle Milli formayı giymişti
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Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligde 
kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-Be-
yazlılar, 3 puan önünde bulunduğu GMG 
Kastamonuspor ile deplasmanda kozlarını 
paylaşacak. 

Son haftalarda elde ettiği sonuçlarla 
yükselişe geçen 1922 Konyaspor, Kasta-
monuspor’u da yenerek ligin geri kalanını 
rahat tamamlamanın peşinde. Bugün saat 
15.00’de Kastamonu Gazi Stadyumu’nda 
oynanacak olan müsabakada hakem Ozan 
Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcı-
lıklarını Hakan Yoldaş ve Enes Berk Güçlü 
yaparken, karşılaşmanın dördüncü hake-
mi ise Ozan Bileyci olacak. 

HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK 
VE RAHATLAMAK

Karatay Termal 1922 Konyaspor, bu-
gün ligde kalma adına çok kritik bir maça 
çıkacak. Yavru Kartal. 3 puan farkla önünde 
bulunduğu GMG Kastamonuspor’a konuk 
olacak. Son 3 maça Karabükspor’u ve Eti-
mesgut Belediyespor’u yenen ve Turgut-
luspor ile de berabere kalarak 7 puanı cebi-
ne koyan 1922 Konyaspor, Kastamonuspor 
karşısında hem çıkışını sürdürmek istiyor 
hem de kazanarak rahatlamak istiyor.

SON 3 DEPLASMAN 
MAÇINI KAZANAMADI

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, ligde oynadığı son 3 deplasman 
maçını kazanamadı. Yeşil-Beyazlılar, söz 
konusu müsabakalarda 2 beraberlik ve 1 
mağlubiyet aldı. Yavru Kartal, Elazığspor 
ve Turgutluspor ile yenişemezken, Serik 
Belediyespor’a ise mağlup oldu. 1922 
Konyaspor son olarak deplasmanda Ma-
mak Futbol Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.

RAKİP 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
1922 Konyaspor’un bugünkü rakibi 

Kastamonuspor, ligde 3 maçtır galip ge-
lemiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, söz konusu 
üç karşılaşmada Turgutluspor ve Sivas 
Belediyespor ile berabere kalırken, Eti-

mesgut Belediyespor’a ise mağlup oldu. 
Hücumsal anlamda sıkıntılar çeken Kas-
tamonuspor, bu sezon ligde oynadığı 31 
maçta 26 gol atabildi. 

İKİ TAKIM ARASINDA ÜÇÜNCÜ MAÇ
GMG Kastamonuspor ile Karatay Ter-

mal 1922 Konyaspor, bugün üçüncü kez 
karşı karşıya gelecek. Oynanan iki müsa-
bakada takımlar birer kez kazandı. 2015 
yılında Kastamonuspor’un ev sahipliğinde 
oynanan müsabakayı Kırmızı-Siyahlı ekip 
3-0 kazanırken, sezonun ilk yarısında Kon-
ya’da oynanan karşılaşmada Yavru Kartal, 
sahadan 1-0 galip ayrılmasını bilmişti.  

n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’ın konuğu
GMG Kastamonuspor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 32.haftasında dep-
lasmanda Kastamonuspor ile karşılaşacak. Ligde kalma adına direkt rakiplerinden birine konuk olacak olan Yeşil-Be-

yazlıların mücadelesi bugün saat 15.00’de Gazi Stadyumu’nda oynanacak ve müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek

Süper Lig’in 33. haftasında lider Be-
şiktaş, Alanyaspor’u konuk edecek. Ligde 
son 2 maçta Fenerbahçe ile berabere ka-
lıp, Kasımpaşa’da mağlup olan siyah-be-
yazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin de 
puan kayıplarıyla liderliği kaptırmadı. 
1 maçı eksik olmasına karşın Fener-
bahçe’nin 2, Galatasaray’ın da 3 puan 
önünde bulunan Sergen Yalçın’ın ekibi, 
sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 
mağlup olduğu Alanyaspor’dan rövanşı 
almanın hesaplarını yapıyor.

CENK VE DORUKHAN’IN 
DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Beşiktaş’ta Ghezzal ve Mensah, 
Alanyaspor maçıyla birlikte formalarına 
tekrar kavuşuyorlar. Sakatlıkları bulunan 
Aboubakar ve Ajdin Hasic ise kadroda 
olmayacak. 

Covid-19 testleri pozitif çıktığı için 
milli takım kampından ayrılan Cenk To-
sun ve Dorukhan Toköz, bugün itibariyle 
10 günlük karantina sürecini doldurdu. 
TFF talimatlarına göre, bu 2 futbolcunun 
bu sabah yapılacak olan testleri negatif 
sonuç verirse, her iki futbolcu da kadro-
daki yerini alabilecek. Alanyaspor’da da 

takımın önemli isimlerinden Efecan Kara-
ca forma giyemeyecek.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR
Sezonun ilk yarısında Konyaspor, 

Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Alan-
yaspor’a mağlup olan Beşiktaş, ligin ikin-

ci yarısında oynadığı maçlarda ise rövan-
şları almayı başarmıştı. Konyaspor’u 1-0, 
Gençlerbirliği’ni 3-0 ve Gaziantep FK’yı 
da 2-1 yenen siyah-beyazlılar, ilk yarıda 
kaybettiği son takım olan Alanyaspor kar-
şısında da rövanşı alarak yeniden çıkışa 

geçmenin hesaplarını yapıyor.
Bugün saat 19.00’da Vodafone 

Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı 
Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardım-
cılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş 
yapacak.  n İHA

Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek 

Antalyaspor evinde 
Sivasspor’u ağırlayacak

Süper Lig’in 33. haftasında FT Antalyaspor, sahasında 
DG Sivasspor’u ağırlayacak. Bugün saat 19.00’da Antalya 
Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Özgür Yankaya, Abdullah 
Bora Özkara ve Mehmet Kısal hakem üçlüsü yönetecek. Kır-
mızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Teknik 
Direktör Ersun Yanal yönetiminde bu zorlu karşılaşmanın 
hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarını tamamlayan Antal-
yaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İki takım bugüne kadar birbirlerine 34 kez rakip oldu. 
Bu maçlarda Antalyaspor 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 
yenilgi aldı. Süper Lig’de geride kalan 23 maçta ise Antal-
yaspor’un 9, Sivasspor’un 8 galibiyeti bulunurken, 6 karşı-
laşma ise beraberlikle sonuçlandı. n İHA

Düşümde gördüm seni 
Hani elimden tutup 
Maça götürmüştün 
ya ilk defa 
İdmanyurdu’mu, 
Konyaspor’un mu? 
Seçemedim ama 
Simit, gazoz almıştın 
İşte onu gördüm rüyamda 
İdmanyurt’luydun sen 
Ben akranlarıma uyup 
Konyaspor’lu olmuştum 
Kızacaksın diye de çok kork-
muştum. 
  
Bazen takılırdım akşamları,
Bir gün çok geç gelmiştim, 
Sabaha doğruydu galiba. 
Sessizce girmiştim eve güya 
Ayaktaydın biliyordum, 
Beni bekliyordun. 
Hazırken sağlam bir fırçaya 
Geldi çok şükür dediğini 
Duyar gibi oldum.
 
İhtilal olmuştu memlekette 
Ortalık toz duman
Bizim umurumuzda değildi 

ama 
Yakmıştın bir pazar günü 
Çatıda ne varsa 
Akıncılığımızdan kalan
Oğlumu götürürler korku-
suyla. 
 
Sana o gün çok bozulmuş-
tum. 
Ömür bitti sen gittin 
Soramadım hiç 
Hep gülen, güzel insan olsan 
da 
Bunca olandan sonra 
Bana hiç kırılmış mıydın? 
ACABA.
Ekim 2020

ACABA

haber@konyayenigun.com
MEHMET BAYKAN

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 31 23 6 2 70 21 49 75
2.VANSPOR 31 17 6 8 51 28 23 57
3.SAKARYASPOR 31 15 12 4 50 29 21 57
4.KIRŞEHİR BLD 31 16 8 7 44 25 19 56
5.KIRKLARELİSPOR 31 14 12 5 44 25 19 54
6.ETİMESGUT BLD 31 15 7 9 51 26 25 52
7.BODRUMSPOR 31 15 7 9 64 41 23 52
8.TURGUTLUSPOR 31 15 4 12 40 43 -3 49
9.TARSUS İY 31 12 9 10 49 41 8 45
10.SERİK BLD 31 11 12 8 44 39 5 45
11.KARACABEY BLD 31 12 7 12 40 35 5 43
12.PENDİKSPOR 31 12 4 15 50 42 8 40
13.PAZARSPOR 31 11 5 15 50 53 -3 38
14.SİVAS BLD 31 8 13 10 42 40 2 37
15.1922 KONYASPOR 31 9 7 15 38 40 -2 34
16.BAYBURTSPOR 31 10 4 17 38 52 -14 34
17.KASTAMONUSPOR 31 7 10 14 26 45 -19 31
18.ELAZIĞSPOR 31 8 5 18 40 62 -22 26
19.MAMAK FK 31 6 6 19 28 91 -63 24
20.KARABÜKSPOR 31 1 2 28 10 91 -81 2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU

Konya’ya yapılacak veledrom 
için imzalar atıldı

Görme engelli Konyalı 
atletlerden 9 madalya

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kon-
ya’ya yapılacak veledrom için Velotrak 
Firması ile anlaşmaya varıldığını duyur-
du.

Federasyondan yapılan açıklamada, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatla-
rı doğrultusunda ve Sayın Bakanımızın 
takipleri neticesinde; Konya’da uluslara-
rası şartlara uyumlu olarak yapılacak ve-
ledrom inşaatı ile ilgili Velotrak Firması 
(Uluslararası firma) ile karşılıklı imzalar 
atılarak anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

Veledromun bisiklet sporunun ge-
lişimine büyük katkı sağlayacağının altı 
çizilerek, şunlar kaydedildi: “Kapalı ve-
ledromun yapılması ülkemizdeki bisiklet 

sporunu geliştirecek ve gelecekteki olim-
piyatlarda madalya kazanacak sporcular 
yetiştirecektir. Buradaki amacımız, ülke-
mizdeki bisiklet sporunun gelişmesine ve 
büyümesine katkı sağlamaktır. Bisiklet 
sporundaki en büyük eksiklik veledromun 
ülkemizde olamamasıdır. Bu eksikliği gi-
dermek maksadı ile Türkiye Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’nın 
yoğun ve üstün gayretleriyle bu eserin ül-
kemizde ilk defa yapılması spor camiası 
açısından çok büyük önem arz etmekte-
dir. Ağustos ayı sonunda bitecek olan ve-
ledromun genelde Türk sporuna, özelde 
bisiklet sporuna hayırlı olmasını temenni 
ederiz.” n AA

Türkiye Görme Engelliler Spor Fe-
derasyonu 2021 yılı faaliyet programın-
da yer alan “Görme Engelliler Atletizm 
Türkiye Şampiyonası” 01-03 Nisan 2021 
tarihleri arasında Gaziantep İlinde düzen-
lendi. Dört yaş kategorisinde düzenlenen 
organizasyona ferdi sporcular dahil 90 
kulüpten 194 erkek 73 kadın olmak üzere 
toplam 267 sporcu katıldı.

Görme Engelliler Atletizm Türki-
ye Şampiyonasında Konya sporcuları 
önemli dereceler elde ettiler. Ayyıldız 
Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu 
Hüseyin Korkmaz 1500 metre ve 5000 

metre branşlarında 1’inci, Hilal Engelliler 
Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Ali Taş 
uzun atlama branşında 3’üncü, Karatay 
Engelliler Spor Kulübü sporcusu Sinan 
Bülent Şimşek disk atma branşında 
2’inci, Merve Yön 1500 metre ve cirit 
atma branşlarında 2’inci, Yasemin Akça 
uzun atlama branşında 3’üncü, Mevlana 
Engelliler Spor Kulübü sporcuları Ayşe-
nur Köylü 200 metre branşında 2’inci, 
Ecem Akyüz ise uzun atlama branşında 
2’inci oldu. Sporcular 2 Altın 5 Gümüş 2 
Bronz madalya alarak Şampiyonayı ta-
mamladılar. n SPOR SERVİSİ



RRPPSS
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 30 20 4 6 63 31 32 64
2.FENERBAHÇE 31 19 5 7 55 31 24 62
3.GALATASARAY 31 19 4 8 61 30 31 61
4.TRABZONSPOR 31 16 8 7 39 30 9 56
5.ALANYASPOR 31 14 7 10 49 31 18 49
6.HATAYSPOR 30 14 7 9 51 36 15 49
7.GAZİANTEP FK 30 12 11 7 44 34 10 47
8.KARAGÜMRÜK 31 12 9 10 46 38 8 45
9.SİVASSPOR 30 9 14 7 37 35 2 41
10.GÖZTEPE 31 10 10 11 44 42 2 40
11.İH KONYASPOR 30 10 9 11 37 36 1 39
12.ANTALYASPOR 31 8 15 8 29 37 -8 39
13.RİZESPOR 30 8 11 11 36 47 -11 35
14.KASIMPAŞA 31 9 7 15 34 47 -13 34
15.BAŞAKŞEHİR 31 8 9 14 35 49 -14 33
16.MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32
17.ANKARAGÜCÜ 30 9 5 16 36 49 -13 32
18.KAYSERİSPOR 30 8 8 14 23 39 -16 32
19.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 6 16 28 52 -24 30
20.ERZURUMSPOR 31 6 9 16 29 51 -22 27
21.DENİZLİSPOR 30 6 7 17 26 51 -25 25

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMUEvindeki 7. galibiyetin peşinde Rakip son haftalarda çıkışta

Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında 
bugün evinde MKE Ankaragücü’nü ağır-
layacak olan İttifak Holding Konyaspor iç 
sahadaki 16.maçına çıkacak. 

Şu ana dek sahasında oynadığı 
15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 
mağlubiyet alan Anadolu Kartalı, Anka-
ragücü karşısında 7.galibiyetini almak 

istiyor. Bu sezon topladığı 39 puanın 
23’ünü sahasında oynadığı maçlarda 
elde eden Yeşil-Beyazlılar, bu istatis-
tiğini sürdürmenin peşinde. Ev sahibi 
olduğu 15 müsabakada rakip filelere 20 
gol bırakan Konyaspor, kalesinde ise 16 
gole engel olamamıştı.
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un 
33.haftadaki rakibi MKE Ankaragücü, 
son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat 
çekiyor. Ligde kalma mücadelesi veren 
Başkent temsilcisi, takımın başına Hik-
met Karaman’ı getirdikten sonra adeta 
küllerinden doğdu. 

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 
4 kez kazanan sarı-lacivertli ekip, ligin 
dibinden yukarılara doğru çıkmayı ba-
şardı. Ankaragücü, bu maçlarda Gala-
tasaray, Fatih Karagümrük, Göztepe ve 
Antalyaspor’u yenerken, Trabzonspor’a 
ise mağlup oldu. n SPOR SERVİSİ

Gazeteci Orhan Sal: Maçın favorisi Konyaspor
Spor Toto Süper Lig’in 33.haf-

tasında bugün saat 16.00’da oyna-
nacak Konyaspor-Ankaragücü maçı 
öncesinde gazeteci Orhan Sal, An-
karagücü tarafından son gelişmeleri 
aktardı. 

Maç hakkında konuşan Sal, An-
karagücü için zor bir maç olacak. 
Maçın favorisi Konyaspor, karşılaş-
manın Konyaspor hücum hattıyla 
Ankaragücü savunması arasında ge-
çeceğini düşünüyorum.” dedi.

ANKARAGÜCÜ’NDE İKİ EKSİK
Ankaragücü’nden son gelişmele-

ri aktaran gazeteci Orhan Sal, “Anka-
ragücü’nde moraller yerinde. Atakan 
Çankaya’nın sakatlığı var. Pazdan 
cezalı durumda. Ankaragücü açısın-
dan başka eksik bulunmuyor. Tam 
kadro şeklinde Konyaspor maçında 
sahada yer alacak.” dedi.

ANKARAGÜCÜ İÇİN 
ZOR BİR MAÇ OLACAK

Ankaragücü’nün son 5 maçta 
aldığı 4 galibiyete ve son oynadığı 
Antalyaspor müsabakasına deği-
nen Orhan Sal, “Son haftaların iki 
formda takımı karşılaşacak. Güzel 
bir maç olacak. Malum şartlardan 
ötürü taraftarların olmaması bu maç 
özelinde oldukça üzücü. İki takım 
taraftarı da maçta olsaydı seyir zev-
ki daha üst düzeyde olurdu. Anka-
ragücü son 5 maçın 4’ünü kazandı 
formda. Konyaspor’da İlhan Palut ile 
çıkışa geçti. Güzel bir maç olacağını 
düşünüyorum. Ankaragücü’nün son 
Antalya maçı çok sıkıntılı geçti. An-
talyaspor’un oyun anlayışından dola-
yı Ankaragücü kilidi açmakta oldukça 
zorlandı. Zor da olsa golü bularak 
kazanmasını bildi. Antalyaspor karşı-

sında alınan galibiyet Ankaragücü’ne 
ilaç gibi geldi. Bizler maç içinde be-
rabere bitse bile iyi diyorduk. Anka-
ragücü için Konyaspor maçı bulundu-
ğu şartlardan ötürü zor olacak. Ligin 
başında bir maç olsaydı Ankaragücü 

adına daha kolay bir maç olurdu.” 
ifadelerini kullandı. 

MAÇIN FAVORİSİ KONYASPOR
Konyaspor’un durumundan ve 

maçın nasıl geçeceğine dair de açık-
lamalarda bulunan gazeteci Orhan 

Sal, konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Konyaspor’u da yakından takip edi-
yoruz. İlhan Palut ile çıkışa geçen 
bir Konyaspor var. Maçın favorisi 
Konyaspor. Ankaragücü kontrollü 
oynayacak. Konyaspor iyi savunan 

bir takım ancak hücumda da oldukça 
iyi oyuncular var. Ankaragücü savun-
masıyla Konyaspor hücumu arasında 
geçen bir maç olacağını düşünüyo-
rum. Ankaragücü’nün de hücumda 
etkilim oyuncuları var. Konyaspor 
buna elbette ki önlem alacaktır. 
Bence Ankaragücü’nün Skubic’e özel 
önlem alması gerekiyor. Çünkü her 
Konyaspor-Ankaragücü maçında gol 
ya da asist yapıyor. Etkili bir oyuncu, 
takımın da önemli oyuncularından 
birisi. Ankaragücü için hayati önemi 
olan zor bir maç. Konyaspor, Erzu-
rumspor galibiyetiyle rahatladı. Biz 
bu saatten sonra Konyaspor düşmez 
gözüyle bakıyoruz. Ankaragücü’nün 
bir şansı Konyaspor’un rahatlaması 
olabilir. Kazasız bir maç olmasını 
diliyorum. İki takıma da başarılar.”   
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, 33.haf-
tada MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. 
Son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyan 
Yeşil-Beyazlılar, başkent ekibi karşısın-
da da bu anlayışını sürdürmek istiyor. 
İlhan Palut’un göreve gelmesinden son-
ra ligde 8 maça çıkan Konyaspor, 4 ga-
libiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alır-
ken, 15 puanı hanesine yazdırdı. Elde 
ettiği sonuçlarla diken üzerindeki konu-
mundan da uzaklaşan Yeşil-Beyazlılar, 
11. Basamakta yer alıyor. Ankaragücü 
galibiyetiyle üst üste üçüncü galibiye-
tini almak isteyen Anadolu Kartalı, üst 
sıralara doğru tırmanmanın hesaplarını 
yapıyor. Bugün saat 16.00’da Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oyna-
nacak olan müsabakada hakem Arda 
Kardeşler düdük çalacak. Kardeşlerin 
yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç 
ve Özgür Ertem yaparken, karşılaşma-
nın dördüncü hakemliğini ise Abdullah 
Buğra Taşkınsoy yapacak.

HEDEF ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET 
Temsilcimiz Konyaspor, 5 yıldır 

sürdürdüğü şansızlığını bu sefer kır-
manın peşinde. Son olarak 2015-2016 
yılında 3 kez üst üste kazanan Anadolu 
Kartalı, Ankaragücü’nü yenerek bu se-

riye son vermek istiyor.  Alanyaspor ve 
Erzurumspor karşılaşmalarını kazanan 
Yeşil-Beyazlılar, Ankaragücü maçından 
galip gelmesi durumunda 5 yıl sonra üst 

üste 3.kez kazanacak.
SON 10 MAÇTA KONYASPOR ÜSTÜN
İttifak Holding Konyaspor ile MKE 

Ankaragücü arasında oynanan son 10 

müsabakada Yeşil-Beyazlıların üstün-
lüğü bulunuyor. Konyaspor, söz konusu 
karşılaşmalarda rakibini 5 kez mağlup 
ederken, Ankaragücü ise 3 kez sahadan 
galibiyetle ayrıldı. 2 maçta ise eşitlik 
bozulmadı. Anadolu Kartalı, bu maç-
larda rakip filelere 14 gol bırakırken, 
kalesinde ise 11 gol gördü. İki takım 
arasında ilk yarıda oynanan maçı ise 
Ankaragücü 4-3’lük skorla kazandı.

KAZANIRSA FİŞİ ÇEKECEK
Spor Toto Süper Lig’de bugün Anka-

ragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor, 
rakibini mağlup etmesi durumunda alt 
sıralarlar olan bağını büyük oranda ko-
paracak. 

Düşme hattıyla arasında 7 puan fark 
olan Anadolu Kartalı planlarını da gali-
biyet üzerine kurguluyor. Bu sezon ligde 
istikrara yakalamakta zorlanan ancak 
göreve İlhan Palut’un gelmesinden 
sonra her anlamda ilerleme kaydeden 
Yeşil-Beyazlılar, kalan haftaları rahat 
geçirme adına Ankaragücü karşısında 
galibiyete uzanma hedefinde. Son 3 
haftada 7 puan toplayan ve alt sıralarla 
puan farkını açan Anadolu Kartalı, mü-
cadelesiyle de ön plana çıkmıştı.
n SPOR SERVİSİ

Hedef üstüste
üçüncü galibiyet!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 33.haftasında bugün sahasında MKE Ankaragü-
cü’nü ağırlayacak. Son 3 maçta topladığı 7 puanla 11.sıraya kadar yükselen Anadolu Kartalı, bu seriyi başkent 

temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor. Saat 16.00’da başlayacak zorlu maçın hakemi ise Arda Kardeşler olacak

İsmael ve Amar
oynayabilecek

Ankaragücü dış 
sahada zorlanıyor

İttifak Holding Konyaspor’da 32.haftada Erzurumspor 
maçında sarı kart cezalarından dolayı forma giyemeyen İs-
mael Diomande ve Amar Rahmanovic, teknik direktör İlhan 
Palut’un görev vermesi halinde bugünkü MKE Ankaragücü 
maçında forma giyebilecek. 31.haftada oynanan Aytemiz 
Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören iki futbolcu, Er-
zurumspor müsabakası öncesinde cezalı duruma düşmüş-
tü.  n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’a konuk olacak olan MKE Ankaragücü dış sahada 
kazanmakta zorlanıyor. Bu sezon 15 kez dış sahada karşı-
laşmaya çıkan Sarı-lacivertli ekip, sadece 2 kez kazanabil-
di. 3 kez berabere kalan Ankaragücü, 10 kez sahadan eli 
boş ayrıldı. Öte yandan son 5 dış saha maçında ise 1 galibi-
yet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.   n SPOR SERVİSİ

Orhan Sal


