
Çeltik, Yunak ve Akşehir ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
ilçelere yapılmakta olan kamu yatırımlarının temel atma törenine katıldı, biten yatırımların açılışını yaptı

KADİM ŞEHİR KONYA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, bir dizi açılış ve temel atma 
törenine katılmak üzere Konya’daydı. 
“Konya’mıza her geldiğimizde, her 
kavuşmamızda, her kucaklaşmamız-
da olduğu gibi; yine Cenab-ı Allah’a 
sonsuz şükürler ediyoruz. Bu aziz 
şehre, bu kadim şehre hizmet etmek 
bizim için en büyük şereftir” diyen 
Bakan Kurum, “Konya’mız; tarihiyle, 
kültürüyle, şehirciliğiyle, medeniyet 
geçmişiyle; kadim bir şehrimiz” dedi.

TOPYEKÜN KALKINMA
Bakan Kurum, Konya’nın ilçeleri de dahil 
olmak üzer önemli yatırımlar yapıldığını 
belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde Konya’mıza; millet bahçelerinden 
sosyal konuta, tarihi kent meydanlarının 
ve sanayi alanlarının dönüşümünden 
çevre yatırımlarına kadar milyarlarca lira-
lık yatırım kazandırdık, kazandırmaya da 
devam ediyoruz. Hamdolsun, Konya’mızı 
marka bir şehir yapacak tüm projeleri-
miz olanca hızıyla devam ediyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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FizikElma Sağlıklı 
Yaşam Merkezi açıldı

Eski günlere dönmek 
için aşı olmak şart

Fizyoterapist Osman Elmacı ve Fizyoterapist Rafiye 
Han tarafından işletilen FizikElma Sağlıklı Yaşam 

Merkezi Yazır Mahallesinde açıldı. Önemli bir hizmet 
verdiklerini belirten Fizyoterapist Osman Elmacı, fi-

ziksel sağlık sorunlarının tedavisinin önemli olduğunu 
söyledi. n HABERİ SAYFA 5'TE

Karatay Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan Korona Virüsüne karşı başlatılan aşılama kampan-
yası kapsamında aşı oluyor. Başkan Hasan Kılca, “Eski 
günlerimize dönebilmek için herkesi aşı olmaya davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 5'TE

060503 Otomobil sulama 
kanalına düştü

Selva, Borsa’da 
işlem görmeye başladı

Şarampole yuvarlanan 
otomobil takla attı

Akören eğitiminde milat 
Konya’nın şirin ilçesi Akören, Cumhuriyet sonra-
sında dikkat çeken bir gelişim süreci yaşadı. Bu 
süreç, özellikle ilçede yapılan okuldan sonra büyük 
bir hız kazandı. Gayretler neticesinde Akören’deki 
çocukların eğitim alması başarılı bir şekilde 
sağlandı.

Bu başarı sonrasında Akören’in gurur tablosunu ortaya çı-
kardı. Çünkü Akören’de açılan okulda eğitim gören birçok 
isim, sonrasında devletin önemli kademelerinde görevler 
üstlendi. 1934 ile 1950 yılları arasında yetişen o isimler, 
ilçeye ve ülkeye önemli katkılar verdi.
n AKÖREN TARİHİ-3 SAYFA 8 VE 9’DA

Ucuz altın 
sahte çıktı!

250 dekar arpa 
küle döndü

Müzeyyen Nine’ye
polis şefkati

‘Üreterek yola 
devam ediyoruz’

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “Üretim ve istihda-
mın kalbi olan organize sanayi 
bölgelerimiz ile büyük ve güçlü 
Türkiye yolunda emin adımlar-
la yolumuza devam ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ereğli ilçesinde bir vatandaşın 
ucuz diye 10 bin liraya aldığı 
külçe altın sahte çıktı. Yapılan 
araştırma sonucunda polis, 
tespit ettiği şüphelilerin Mersin 
istikametine gittiklerini belirle-
di.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Yaklaşık 250 dekar büyük-
lüğündeki arpa ekili tarla 
alevlere teslim oldu. Rüzgarın 
da etkisiyle kısa sürede yayılan 
ve tarlanın tamamını kaplayan 
yangının ardından tarladaki 
hububat küle döndü. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

Geçtiğimiz Cuma günü Mevla-
na Türbesi’ni ziyaret eden 100 
yaşındaki Müzeyyen Gökmen, 
evine giderken Adalhan Kav-
şağı’ndan geçmekte zorlandı. 
Kadın polisin Müzeyyen nineyi 
yoldan geçirmesi ise yürekleri 
ısıttı. n HABERİ SAYFA 7'DE

İNSAN YETİŞTİREN 
VAKIF KURMAK İSTİYOR

40 YILLIK ARŞİVLE 
TARİHE IŞIK TUTUYOR

'SÜREKLİ SAHADA 
HALKLA İÇİÇEYİZ'

Konya’nın başarılı iş 
insanlarından olan Seiso 
Enerji Genel Müdürü İs-

mail Hakkı Karaca, “insan 
yetiştiren bir vakıf” kurma-

yı hedefliyor. Karaca bu 
hedefle, başta şehrimiz ol-
mak üzere ülkemize insan 
gücü anlamında önemli 
katkılar sağlamak istiyor. 

n HABERİ SAYFA 4'TE

Konya'ya gelen turistlere rehberlik yaparken, ilgisini 
çeken tarihi fotoğrafları biriktirmeye başlayan Yaşar 

Barışık, 40 senede oluşturduğu 200 yıllık arşivle, şehrin 
tarihine ışık tutuyor. n HABERİ SAYFA 7'DE

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Osman Başaran 
Gelecek Partisi’nin en çok çalışan teşkilatlarından biri 

olduklarını belirterek, “Bizim besleneceğimiz en önemli 
argüman sahadır. Dolayısıyla biz de sürekli sahada ve 

halkla iç içeyiz” dedi. n HABERİ SAYFA 12'DE

İlçeler şahlanıyorİlçeler şahlanıyor

Muzaffer Tulukcu
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Çeltik, Yunak ve Akşehir ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçelere 
yapılmakta olan kamu yatırımlarının temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, biten kamu hizmetlerinin de açılışını gerçekleştirdi

‘Yatırımlar şahlandırıyor’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum çeşitli ziyaretlerde bu-
lunmak üzere geldiği Konya'nın Çel-
tik ilçesinde, Yeni Sanayii Sitesi'nin 
inşaat alanını inceledi. Çeltik Beledi-
ye Başkanı Ali Meşe'yi makamında 
ziyaret eden Kurum, daha sonra es-
naf ile görüştü. 

Bakan Murat Kurum’a ilçeler 
ve il merkezindeki programların-
da Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe be-
lediye başkanları, Konya milletvekil-
leri ve birim müdürleri de eşlik etti. 
Gittiği her yerde sıcak ve samimi bir 
şekilde karşılanan Bakan Murat Ku-
rum, vatandaşın kendisine gösterdi-
ği ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Bakan 
Kurum, ziyaretlerinde sık sık vatan-
daşlarla biraraya gelerek selamlaşıp 
onları dinledi. 

Ardından Yunak ilçesine gelen 
Kurum, Belediye Başkanı Ali Ko-
nak'ı makamında ziyaret etti. Es-
naf ile de görüşen Bakan Kurum, 
TOKİ tarafından ilçede yapılan top-
lu konut inşaatında incelemelerde 
bulundu. Daha sonra gazetecilere 
açıklama yapan Kurum, Çeltik ve 
Yunak ilçelerine yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi verdi. Ardından bera-
berindeki heyetle birlikte Akşehir’i 
ziyaret eden Bakan Kurum, Akşehir 
Dudu Kadın Çarşısı’nın açılış töreni-
ne katıldı. 

‘DESTEKLERLE HEM İSTİHDAMA 
HEM DE TARIMA KATKI SAĞLAYA-

CAĞIZ’
Bakan Murat Kurum, “Bugün, 

Konya programımız kapsamında 
önce bozkırın verimli ovalarının bu-
lunduğu Çeltik’imizdeydik. Burada 
Belediyemizi ziyaret ettik, Çeltik’i-
mizin geleceği için çok önemli, çok 
güzel kararlar aldık. İlçe merkezinde 
kalan sanayi tesislerinin şehrin dışı-
na taşınmasına ilişkin projemiz var. 
Bunu yerinde inceledik. Bu projenin 
tamamlanması ile Çeltik’e 80 sana-
yi tesisi kazandırılmış olacak. Bunun 
dışında belediye hizmet binamız 
var, bitme aşamasında. Eski beledi-
ye binasının bulunduğu alanda ise 
bir meydan yapmak üzere projemizi 
hazırladık. Büyükşehir Belediyemiz 
burada gerekli düzenlemeyi yapa-
cak. Bakanlık olarak ilçemize hiz-
metlerin ulaştırılabilmesi için hem 
hibe, hem de kredi destekleri sağ-
ladık. Daha iyi hizmet verilebilmesi 
adına bugün de Çeltik Belediyemize 
çeşitli desteklerde bulunduk. Hem 
istihdama hem de tarıma katkı sağ-
layacak olan adımlarımızı attık. Ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi. 

‘YUNAK TALEP ETTİ, 
BİZ YERİNE GETİRECEĞİZ’

Yunak ilçesine de ziyarette bu-
lunan Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, “Yunak ilçemizi de 
ziyaret ederek, belediyemizde va-
tandaşlarımızın talepleri doğrultu-
sunda yapılması gereken işlerin is-
tişaresini yaptık. Vatandaşlarımızın 
bu bölgede yoğun bir şekilde yol ve 
içme suyu ihtiyacının giderilmesi 
yönünde talepleri var. Büyükşe-
hir Belediyemiz ve Valilik’e bağlı 
YİKOP ekiplerimiz yarın itibariyle 
bölgeye gelerek, öncelik sırasını 
belirleyecek. Zaten yapılmakta olan 
bu hizmetlerin hızlandırılması için 
bir çalışma yapılmış olacak. Beledi-
yemize de Bakanlık olarak 2 milyon 
lira hibe, 4 milyon lira da kredi ol-
mak üzere 6 milyon lira destek sağ-
lamış olduk. Bu kapsamda 5 mahal-
lemizde 5 parkın yapımını da Yunak 
Belediyemiz gerçekleştirecek. Yine 
talep üzerine bölge insanının istifa-
desine sunulmak üzere 200 daire-
lik bir sosyal konutun projesi bu yıl 
sonuna kadar ihale edilmiş olacak. 
Mevcut 96 konut bitme aşaması-
na geldi. Bunlar da inşallah bu yıl 
içerisinde bitmiş olacak” ifadelerini 
kullandı.

AKŞEHİR DUDU KADIN 
ÇARŞISI HİZMETE AÇILDI

Yunak programının ardından 
beraberindeki heyetle birlikte Ak-
şehir’e giden Bakan Murat Kurum, 
“Şimdi de Evliya Çelebi’nin ifadesiy-
le Ahir Şehrimizde yani Akşehir’i-
mizde hemşerilerimizle beraberiz. 
İlçemizin ekonomisine, istihdamına, 
üretimine katkı sağlayacak Dudu 
Kadın Çarşısı Açılış Törenimizi hep 
birlikte gerçekleştiriyoruz.  

Hepiniz hoş geldiniz, safalar 
getirdiniz.  Bu güzide çarşımız; Ak-
şehir’imiz için, Konya’mız için, ülke-
miz için, milletimiz için hayırlı uğur-
lu olsun” dedi. 

Konya’nın 31 ilçesinde de yatı-
rımların olanca hızıyla devam etti-
ğini kaydeden Bakan Murat Kurum, 
“Akşehir’imize de çevre ve şehirci-
lik yatırımları noktasında milyonlar-

ca liralık eser kazandırdık, kazan-
dırmaya da devam ediyoruz. İşte 
bugün de Akşehir’imizde yatırım 
tutarı 30 milyon lirayı bulan Dudu 
Kadın Çarşımızı tamamlayarak, siz-
lerin hizmetine sunuyoruz.  Şehrin 
tarihi ruhunu, hayırseverlik ruhunu 
üzerinde taşıyan Dudu Kadın’dan 
ismini alan Çarşı’mız; Akşehir’imi-
zin en önemli projelerinden biri. Bu 
çarşımız aynı zamanda; mimari açı-
dan Batı Cephesi Karargâh Müzesi, 
Tescilli Tarihi Arasta Çarşısı ve Ak-
şehir Kentsel Sit alanı ile bütünlük 
sağlayacak. Yani çarşımıza gelen bir 
ziyaretçiniz, burada alışverişini ya-
pacak, daha sonra Batı Cephesi Ka-
rargâh Müzesini ziyaret edecek. Ar-
dından da Tarihi Arasta Çarşısını ve 
son olarak da Akşehir’in tarihi evle-
rini ve konaklarını görecek. Adeta 
bir tarih ve kültür turu yapmış ola-
cak.  Dudu Kadın Çarşımız, 4.600 
metrekarelik alana sahip. Burada; 
48 büro, 28 dükkân, 13 mağaza, bir 
kafeterya, 80 araç kapasiteli otopark 
ve mescit bulunuyor. 

 Projemiz, bölgenin ihtiyacı olan 
alışveriş ve otopark ihtiyaçlarını 
karşılaması noktasında da son de-
rece önemli. İnşallah esnafımız bu 
çarşımızda daha güzel, daha iyi bir 
ortamda çalışma imkânına kavuşa-
cak. Bölgenin ekonomisine, istihda-
mına ve üretimine de ciddi katkılar 
sağlayacak. Çarşımız esnafımız için, 
Akşehir’imizin için, Konya’mız için 
hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kul-
landı. 

‘KONYA’YI HEP BİRLİKTE 
GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ’
“Konya’mıza her geldiğimizde, 

her kavuşmamızda, her kucaklaş-
mamızda olduğu gibi; yine Cenab-ı 
Allah’a sonsuz şükürler ediyoruz. 
Bu aziz şehre, bu kadim şehre hiz-
met etmek bizim için en büyük şe-
reftir” diyen Bakan Murat Kurum, 
“Konya’mız; tarihiyle, kültürüyle, 
şehirciliğiyle, medeniyet geçmişiyle; 

kadim bir şehrimiz. 
Cumhurbaşkanımızın liderli-

ğinde Konya’mıza; millet bahçe-
lerinden sosyal konuta, tarihi kent 
meydanlarının ve sanayi alanlarının 
dönüşümünden çevre yatırımlarına 
kadar milyarlarca liralık yatırım ka-
zandırdık, kazandırmaya da devam 
ediyoruz. Hamdolsun, Konya’mızı 
marka bir şehir yapacak tüm proje-
lerimiz olanca hızıyla devam ediyor” 
diye konuştu. 

20 YILDA TOKİ KONYA’YA 
27 BİN 428 KONUT YAPTI

Sadece TOKİ eliyle Konya’ya; 
son 20 yılda 9 milyar liralık yatırım 
yapıldığına işaret eden Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum, “27 
bin 428 vatandaşımızı sıcak yuva-
larına kavuşturduk. Sizlerin daha 
güzel, daha yaşanabilir bir şehre ka-
vuşması için; 985 dükkân, 6 millet 
bahçesi, 40 ticaret merkezi ile okul-
lar, pansiyonlar, camiler, hastane-
ler, çarşılar, spor salonları ve sosyal 
donatı alanları yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz” dedi. 

KONYA’NIN ÇEHRESİ 
YATIRIMLARLA DEĞİŞİYOR

Bir bütün olarak Konya’yı ele 
aldıklarına, Konya’yı merkez ve ilçe-
leri ile topyekun bir şekilde gelece-
ğe hazırlamaya çalıştıklarına işaret 
eden Bakan Murat Kurum, “Bir yan-
dan Konya’mızın en önemli projele-
rinden biri olan Şükran Mahallesi’n-
de yatırım maliyeti 61,5 milyon lira 
olan kentsel dönüşüm çalışmaları-
mız aralıksız devam ediyor. Diğer 
yandan Yeni Mevlana Meydanı’mız, 
Mevlana Çarşımız ve Altın Çarşımız 
da hızla yükseliyor. 

Yine bir yandan Eski Sanayi ve 
Karatay Sanayi Sitelerimizi yeni yer-
lerine taşırken, diğer yandan Alâed-
din Tepesi’nin çevresinde oluşan 
görüntü kirliliğini de ortadan kaldı-
rıyoruz.

Konya’mızda sizlerin; hoşça va-
kit geçirebilmesi için, 2 milyon 411 
bin m2 büyüklüğünde 14 millet 
bahçesi yapıyoruz.

Bunun yanı sıra Konya’mıza 
Ekolojik Koridorumuzu da kazandı-
rıyoruz. Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, 
Acı Göl’den Kapadokya’ya kadar 
uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. 

Konya’mız 600 bin kullanıcı-
sıyla ve 515 km bisiklet yollarıyla 
bisikletin başkenti. Bu anlamda da 
Konya’mıza yeni bisiklet rotaları 
kazandırmak için çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Tüm bu ya-
tırımlarımızla, projelerimizle, çalış-
malarımızla Konya’mızı yeni çehre-
sine kavuşturacak, daha güzel, daha 
yaşanabilir bir Konya’yı hep birlikte 
geleceğe hazırlayacağız” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ - AA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C
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Önceki günlerde, Gelecek Partisi 
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kon-
ya’daydı.

Tarım toplantısı yaptı Konya’da…
Sonra…
İlçelerde programlar…
Çiftçilerle bir araya geldi.
Ha bu arada…
Hatırlatayım…
Davutoğlu’ndan hemen önce CHP 

de üst düzey isimleriyle Konya’da tarı-
mı değerlendirdi.

Bir de…
Önümüzdeki günlerde İYİ Parti 

bütün milletvekilleriyle Konya’ya çıkar-
ma yapacak.

Şehir adına güzel…
Konya’ya önem veriyorlar…
Neden?
Konya merkez şehir…
De…
Bu partilerin aynı anda yapması 

ilginç…

Neyse…
Asıl meseleye gelelim mi?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ah-

met Davutoğlu’nun programına ben 
de katıldım.

Birkaç tane çiftçi de toplantıya ka-
tıldı.

Davutoğlu çiftçileri de dinledi.
Çiftçi derken…
Birisi Gelecek Partisi Kadınhanı 

İlçe Başkanıymış.
Birisi bilmem nerenin temsilcisi.
Hepsi de partili…
‘Su getirilsin’ diyerek yol kapatan 

üreticiler de oradaydı.
Sonuç…
Üretici dertli!
Şunu öncelikle belirteyim; Konya 

Ovası’nda kuraklık sorunu yaşandı 
mı?

Evet, yaşandı…
Çiftçinin bu konuda beklentisi var 

mı?

Var…
Bunu da dile getirmek 

lazım mı?
Evet, lazım…
Ama fotoğraf doğru 

mu?
Burası tartışılır…
Bir başka konu 

daha…
Ahmet Davutoğlu, 

toplantıda bir konuyu 
daha gündeme getirdi.

“Biz Konya’da tarım başlığın-
da toplantılar yaparken Konya’daki 
ziraat odalarını da davet ettik ama 
‘bize siyasi baskı var’ diyerek kabul 
etmediler”

İfade bu.
Üşenmedim, hemen o gece bir-

kaç tane ziraat odası başkanını aradım 

ve bu konuyu sordum.
Davet geldi mi?
Üzerinizde siyasi 

baskı mı var?
Görüştüğüm ziraat 

odası başkanlarının ce-
vapları aynı.

“Davet geldi, biz 
de bir siyasi partinin 
toplantısına katılma-
mız doğru olmaz de-
dik”

Devam ediyor cümleler…
“Aynı davet DEVA Partisi’nden 

de geldi onlara da teşekkür ederek 
katılamayacağımızı söyledik”

“Bu davet AK Parti’den gelsey-
di de aynı cevabı verirdik. Bakanlık 
düzeyince toplantı yapılır, eyvallah 
gidelim katılalım, sıkıntılarımızı 

anlatalım ama bir partinin yaptığı 
toplantıya oda adına katılmak doğ-
ru değil”

“Bunlar bizi siyasete çekmeye 
çalışıyor, biz bir STK’yız, üretici tem-
silcisiyiz, siyasetçi değil”

Ha unutmadan…
“Odalarımızı ziyarete gelmek 

isteyen bütün partilere kapılarımız 
sonuna kadar açık”

Yani diyor ki; Siyasi partilerin 
temsilcileri olarak odalarımızın yo-
lunu bilmeyenler bizi siyasete çek-
mek için programa davet ediyor.

Ben bunu anladım.
Açıkçası kimseyi savunmak be-

nim işim değil.
Haddime de değil…
Lakin…
Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan 

olduğu dönemde Konya’da bir toplantı 
yaptığını hatırlıyorum.

Bütün STK’ları da davet etmişti.

Ben de bir gazeteci olarak ‘Aman 
ha, projelerle gidin’ tavsiyesinde bu-
lunmuştum.

Ne oldu?
Bir toplantı gerçekleştirildi.
Ama…
Ahmet Davutoğlu Başbakan idi.
Hazır buna değinmişken bir de 

soru sorayım; O toplantıya kimler 
hangi projelerle gitti ve hangi proje-
ler kabul gördü?

Merak ediyorum zira o gün Ah-
met Davutoğlu Başbakan’dı ve bütün 
makul projeleri hayata geçirebilecek 
yetkiye sahipti.

Açıklanırsa da memnun olurum.
Gelelim bugüne…
Uzatmanın mantığı yok.
Oda başkanları bunun altını çize-

rek söylediği için rahatça bu cümleleri 
kuruyorum…

Üretici temsilcilerini siyasete 
çekmeyin.

“ÜRETICI TEMSILCILERINI SIYASETE ÇEKMEYIN!”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Üretim ve istihdamın kalbi olan organize sanayi bölgelerimiz 
ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu

‘Üreterek, emin adımlarla
yolumuza devam ediyoruz’

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı enerji 
ve tarım alanında faaliyet yürüten 
fabrikalarda incelemelerde bulun-
du.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer ve teşkilat üyeleriyle 
birlikte Selçuklu Belediyesi’ni ziya-
ret etti. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ile görüşen 
heyet belediye faaliyetleri hakkında 
Başkan Pekyatırmacı’dan bilgi aldı. 
Ziyaretin sonunda Başkan Pekya-
tırmacı Milletvekili Altunyaldız’a 
Selçuklu Belediyesi’nin kültür ya-
yınlarından olan “Konya Kitabeleri” 
isimli eseri takdim etti.
ORGANIZEDE FABRIKA ZIYARETLERI 

GERÇEKLEŞTIRILDI
Gün boyu ilçenin farklı nokta-

larında çeşitli programlara katılan 
Altunyaldız ve beraberindekiler 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile birlikte Selçuk-
lu’da üretimin önemli merkez-
lerinden biri olan Büyükkayacık 
Organize Sanayi Bölgesinde fabri-
ka ziyareti gerçekleştirdi. Burada 
güneş paneli üreten 2h Enerji ve 
tarım makineleri imalatı gerçek-
leştiren Harmak firmalarını ziyaret 
eden heyet fabrikaları gezerek üre-
tim süreçleri hakkında firma yetki-
lilerinden bilgi aldı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı ve Konya Millet-
vekili Ziya Altunyaldız, “Konya’nın 
üretim tutkusunu yaşatan firmala-
rımızla bir araya geliyoruz. Ülkemiz 
üreterek büyümeye ve güçlenmeye 
devam ediyor. Yerli ve milli üretim 
yapan firmalarımızın sayısının her 
geçen gün hızla arttığını görmek-
ten de büyük gurur duymaktayız. 
Üretim ve istihdamın kalbi olan 
organize sanayi bölgelerimiz ile bü-
yük ve güçlü Türkiye yolunda emin 

adımlarla yolumuza devam ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Konya’nın önemli bir sanayi 
şehri olduğunu ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, “Pandemiye rağmen 
ihracatını yüzde 50 arttıran Konya 
sanayimiz hamdolsun üretmeye, 
büyümeye ve ülkemizi büyütmeye 
devam ediyor. 

Sanayicilerimiz bu ülkenin üre-
ten gücüne güç katarak gelişim 
noktasında kendilerine düşen gö-
revi yerine getiriyor. Bizler de yerel 
yönetimler olarak üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmenin 
gayreti içerisindeyiz. Firma sahiple-
rimize ve çalışanlarımıza ülke eko-
nomisinin gelişmesine sağladıkları 
katkılarından dolayı teşekkür edi-
yorum” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer de misafir-
perverliklerinden dolayı 2H Enerji 
ve Harmak firmalarına teşekkür 
ederek çalışmalarında kolaylıklar 
diledi.
 n HABER MERKEZİ

Kaymakam’ın sürprizi çocukları sevindirdi
Altınekin ilçesinde kaymakam-

lığın organizesinde sağlıklı yaşam 
için bisiklet kültürünün yaygınlaştı-
rılması amacıyla 175 çocuğa bisik-
let hediye edildi. Ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayalı ilçede, kay-
makamlık öncülüğünde "Pedalını 
sağlığa çevir" kampanyası başlatıl-
dı.

Bisiklet kültürünün yaygın 
olmadığı ilçede, Altınekin Kay-
makamı Murat Çiçek ve Belediye 
Başkanı Muharrem Dere, evlerine 
götürdükleri bisikletlerle çocuklara 
büyük mutluluk yaşattı. 

Kaymakamlık önünde bisiklet-
lerini alan çocuklar, protokol üye-
leriyle ilçe merkezinden ana yol 
güzergahına kadar pedal çevirdi. 
Hububat, ayçiçeği ve pancar ekili 
arazilerin yanındaki yolda ilerleyen 
çocukların mutluluğu objektiflere 
yansıdı.

ILÇEDE BISIKLET KÜLTÜRÜNÜN 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

HEDEFLENIYOR
Kaymakam Çiçek, programın 

ilçedeki kurumların bir araya gel-
diği örnek bir çalışma olduğunu 
söyledi. Kaymakamlık öncülüğün-

de, belediye ve diğer kurumların 
da desteğiyle ilçede bisiklet kültü-
rünü yaygınlaştırmak istedikleri-
ni anlatan Çiçek, "Pedalını sağlığa 
çevir sloganıyla 175 çocuğumuzu 
daha sağlıklı ve sportif yaşama ka-
vuşturduk. Sporu seven biri olarak 
çocukları bu alana yönlendirmek 
mutluluk verici. Çocuklarımızla ilçe 
turu attık. Onlarla bisiklet kültürü-
nü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." 
diye konuştu.

Çiçek, çocuklardan bazılarına 
evlerinde sürpriz yapmak istedikle-
rini belirterek, şunları kaydetti: "Bir 

çocuğun bu yaşlarda hayatına kü-
çük bir dokunuş yapmak, kayma-
kam amcasının ona bisiklet hediye 
etmesi, hayatına etki edecek bir 
davranıştır. İnşallah sağlıklı sportif 
bir yaşamları olur. Duygulandığım 
anlar da oldu. Bu kampanyanın ve-
rimli olduğunu düşünüyorum. 

Çocuklarımız çok mutlu oldu. 
İlçemiz geniş bir coğrafya, bura-
da bisiklet yollarının yapılmasında 
belediyemiz de iradesini ortaya ko-
yacaktır." Çocuklar, bisiklet hediye-
sinden dolayı Kaymakam Çiçek ve 
yetkililere teşekkür etti. n AA

Ucuz diye aldığı 
külçe altın sahte çıktı

Uluslararası Anadolu 
Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Şarampole yuvarlanan 
otomobil takla attı: 10 yaralı

Ereğli ilçesinde bir kişi, pazar-
da yanına gelen 2 kişinin, sahte 
külçe altın satarak kendisini do-
landırdığını iddiasıyla polise baş-
vurdu. 

Alınan bilgiye göre, Perşembe 
pazarında alışveriş yapan bir va-
tandaşın yanına gelen biri erkek, 
diğeri kadın 2 kişi, değerinin 22 
bin lira olduğunu söyledikleri kül-

çe altını, 10 bin lira karşılığında 
satabileceklerini söylediler. Yapı-
lan teklifi kabul eden vatandaş, 
temin ettiği 10 bin lirayı şüphe-
lilere vererek, ayrıldı. Bir süre 
sonra altının sahte olduğunu fark 
eden vatandaş, polise giderek şi-
kayetçi oldu. Polis, şüphelilerin 
yakalanması için çalışma başlattı.
n AA

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Ko-
mutanlığında icra edilen Uluslara-
rası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi 
devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığın-
dan (MSB) yapılan açıklamada, 
"Uluslararası Anadolu Karta-
lı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk 

olarak NATO Mukabele Kuvveti-
ne (NATO Response Force- NRF) 
taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet 
KC-135R tanker uçağı ve 6 adet 
Stinger hava savunma timinin 
sertifikasyon kıymetlendirmesi de 
icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
n AA

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 
kontrolden çıkan bir otomobilin 
şarampole yuvarlanarak takla 
atması sonucu 4’ü çocuk 10 kişi 
yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Meltem K., yönetimin-
deki 06 FL 5460 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan 
çıkarak şarampole yuvarlanarak 
takla attı. Kazada sürücü ile birlik-

te otomobilde bulunan 4’ü çocuk 
10 kişi yaralandı. İhbar üzerine 
kaza yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulanslar-
la kaldırıldıkları Karaman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile Ayran-
cı İlçe Entegre Hastanesi ve Ereğli 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kaza yapan araçtakilerin 
Düzce’den Mersin'in Erdemli il-
çesine gittikleri öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi emekli öğretmenlerinden Osman Pancar 74 
yaşında vefat etti. Merhum Osman Pancar dualarla Kurtuluş Mezarlığına defnedildi 

Eğitimci Osman Pancar 
dualarla defnedildi

Çumra Anadolu İmam Hatip 
Lisesi emekli öğretmenlerinden 
Osman Pancar 74 yaşında vefat 
etti. Merhum Osman Pancar cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla Kurtuluş Mezarlığına def-
nedildi. 

Pancar ailesini acı günlerinde 
sevenlerinin ve yakınlarının yanı 
sıra Akören Belediye Başkanı İs-
mail Arslan da yalnız bırakmadı. 
Pancar ailesi cenaze namazının ar-
dından taziyeleri kabul etti. 

Merhum Osman Pancar 3 ço-
cuk babasıydı. Konya Yenigün 

Gazetesi olarak Merhum Osman 
Pancar’a Yüce Allah’tan rahmet 

yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Hadim Göynükkışla Eski Belediye Başkanı Sefer Sarıarslan 65 yaşında geçirdiği trafik kazası 
sonucunda vefat etti. Merhum Sarıarslan dualarla Çatalhüyük Aybahçe Mezarlığına defnedildi

Sefer Sarıarslan 
Hakk’a yürüdü

Hadim Göynükkışla Eski Be-
lediye Başkanı Sefer Sarıarslan 65 
yaşında geçirdiği trafik kazası sonu-
cunda vefat etti. 

Merhum Sefer Sarıarslan’ın ce-
nazesi Pazar günü kılınan cenaze 

namazının ardından dualarla Çatal-
hüyük Aybahçe Mezarlığına defne-
dildi. 

Sarıarslan ailesini acı günlerin-
de sevenlerini ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Sarıarslan ailesi cenaze 

namazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Sefer Sarıarslan’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Güçlü Hidrolik Makina Sahibi Fikret Özgüç’ün babası İdris Özgüç 89 yaşında 
vefat etti. Merhum İdris Özgüç dualarla Araplar Mezarlığına defnedildi 

İşadamı Fikret
Özgüç’ün acı günü

Güçlü Hidrolik Makina Sahibi 
Fikret Özgüç’ün babası İdris Özgüç 
89 yaşında vefat etti. Merhum İdris 
Özgüç’ün cenazesi dün İkindi na-
mazına müteakip Araplar Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Araplar Mezarlığına dualarla def-
nedildi. Özgüç ailesini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Özgüç ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhum İdris Özgüç 3 çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum İdris Özgüç’e Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Pamir Elektrik Sahibi Nuri Pamir'in kayınvalidesi Nefise Öztürk 67 yaşında vefat etti. 
Öztürk ve Pamir ailelerini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Nefise Öztürk son 
yolculuğuna uğurlandı

Pamir Elektrik Sahibi Nuri Pa-
mir'in kayınvalidesi Nefise Öztürk 
67 yaşında vefat etti. Merhume Ne-
fise Öztürk’ün cenazesi dün İkindi 
namazına müteakip Hacıveyis Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Üçler Mezarlığına 
defnedildi. Pamir  ve Öztürk aile-
lerini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Pamir 
ve Öztürk aileleri cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhume Nefise Öztürk 3 çocuk 
annesiydi. Konya Yenigün Gazete-
si olarak Merhume Nefise Öztürk’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



5 29 HAZİRAN 2021HABER

FizikElma Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Fizyoterapist Osman Elmacı 
ve Fizyoterapist Rafiye Han tara-
fından işletilen FizikElma Sağlıklı 
Yaşam Merkezi Yazır Mahallesin-
de açıldı. 

Merkez hakkında bilgi ve-
ren Fizyoterapist Osman Elmacı, 
“Pandemi ile birlikte vatandaşla-
rımız çok acil olmayan hastalık-
larda hastaneleri tercih etmiyor.

 Bizlerde alanında uzman kad-
romuz ile merkezimizde Skolyaz, 
Kifoz, Bel Ağrısı, Bel Fıtığı, Boyun 
Ağrısı, Boyun Fıtığı, Ayak, Ayak 
Bileği Problemleri, Kalça Ağrısı, 

Omuz Ağrısı, Felç, Fibromiyolo-
ji, Diz Problemleri, Kireçlenme, 
Menisküs, Ön Çapraz Bağ Yara-
lanmaları, Kas Yırtıkları, Topuk 
Dikeni, Parkinson, Kas Spazmı, 

Klinik Plates, Kadın Sağlığı, Down 
Sendromu, Manuel Terapi, Pos-
tür Bozuklukları, Sinir Sıkışması, 
Ameliyat sonrası Fizik Tedavi, 
Sinir Kesilleri, Lateral Epikondilit, 

Kupa terapi, Migren, Multipskle-
roz, Düz Tabanlık  bulunan hasta-
larımızı merkezimize  bekliyoruz” 
dedi.
n SİBEL CANDAN

İttifak Holding’in gıda sektörün-
de 33 yıldır faaliyet gösteren mar-
kası Selva Gıda, Borsa İstanbul'da 
BIST Ana Pazar’da SELVA koduyla 
ve 3,06 TL baz fiyatla işlem görmeye 
başladı. Hisse açılış sonrasında tavan 
fiyat olan 3.36 TL’den işlem gördü. 
Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ih-
racat gerçekleştiren ve “Dünya’nın 
Lezzeti Halka Arz Oluyor” sloganıy-
la yatırımcısı ile buluşan Selva Gı-
da’nın 18 Haziran’da tamamlanan 
halka arz süreci sonrası hisseleri 
Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem 
görmeye başladı. Ahlatcı Yatırım 
Menkul Değerler aracılığıyla 17-18 
Haziran 2021 tarihlerinde “sabit 
fiyatla talep toplama yöntemi” ile 
gerçekleştirilen Selva Gıda’nın halka 
arzına yerli ve yabancı yatırımcılar-
dan yoğun talep geldi. 
‘HALKA ARZIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 

79 MİLYON 560 BİN TL’
Selva Gıda’nın sermaye artırı-

mı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 
milyon TL nominal değerli payların 
satışı sonrası şirketin halka açıklık 
oranı yüzde 33,33 olurken, halka 
arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 
560 bin TL olarak gerçekleşti. 

‘SELVA YATIRIMLARLA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK’
Selva Gıda Yönetim Kurulu 

Başkanı Tayfun Bora Kumru, halka 
arz sonrasında yaptığı açıklamada 
“Selva olarak, halka arzdan elde 

ettiğimiz fon ile gerçekleştireceği-
miz kapasite artırımı ve revizyon 
yatırımlarıyla yurt içi pazarda payı-
mızı artırmayı ve yurt dışında kar-
lılığı yüksek yeni pazarlara girmeyi 
hedefliyoruz. Şirketimize yatırım 

yapan ve paydaşımız olan yatırımcı-
larımızın göstermiş olduğu teveccü-
he karşılık verebilmek için bundan 
sonra da tüm gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selva, Borsa’da işlem görmeye başladı

Karatay Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından Korona Virüsüne karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında 
aşı oluyor. Başkan Hasan Kılca, “Eski günlerimize dönebilmek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı

‘Eski günlere dönmek
için aşı olmalıyız’

Karatay Belediyesi personeli Co-
vid-19 aşısı oluyor. Büyük fedakarlık 
ve özveriyle hizmet eden sahadaki 
tüm belediye personelini virüsten 
koruma amacı taşıdıklarını belirten 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Özlediğimiz hayatlarımıza, 
sevdiklerimize yeniden kavuşmak 
ve toplumsal bağışıklığının oluşması 
için herkesi aşı olmaya davet ediyo-
rum” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 
salgınıyla mücadele kapsamında 
sürdürülen aşılama programında 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na(SGK) 
kayıtlı tüm çalışanların aşı randevu-
larının açıldığının açıklamasıyla bir-
likte Karatay Belediyesi de harekete 
geçti. Bu kapsamda Karatay Beledi-
yesi personeli aşılanmaya başladı.

SAHA ÇALIŞANLARI DA 
AŞILANIYOR

Bugüne kadar pek çok belediye 
personeli sağlık kuruluşlarına gide-
rek aşılarını yaptırırken, Karatay İlçe 
Sağlık Müdürlüğü tarafından görev-
lendirilen sağlık ekibi de, Karatay 

Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde CO-
VID-19 aşısı vurulmak isteyen saha 
personeline aşı yapmaya başladı.

Pandemi dönemi boyunca saha-
da olan ve canla başla çalışan Maki-
na İkmal Bakım ve Onarım, Park ve 
Bahçeler, Tarımsal Hizmetler, Çevre 
Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri Mü-
dürlükleri’nde görevli personelin aşı 

işlemleri tesislerde gerçekleştiriliyor. 
İlk doz aşılarını kurulan istasyonda 
yaptıran belediye personeli ekiple-
ri, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve sağlık çalışanlarına teşekkür 
ettiler.

VATANDAŞLARIMIZA AŞI 
OLMALARINI ÖNERİYORUM

Amaçlarının hem vatandaşları 

hem de belediye personelini ola-
sı bulaşabilecek COVID-19’a karşı 
korumak olduğunu dile getiren Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Vatandaşlarımızla yakın temasta 
olan sahadaki bütün mesai arka-
daşlarımıza yönelik aşı çalışmasına 
başladık. Personelimize sağlık mü-
dürlüğümüz tarafından tesislerimiz-
de oluşturulan istasyonda aşılarını 
yaptırıyoruz. 

Bu konuda bizlere destek olan 
İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve 
tüm sağlıkçılarımıza can-ı gönülden 
teşekkür ediyorum. Amacımız, hem 
vatandaşlarımızı hem de mesai ar-
kadaşlarımızı COVID-19 virüsüne 
karşı korumak. Ben vatandaşla-
rımıza aşı olmalarını öneriyorum. 
Bu ortak bir sorundur. Bu sorunu 
toplumsal bağışıklığımızı artırarak 
çözebiliriz. Bunun yolu da aşıdan 
geçiyor. Aşılarını yaptıran tüm per-
sonelimize şifa diliyor, hassasiyetleri 
dolayısıyla kendilerine teşekkür edi-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Ek ödeme, Aile Sağlığı 
Merkezlerini de kapsasın’

İstiklal Marşı konulu
yarışmalar sonuçlandı

Sağlık-Sen Konya Şube Baş-
kanı Dr. Ahmet Uzunay “Sağlık 
Bakanlığı’nın hastane aşı odala-
rında görev yapanlara vereceği 
ek ödemenin Aile Sağlığı Merkezi 
(ASM’lerde) sürekli ve yoğun aşı 
çalışması yapan aile hekimi ve aile 
sağlığı çalışanlarını da kapsaması 
için Sağlık Sen Genel Merkezimiz 
gerekli girişimlerde bulundu. Ek 
Ödeme Aile Sağlığı Merkezi çalı-
şanlarını da kapsasın” dedi.

Pandemi sürecinde aile sağlığı 
merkezlerinde görevli sağlık çalı-
şanlarının, yoğun iş yükü altında 
çalıştıklarına vurgu yapan Sağ-
lık-Sen Konya Şube Başkanı Dr. 
Ahmet Uzunay ve yönetim kuru-
lu üyeleri, diğer sağlık kuruluş-
larındakiler gibi ek ödemelerden 
ASM’lerde çalışanların da yarar-

lanmaları gerektiğini vurguladılar.
Aile Sağlık Merkezi çalışanları-

nın, 17 Haziran 2021 tarihli “CO-
VID-19 Pandemisi nedeniyle oluş-
turulan aşı odalarında görev yapan 
personele ek ödeme” genelgesinin 
dışında tutulmasının kabul edile-
mez olduğunun vurgulayan Baş-
kan Uzunay “Bu durum, sürekli ve 
yoğun aşılama çalışması yapan aile 
hekimleri ve aile sağlığı çalışanları 
açısından adaletsizliğe sebep ol-
muştur. 

Salgın sürecinde yoğun bir şe-
kilde görev yapan aile hekimleri 
ve aile sağlığı çalışanlarına ilave 
ödeme yapılarak, hakkaniyetin 
sağlanması hususunda gereğinin 
yapılmasını talep etmekteyiz" diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesinin "İstiklal Marşı'nın 
Kabulünün 100. Yılı" kapsamında 
imzalamış oldukları protokol ne-
ticesinde düzenlenen Ortaokullar 
Arası Mektup Yazma Yarışması ve 
İlkokullar Arası Resim Yapma Ya-
rışmasının sonuçları açıklandı. 

Açıklanan sonuçlara göre Or-
taokullar Arası Mektup Yazma Ya-
rışmasında Selçuklu Muhammed 
Hamdi Yazır İmam Hatip Ortao-
kulundan Abdullah Satukbuğra il 
birincisi; Çumra Merkez Atatürk 
Ortaokulundan Hilal Tuğba Öztürk 
il ikincisi; Karatay Yaşar Doğu Or-

taokulundan Mahmut Karahan da 
il üçüncüsü oldu. 

İlkokullar Arası Resim Yapma 
Yarışmasında da Meram Mehmet 
Hasan Sert İlkokulundan Gökçe 
Korkmaz il birincisi; Meram Üre-
sinler İlkokulundan Makbule Rana 
Çiftçi il ikincisi; Ilgın Atatürk İlko-
kulundan Zeynep Azra Yaman da 
il üçüncüsü oldu. Selçuklu Beledi-
yesi tarafından temin edilen ödül-
ler öğrencilere ilçe milli eğitim mü-
dürleri tarafından takdim edildi.

Ödül olarak birinciye bisiklet ve 
birincilik kupası; ikinciye tablet ve 
ikincilik kupası; üçüncüye de kitap 
seti ve üçüncülük kupası verildi. 
n HABER MERKEZİ

Fizyoterapist Osman Elmacı Fizyoterapist Rafiye Han
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Tartıştığı kişiyi öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Konya'da tartıştığı kişiyi boş 

arazide bıçaklayarak öldüren Suri-
yeli zanlı tutuklandı. Merkez Kara-
tay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki 
boş bir arazide iki gün önce erkek 
cesedi gören vatandaşlar, durumu 
polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cese-
din bıçaklanarak öldürülen Suriyeli 
Abdullah Mansur el-Kaddas'a (24) 
ait olduğunu belirledi. Araştırmayı 
derinleştiren polis, yaptığı çalışma 
neticesinde, el-Kaddas'ı öldüren 
şüphelinin Kusay el-Yasin (28) ol-
duğunu tespit etti.

Harekete geçen Asayiş Şubesi 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ha-
tay İl Emniyet Müdürlüğü polisiyle 

yaptıkları koordineli çalışma sonu-
cunda, şüpheliyi, eşi ve iki akraba-
sıyla Suriye'ye kaçmak isterken Ha-
tay'ın Belen ilçesinde gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen ve emniyet-
teki ifadesinde cinayeti itiraf eden 
zanlı, "Eşimin beni aldattığından 
şüpheleniyorum. Mansur el-Kad-
das'ın telefonunda eşimin fotoğraf-
larını gördüm. İkisini yüzleştirince 
aralarında ilişki olduğunu anladım. 
Daha sonra maktulü kovamaya 
başladım. Boş arazide yakalayarak 
bıçakladım." dediği öğrenildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı 
hakimlikçe tutuklandı.
n AA

Karaman'da park halindeki oto-
mobil hareket ederek sulama ka-
nalına düştü. Olay, dün gece saat 
01.00 sıralarında Çeltek Mahallesi, 
Türk Dünyası Kültür Parkı yanından 
geçen sulama kanalında yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli kişi 
otomobili ile kanalın yanına gezme-
ye gitti. M.S., otomobilini kanalın 
yanına durdurarak hava almak için 
dışarıya çıktı. O sırada el fireni çe-
kilmeyi unuttuğu otomobil bir anda 

hareket ederek 2 metre derinliğin-
deki su dolu sulama kanalına düştü. 
İhbar üzerine olay yerine hemen 
ambulans, itfaiye ve polis ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen ekip-
ler, sulara gömülen otomobilin için-

de kimsenin olmadığını öğrenince 
bölgeden ayrıldı. Otomobil daha 
sonra düştüğü sulama kanalından 
çekici yardımıyla çıkarıldı. Otomobil 
sürücüsü M.S.’nin ise alkollü olduğu 
ileri sürüldü. n İHA

Otomobil sulama kanalına düştü

2 otomobil çarpıştı: 
1 ölü, 9 yaralı

3 ilde FETÖ/PDY 
operasyonu: 12 gözaltı

Bozkır ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu 1 kişi hayatını 
kaybetti, 9 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye 
bağlı Sarıoğlan Mahallesi'ndeki 
Hadim-Konya karayolu kavşağın-
da sürücüleri belirlenemeyen iki 
otomobil çarpıştı. Kazada, Abdur-
rahman Küpeli (29) olay yerinde 

hayatını kaybederken, araçlardaki 
Osman (31), Mehmet (2), Abdullah 
(5), Merve (26) ve Mehmet Küpeli 
(8) ile Serkan Toprak (20), Aziz Arı-
dal (43), Şükrü Temel (20) ve Mus-
tafa Ünlü (21) yaralandı. Yaralılar, 
ihbar üzerine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekiplerince farklı 
hastanelere kaldırıldı. n AA

Aksaray merkezli 3 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) eğitim 
ayağına yönelik gerçekleştirilen 
operasyonda 12 şüpheli yakalana-
rak gözaltına alındı.

 Edinilen bilgiye göre, Aksa-
ray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 
yaptığı geniş çaplı çalışmalar kap-
samında FETÖ/PDY’nin eğitim 
ayağındaki şüphelilerin güncel 
eğitim yapılanması kapsamında 
faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bir 
süre yapılan teknik ve fiziksel ta-

kibin ardından TEM ekipleri Ak-
saray merkezli Konya ve Ankara 
illeri olmak üzere 3 ilde eş zamanlı 
operasyon düzenledi. 15 şahsa yö-
nelik 19 ayrı adrese eş zamanlı ola-
rak operasyon gerçekleştiren TEM 
ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak 
gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş 
yerlerinde yapılan aramalarda çok 
sayıda örgütsel doküman ele geçi-
rildi. Operasyonda gözaltına alınan 
şüpheliler hastanedeki sağlık kont-
rollerinin ardından sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü.
n İHA

Yaklaşık 250 dekar büyüklüğündeki arpa ekili tarla alevlere teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa 
sürede yayılan ve tarlanın tamamını kaplayan yangının ardından tarladaki hububat küle döndü

Hasada günler kala 
arpa tarlası kül oldu

Hasada günler kala 250 dekar-
lık arpa ekili tarlada çıkan yangında 
tüm ekin yanarak kül odu. Yangın, 
merkeze bağlı Yalnızceviz köyün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, köyde Ramazan Ceylan (44) ve 
yakınlarına ait 250 dekarlık arpa ekili 
tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın 
da etkisiyle kısa sürede tüm araziye 
yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine 
yapılan ihbarın ardından olay yerine 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 
itfaiye müdahale ederken, köy halkı 
da traktörlerle destek verdi. Uzun 
uğraşlar sonucunda güçlükle söndü-
rülen yangında 250 dekarlık arazide 
ekili arpalar tamamen yanarak kül 
oldu. Olay yerine gelen İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili 
inceleme ve araştırma başlatırken, 
savcılık tarafından da soruşturma 
başlatıldı.

‘ALLAH RIZASI İÇİN YANGIN 
UNSURLARINA DİKKAT EDELİM’
Üzücü haberi alan Aksaray Zi-

raat Odası Başkanı Emin Koçak da 
yangın mahalline geldi. Üreticilerle 
görüşerek geçmiş olsun dileklerini 
ileten Koçak, “Yalnızceviz köyü-
müzde ekinlerde yangın çıktı. Tabii 
duyumunu aldık ve üreticilerimizin 
yanına geldik. Yaklaşık 250 dönüme 
yakın bir ekin yandı. Tabii şunu üzü-
lerek belirtiyorum. Özellikle ekinin 

olduğu sezonda lütfen biraz daha 
dikkat edelim. Tabii şu an için yan-
gının neden çıktığı belli değil. Kolluk 
kuvvetlerimiz, jandarmamız, itfai-
yemiz şu anda araştırıyorlar. Ama 
Allah rızası için üreticilerimizin 1 yıl 
beklediği emeği boşa çıkarmamak 
için içtiğimiz sigaralara, yangına se-
bebiyet veren tüm unsurlara dikkat 

edelim. Şu anda 250 dekara yakın 
yanan ekinde üreticimizin 1 yıllık 
emeği, umudu boşa gitti. Buna dik-
kat edersek çok iyi olur. Bu toprağın 
içerisinde bir sürü canlı da var. Hem 
onları, hem de üreticinin umudunu 
öldürüyoruz. Kıraç bölgesi olduğu 
için arpa tarlası burası. Arpalarda 
yanmış durumda. Üreticilerimiz 
kara kara düşünüyorlar ama hükü-
metimiz bu tarz üreticilerimize yar-
dım edeceğine biz inanıyoruz” dedi.

250 dekarlık arpası yanarak kül 
olan üretici Ramazan Ceylan ise, 
“Ekim ayında ekmiştik burayı. Hasat 
zamanı gelmişti. Komple 250 dekar 
yerimiz yandı. Sigaradan mı neden 
şu an belli değil. Valla devletimize 
sığınacağız işte. Devletimiz büyük 
bakalım. Her şeyi buraya bağlıydı. 
Çoluk çocuğun rızkı gitti. Borcumuz 
da var bankaya, tarım krediye var. 
Onları nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum” 
ifadelerini kullandı.
n İHA
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‘Konya’nın yakın tarihine ve kültürüne ışık tuttu’
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi 2021 yılı etkinliklerinin 
18.’sinde Konya Büyükşehir, Kara-
tay, Selçuklu ve Meram Belediyele-
rinin katkılarıyla çevrim içi düzen-
lenen programda “Namdar Rahmi 
Karatay” konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesine ait sosyal medya kanalla-
rında canlı olarak yayınlanan ve yö-
netimini, TYB Konya Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyesi, Yazar Hüzeyme 
Yeşim Koçak’ın yaptığı programın 
konuğu ise SÜ Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mustafa Arıkan idi. Arıkan, 
“Namdar Rahmi Karata, eserle-
rinde verdiği bilgilerle Konya’nın 
yakın tarihine ve kültürüne ışık tut-
muştur” dedi.

Programa Namdar Rahmi Ka-
ratay’ın “Sizinki tatlı can da bizimki 
patlıcan mı?” hiciv şiirini okuyarak 
giriş yapan Hüzeyme Yeşim Koçak; 
“Konya’nın değerlerinden birini 
daha hemen unutmak üzereyiz. 
Haydi, tarihin derinliklerine biraz 

daha gömülenler neyse. Ne bildi-
ğimiz, ne de hafızamız onları istiap 
edecek kadar geniş, derin ve kuv-
vetli değil. Ama, daha dün, aramız-
da gözlerimizin gözlerine değdiği, 
vurgunluk ve saygılarımıza mevzu 
olanlar, hatıralarımıza karışanlar 
da mı bu kadar çabuk gönülden de 
ırak oluvereceklerdi. Namdar Rah-
mi Karatay da; Arif’ler, Ferit’ler, 
Hamdi Zâde Abdülkadir’ler, Meh-
met Vehbi’ler, Naim Hazim’ler, 

Naci Fikret’ler gibi hemen unutu-
luverdi…

 Arkasından vakit vakit ağladı-
ğımız ve vurulduğumuz değerlere, 
tarihin gerilerine doğru gitsek bile, 
ne yaptık, ne yapabildik acaba? 
Haklı bir yakınış bu. Türkiye Yazar-
lar Birliği Konya Şubesi sorumlulu-
ğunun bilincinde samimiyetle, bir 
nebze de olsa böylesi programlar, 
tanıtma ve anmalarla; kültürümü-
zün kıymetli isimlerini, gündeme 

getirip, hatırlatmaya ve yaşatmaya 
çalışıyor…” dedi.

Program konuğu Doç. Dr. Mus-
tafa Arıkan ise, “Namdar Rahmi 
Karatay (1896-1953) için Kon-
ya’nın yetiştirdiği mühim şahsi-
yetlerden birisi olduğunu söyleyen 
program konuğu Doç. Dr. Mustafa 
Arıkan; “O, eğitimci, felsefeci, şair, 
heccav, Konya ve ülke basınının 
seçkin bir kalemi, dergi idarecisi 
gibi özellikleri haiz çok yönlü bir 

değerdir.
Geçti Bor’un Pazarı adlı hiciv 

tarzında yazılmış şiirlerini topladı-
ğı kitabı en tanınmış eseridir ve bu 
şiirlerdeki muhteva ve tarz bir ekol 
olarak da görülebilir.

Konya Enerjitizm Okulu’nun 
Naci Fikret ile birlikte kurucusudur 
ve bu onun filozof yönünü göster-
mektedir.

Namdar Rahmi Karatay’ın di-
ğer eserlerinde verdiği biyografik/

otobiyografik bilgiler, Konya’nın 
yakın tarihi için çok önemli bir kay-
nak özelliği taşımaktadır.

Onun her eseri üzerinde ayrı 
ayrı durulmalıdır. Kitaplarımın 
Hikâyesi kitabı, özgün bir kitaptır. 
Kitaba verdiği değer ve onu ifade 
ediş bakımından; ayrıca içinde yer 
alan hâtıralar ve biyografik metin-
ler bakımından da Konya Tarihini 
yazacaklar için vaz geçilmez bir 
eserdir.

Paris Mektupları kitabı, Pa-
ris’ten gönderdiği yazılardan oluşu-
yor. Entelektüel bakışıyla Avrupa’yı 
teşhis ediyor, tanımaya çalışıyor.

O, hayatı, eserleri ve fikirleriyle 
hâlâ araştırılmaya, anlatılmaya ve 
anlaşılmaya layıktır ve bunu hak 
etmektedir” ifadelerini kullandı.

İlgi ile izlenen program, izleyen-
lerin yoğun isteği üzerine Doç. Dr. 
Mustafa Arıkan’ın, Namdar Rahmi 
Karatay’ın “Geçti Bor’un Pazarı Sür 
Eşeği Niğde’ye” isimli meşhur hiciv 
şiirini okumasıyla son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya'ya gelen turistlere rehberlik yaparken, ilgisini çeken tarihi fotoğrafları biriktirmeye 
başlayan Yaşar Barışık, 40 senede oluşturduğu 200 yıllık arşivle, şehrin tarihine ışık tutuyor

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 
uçurtma şenliği renkli görüntüler 
oluşturdu. Şenlikte her yaştan çocuk 
ve yetişkin kendi tasarım uçurtma-
larıyla birinci gelebilmek için yarıştı. 
Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stad-
yumu'nda Beyşehir Gençlik ve Spor 

İlçe Müdürlüğü ile Beyşehir Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile 
uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe 
çocuklarıyla birlikte stadyuma gelen 
ailelerin ilgisi yoğun oldu. Çim ze-
minin üzerinde yanlarında getirdik-
leri kendi tasarım uçurtmalarını en 

yükseğe çıkarabilmek için mücadele 
veren yarışmacılar, en büyük uçurt-
ma, en güzel uçurtma ve en yüksek 
uçurtma kategorilerinde birinci ge-
lebilmek için çaba gösterdi. Yaklaşık 
bir saat süren etkinliğin sonunda de-
receye giren çocuklara sürpriz ödül-

leri Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Musa Konuk, İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Emre Yağcıoğlu ile Beyşe-
hir Sosyal Hizmetler Müdürü Nuri 
Baysal tarafından verildi.
n İHA

Beyşehir’de uçurtma şenliği yapıldı

3 bin tarihi fotoğrafla
bölgenin hafızası oldu

Konya'ya gelen turistlere reh-
berlik yaparken, ilgisini çeken tarihi 
fotoğrafları arşivleyen Yaşar Barışık, 
oluşturduğu 200 yıllık arşivle kentin 
görsel hafızası oldu. Konya'da yaşa-
yan 63 yaşındaki emekli Almanca 
öğretmeni Barışık'ın tarihi fotoğraf-
lara olan merakı, 1980'li yıllara da-
yanıyor.

Genç bir öğretmenken, yaz dö-
nemlerinde Alman turistlere kentin 
tarihi ve turistik yerlerini tanıtan 
Barışık'ın, karşılaştığı eski Konya 
fotoğraflarına ilgisi, zamanla tutku-
ya dönüştü. Merkez Selçuklu ilçesi 
Feritpaşa Mahallesi'nde 12 yıldır 
da muhtarlık yapan Barışık'ın, bu 
süreçte insanlarla artan etkileşimi, 
ulaştığı fotoğraf sayısını da her ge-
çen gün arttırdı.

Arşivini dijital ortamda muha-
faza eden Barışık, kentte çekilmiş 
1800'lerden yakın tarihe kadar 3 
binden fazla fotoğrafı biriktirdi. Ba-
rışık, eski Konya fotoğraflarına ilgi-
sinin yaşam biçimi haline geldiğini 
söyledi.

Araştırdıkça çok güzel hazine-
lere ulaştığını belirten Barışık, tarih 
profesörlerinin, yazarların, basılı 
eser hazırlayanların, bilgi, belge ve 
fotoğraf için kendisine sık sık baş-
vurduğunu dile getirdi.

TARİHİ 1810'A UZANAN 
FOTOĞRAFLAR VAR

İngiliz casus Gertrude Bell'in 19. 
yüzyılda Konya ve civarında çektiği 
fotoğrafların, arşivindeki en önem-
li belgelerden olduğunu kaydeden 
Barışık, "Gertrude Bell 1890'larda 

Konya'ya gelmiş. 24 yıl Osmanlı top-
raklarında birçok bölgede, özellikle 
Konya'da ve Karapınar'da binlerce 
fotoğraf çekmiş. Bu fotoğrafların bir-
çoğuna ulaştım." diye konuştu.

Barışık, tarihi 1810'a kadar uza-
nan fotoğrafları bulunduğuna dikka-

ti çekerek şöyle konuştu: "Fotoğraf-
larımın birçoğunu kendim topladım. 
Mahalle sakinlerim, arkadaşlarım 
veya beni hiç tanımayan insanlar da 
gönderdi. Birçoğu da, 'Yaşar hocam, 
bu fotoğraf bizim evimizde yıllardır 
duruyordu. Biz değerini bilmiyoruz, 
sen bilirsin, senin olsun' diye hediye 
edildi. Elimde böyle kaynaklar var. 
Arşivimi büyütmeye de her gün de-
vam ediyorum. Bunları tozlu raflar-
dan, sandıklardan çıkartalım, Konya 
tabiriyle çıkıları açalım. Oralarda ne 
değerler, ne cevherler var."

Sosyal medya hesabından pay-
laştığı fotoğraflarla ilgili yurt dışın-
dan da etkileşim aldığını aktaran 
Barışık, ABD, Almanya, Japonya, 
Rusya gibi birçok ülkeden iletişime 
geçenler olduğunu söyledi.

Barışık, şöyle devam etti: "Pay-
laştığım fotoğrafları takip eden gur-
betçilerimizden çok güzel tepkiler 
alıyorum. 'Memleketimizin tarihini 
öğreniyoruz, hasret gideriyoruz' 
diyorlar. Bu benim için çok güzel 
bir duygu. Bu fotoğrafları geleceğe 
aktarmak, tarihimizi gençlerimize 
unutturmamak için bir de çalışma-
mız var. Konya fotoğraflarına, ilçe-
lerimizden aldığımız fotoğrafları da 
ekleyerek ansiklopedi şeklinde bir 
eser hazırlayacağız." n AA

100 yaşındaki Müzeyyen 
nineye polis şefkati

Yuvadan düşen yavru leyleği 
itfaiye ekipleri kurtardı

Geçtiğimiz Cuma günü Mev-
lana Türbesi’ni ziyaret eden 100 
yaşındaki Müzeyyen Gökmen, 
evine giderken Adalhan Kavşa-
ğı’ndan geçmekte zorlandı. Kadın 
polisin Müzeyyen nineyi yoldan 
geçirmesi ise yürekleri ısıttı.

Geçtiğimiz Cuma sabahı Mev-
lana Türbesi’ni ziyarete giden 100 
yaşındaki Müzeyyen Gökmen, eve 
döndüğü sırada merkez Selçuklu 
ilçesi Adalhan Kavşağı’ndan geç-
mekte zorlandı. Kavşakta bekle-
yen Gülnihal isimli komiser yar-
dımcısı, Müzeyyen Gökmen‘nin 
koluna girerek karşıya geçmesine 
yardımcı oldu. Cep telefonu ile 
kaydedilen ve sosyal medyada 
paylaşılan görüntüler, vatandaş-
lar tarafından büyük beğeni ve 
yorum aldı.

Öte yandan, Müzeyyen 
Gökmen’in 17 Aralık 2018’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya mitinginde 
kendisiyle görüşerek torununa iş 
istediği ve yardımcı olunduğu öğ-
renildi.

‘SÜREKLİ YOLDAN 
GEÇİRİRLER BENİ’

Dolmuşa binerek her cuma 

Mevlana Türbesi'ni ziyaretine git-
tiğini anlatan Müzeyyen Gökmen, 
"Caminin köşede inerim, doğru 
Mevlana’nın oraya giderim. Üçler 
Mezarlığı'na giderim, mezarlığa 
giderim, sonra Mevlana’ya gire-
rim. Benim videomu çekmişler 
nasıl olduysa.

 Sürekli yoldan geçirirler beni, 
Müslümanımız çok, Allah büyük. 
Birisi gelir kolumdan tutar geçirir. 
Allah, Kur’an’ımızla, imanımızla, 
amelimizle gitmeyi nasip etsin. 
İmansız gitmeyelim, er geç oraya 
gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüşmesini de anla-
tan Müzeyyen nine, "Mitingdey-
ken 'Nene biz seni çağırırız soğuk-
ta bekleme' dediler. 

Komiser beni çağırdı, Tay-
yip’in yanına gittim. 'Benim oğ-
lum var, belediyede işe alabilir 
misin?' dedim. Konuştum geldim. 
'Seni umreye yollayayım' dedi. 
Ben de gittiğimi söyledim. Anası 
atası nurlarda yatsın. Öpüyorum 
ciğerim, çok selam söylüyorum. 
Ben belediye başkanı ile görüş-
mek istiyorum yarım saatliğine" 
dedi. n İHA

Beyşehir ilçesinde, cami kub-
besinde bulunan yuvadan annesi 
tarafından atıldığı düşünülen yaralı 
yavru leylek düştüğü yerden itfa-
iye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahal-
lesi’ndeki Merkez Çarşı Camisi’nin 
kubbesinde anneleriyle beraber 
4 leyleğin bulunduğu yuvadan 
yavruların birisi küçük kubbelerin 
bulunduğu zemin üzerine düşerek 
yaralandı. Cami üzerindeki yaralı 
yavruyu gören çevre apartmanlar-
daki vatandaşlar, itfaiye ekiplerin-
den yardım istedi. Adrese itfaiye 
ekiplerinin yanı sıra milli parklar 
görevlileri de geldi. İtfaiyenin özel 
sepetli vinciyle cami üzerine çıkan 
itfaiye görevlisi, yaralı leyleği ala-
rak aşağıya indirdi. Milli parklar gö-
revlisine teslim edilen yaralı yavru 

leyleğin tedaviye gönderileceği 
öğrenildi. Kurtarma operasyonunu 
izleyen İbrahim Al, yaralı leyleğin 
yuvasından annesi tarafından atıl-
mış olabileceğinin düşünüldüğünü 
belirtirken, itfaiye ekipleri tarafın-
dan bulunduğu yerden alınarak 
tedavisi için milli park görevlilerine 
teslim edildiğini söyledi.
n İHA
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1934 yılından sonra Akviran eğitiminde yeni bir sayfa açıldı
Konya’nın şirin ilçesi Akören, Cumhuriyet sonrasında dikkat çeken bir gelişim süreci yaşadı. Bu süreç, özellikle ilçede yapılan 
okuldan sonra büyük bir hız kazandı. Gayretler neticesinde Akören’deki çocukların eğitim alması başarılı bir şekilde sağlandı

Konya’nın şirin ilçesi Akören, 
Cumhuriyet sonrasında dikkat çeken 
bir gelişim süreci yaşadı. Bu süreç, 
özellikle ilçede yapılan okuldan son-
ra büyük bir hız kazandı. İdealist ve 
memleketine hizmet etmek isteyen 
Mustafa Çetin, memleketindeki ço-
cukların okuması için büyük gayret 
gösterdi. Bu gayretlerin neticesinde 
ise 1934 yıllarından sonra Akören’de 
eğitim alanında yeni bir sayfa açıldı. 
Çocuklar okumaya başlarken, başa-
rılar da arka arkaya gelmeye başla-
dı. Bu serüvenin sonunda Akören’de 
birçok isim aldığı eğitimin ardından 
önemli devlet görevlerinde bulundu. 
Tüm bu isimler, Akören’in gurur tab-
losu oldu. Memleketi Akören’in tari-
hini kaleme alan Araştırmacı-Yazar 
Muzaffer Tulukcu, Akören Tarihi-3’te 
şu bilgileri paylaşıyor; 

GÜZEL BİR KADRO KURULDU 
Konya Muallim Mektebi me-

zunu Akviranlı Mustafa Çetin Baş 
Öğretmen olarak atanmış, aynı yıl 
gene Akviranlı olan Seyit Mehmet 
Alp ve aslen Ereğlili olup Konya Kız 
Muallim Mektebi mezunu Muazzez 
Tuygan (Şahin) ve zaten görevine 
devam eden Mektepli ile güçlü bir 
kadro kurulmuştu.

Direksiyonun başında Musta-
fa Çetin’in olması Akviran eğitimi-
ni daha da yükseltmeye başlamıştı. 
1929 yılında Kilis’te de ilk öğretmen-
liğe başlayan Nizip, sonrasında Cihan-
beyli Kırkışla’ya gelen Mustafa Çetin’e 
köyün ağası -gel gitme, şu sürünün 

yarısını sana vereyim ki bizim çocuk-
lar öğretmensiz kalmasın- demesine 
rağmen o bunu kabul etmemişti.

Çünkü doğduğu memleketinde 
yeni neslin okuyup kendilerini kur-
tarmasını istiyordu. Bu ideal ile işine 
sarıldı. Kadrosu her geçen gün güçle-
nen Akviran İlkokulu’na 1939 yılın-
da hemşerimiz (Goca) Hüseyin Eru-
yar’da toprağımız eğitimine takviye 
kuvvet olmuştu.

Çetin Başöğretmenin gönlünde 
öğrencilerini yetiştirip onlarında ken-
disi gibi Akviran’da görev yapmaları 
vardı.

İlk olarak 1939 yılında öğrenci-
si olan Mustafa Taşbaş’ı Çifteler Köy 
Enstitüsü’ne gönderdi. Taşbaş öğret-
men 1944 yılında mezun olarak Ak-
viran İlkokulu’nda göreve başladı.

İşte 1934 ile 1950 yılları arasında 
Akviran İlkokulu’ndan yetişen Akvi-
ranlılar.

Ahmet Coşar (Yargıtay Başkanı)
Abdullah Tenekeci (Devlet Baka-

nı)
Ahmet Karaoğlu (İstanbul Cum-

huriyet Başsavcısı)
Abdullah Erkun (General)
Halil Harmancı (Vakıflar Bankası 

Genel Müdürü)
Mustafa Embel (Çumra Belediye 

Başkanı)
H.Hüseyin Alp (Ümraniye Beledi-

ye Başkan Yardm.)
Ömer Ali Gültekin (Kardemir Ge-

nel Müd. Yardımcısı)
Salih Yalçın (Albay)

Ahmet Coşar Abdullah Tenekeci Ahmet Karaoğlu Abdullah Erkun Halil Harmancı Mustafa Embel H.Hüseyin Alp Ömer Ali Gültekin Salih Yalçın Mehmet Ekinci

1934-1961 dönemi Akören eğitimine yön veren Mustafa Çetin öğretmen.1934-1961 dönemi Akören eğitimine yön veren Mustafa Çetin öğretmen. TMO Emeklisi Halil Şahin.TMO Emeklisi Halil Şahin.

Diyanet Başkanlığı’nda müfettişlik yapan Hasan UysalDiyanet Başkanlığı’nda müfettişlik yapan Hasan Uysal

Avukat Halil İbrahim Gültekin.Avukat Halil İbrahim Gültekin.

Hukukçu H.İbrahim Doğaner.Hukukçu H.İbrahim Doğaner.

Demiryolcu Hasan Hüseyin Eralp.Demiryolcu Hasan Hüseyin Eralp.

Akören’in ilk Milli sporcusu Hasan Fehmi Akın.Akören’in ilk Milli sporcusu Hasan Fehmi Akın.

Mehmet Çalışkan (Sofu)Mehmet Çalışkan (Sofu)

Murat Gürbüz ve eşiMurat Gürbüz ve eşi

Ali Osman Ataç

Tevfik Eruyar

Muzaffer Özbakan

H.Ibrahim Yıldırım

Veli Akceylan

Mustafa Sezgin Burdur

Mehmet Bağcı.

Ali Karagedik

Rüştü Karamut ve eşiRüştü Karamut ve eşi
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1934 yılından sonra Akviran eğitiminde yeni bir sayfa açıldı
Bu başarı sonrasında Akören’in gurur tablosunu ortaya çıkardı. Çünkü Akören’de açılan okulda eğitim gören birçok isim, sonrasında 
devletin önemli kademelerinde görevler üstlendi. 1934 ile 1950 yılları arasında yetişen o isimler, ilçeye ve ülkeye önemli katkılar verdi

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ-3

Mehmet Ekinci (Albay)
Mustafa Avcu (Sağlıkçı)
Ziya (Doğan) Akalın (Adana Çi-

mento Fabrikası Müdürü)
Mustafa Şeref Yavuz (D.S.İ.)
Sait Aydemir (Belediye Başkanı)
Bekir Sami Soysal (Şeker Fabrika-

sı)
Mustafa Torcan (Öğretmen)
Tacettin Karaçelebi (Öğretmen)
S.Ali Karaman (Öğretmen)
Veyis Ersöz (Öğretmen)
Halis Harmankaya (Öğretmen)
Ömer Ali Öncel (Öğretmen)
Mustafa Şekip Alp (Makine Mü-

hendisi)
Alâaddin Abidin Özmen (Memur)
Hasan Fehmi Akın (D.D.Y.)
Veysel Ataç (Öğretmen)
Mehmet Bağcı (Öğretmen)
Muzaffer Özbakan (Öğretmen)
Ali Osman Ataç (Öğretmen)
Ali Karagedik (Astsubay)
Rüştü Karamut (Memur)
Tevfik Eruyar (D.D.Y.)
Muharrem Mermer (Öğretmen)
D.Ali Tınkır (Öğretmen)
Veli Akceylan (Öğretmen)
H.İbrahim Yıldırım (Sanayici)
Mustafa Sezgin (Emniyet mensu-

bu)
Mehmet Akın (Emniyet mensu-

bu)
Halil Şahin (T.M.O-Memur)
Hasan Uysal (Diyanet-Müfettiş)
H.İbrahim Gültekin (Avukat)
Hasan Uysal (Öğretmen)
Abdurrahman Doğaner (Hakim)

Durmuş Baykur Çelebi (Memur)
Hasan Hüseyin Eralp (D.D.Y)
Ahmet Mucuk (D.D.Y.)
(Küçük)İsmail Türkoğlu (D.D.Y)
S.Ali Uzun (Öğretmen)
Murat Canbaz (Öğretmen)
Murat Gürbüz (Öğretmen)
Osman Bayrakcı (Öğretmen)
Mustafa Bayrakcı (Öğretmen)
Haydar Gençtürk (Öğretmen)
Ali Ertaş (Öğretmen)
Mustafa Erkoç (Öğretmen)
Ali Osman Ceylan (Müftü)
Mustafa Ertaş (Konuklar Devlet 

Üretme Çiftliği-Memur)
Ahmet Çetin (T.M.O.-Memur)
Latif Eruyar (Öğretmen)
Mehmet Çalışkan (Hoca)
Nazım Kurban (Hoca-Memur)
Ahmet Hamdi Öğüt (Müftü)
A.İhsan Buğdaycı (Memur)
Abdurrahman Altıntaş (Öğret-

men)
Mustafa Yılmaz (Memur)
Ahmet Dinç (Öğretmen)
Mehmet Kurban (Öğretmen)
M.Ali Tulukcu (Öğretmen)
Akif Ahmet Tulukcu (Emniyet 

Mensubu)
S.Ahmet Sezgin (Öğretmen)
A.Kadir Taşkıran (Memur)
İsmail Koçak (Öğretmen)
Bekir Özuysal (Öğretmen)
Halil Naci Kılıçaslan (Öğretmen)
İ.Hakkı Günay (Öğretmen)
Hasan Turgut (Öğretmen)
A.İhsan Doğru (Öğretmen)
DEVAM EDECEK

Mustafa Avcı Mustafa Şeref Yavuz Sait Aydemir Mustafa Torcan Tacettin Karaçelebi

Ali Osman Ceylan Ahmet Çetin

Veysel Ataç Haydar Gençtürk

Ali İhsan Buğdaycı Bekir Özuysal.

M. Ali TulukcuAbdurrahman Altıntaş

S.Ali Karaman Veyis Ersöz Halis Harmankaya Ömer Ali Öncel Mustafa Şekip Alp

Demiryolları Emeklisi Ahmet Mucuk.Demiryolları Emeklisi Ahmet Mucuk.
Fevzi Çavuş ve hanımı. Oğulları öğretmen Ali Ertaş (ayakta) ve Fevzi Çavuş ve hanımı. Oğulları öğretmen Ali Ertaş (ayakta) ve 

önce memurluk sonra esnaflık yapan Mustafa Ertaş.önce memurluk sonra esnaflık yapan Mustafa Ertaş.

Akören Belediye Başkanlığı da yapan Öğretmen Halil Naci Kılıçarslan.Akören Belediye Başkanlığı da yapan Öğretmen Halil Naci Kılıçarslan.

Öğretmen İsmail Hakkı Günay.Öğretmen İsmail Hakkı Günay.

Hasan Turgut Akviran Kültürspor’da futbol oynamıştı.Hasan Turgut Akviran Kültürspor’da futbol oynamıştı.

Belediye Başkanlığı da yapan öğretmen Ali İhsan Doğru.Belediye Başkanlığı da yapan öğretmen Ali İhsan Doğru.

Başşoför Valigilin İsmail Türkoğlu.Başşoför Valigilin İsmail Türkoğlu.

İçeri Çumra Belediye Başkanlığı yapan Osman Bayrakçı.İçeri Çumra Belediye Başkanlığı yapan Osman Bayrakçı.

Öğretmen Mustafa Bayrakçı.Öğretmen Mustafa Bayrakçı.

Çifteler Köy Enstitüsü mezunu Mustafa Erkoç.Çifteler Köy Enstitüsü mezunu Mustafa Erkoç.
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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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 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

 

SEBZE VE MEYVE SATIN ALINACAKTIR 
(2021 YILI 2. DÖNEM)

KONYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1401753

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 

daireler

0531 710 
88 76

SATILIK 
DAiRELER

33 KALEM SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/332931
1-İdarenin
a) Adresi   : Akabe mah. Alaaddin Kab. cad. Nu. 140 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323551332 - 3323553145
c) Elektronik Posta Adresi : konya.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 33 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer 
    alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri    : Kurum Genel Bütçe Ambarına 
c) Teslim tarihleri  : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 15/08/2021 tarihinde 
      başlar 31.12.2021 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :Konya E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü Akabe Mahallesi
     Alaaddin Kab Caddesi No:140 Karatay/KONYA İhale Toplantı Odası.
b) Tarihi ve saati   : 27/07/2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü Akabe 
Mahallesi Alaaddin Kab Caddesi No:140 Karatay/KONYA - Ambar Memurluğu adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38. Maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
Teknik şartnamedeki hükümlere aynen uyulacaktır. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çumra İlçe, 557 Ada, 4 Parsel, OKÇU Mahalle/Köy, Kaşüstü Mevkii, 
Taşınmaz mahallenin doğusunda olup sulanabilir arazilerdendir. Parselin kuzey hududunda yol, diğer 
hudutlarında şahıs arazileri bulunmaktadır. Borçlunun parselde 3336/13343 hissesi vardır. Hissesine 
düşen miktar 3336 m2'dir. m2 birim fiyatı 15 TL'den hissesi 50.040,00 TL'ye tekabül etmektedir.
Yüzölçümü : 3.336 m2
İmar Durumu : Çumra Belediyesi uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti  : 50.040,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. 17/10/2003 tarih ve 4541 
yevmiye numaralı 4317,40 m2'lik kısmı imar uygulamasına tabi tutulmuştur. Tapu kaydındaki gibi.
1. Satış Günü : 16/08/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 13/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 31/A (Çumra Belediyesi Yanı)
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çumra İlçe, 400 Ada, 5 Parsel, OKÇU Mahalle/Köy, Ortaköy Mevkii, 
Taşınmaz Okçu Mahallesi 75424. sokakta olup imar planı içerisindedir. Yerleşim alanı olarak 
kullanılmakta olduğu, elektrik ve sudan faydalandığı görülmüştür. Taşınmazın içerisinde herhangi bir 
yapı bulunmamaktadır ve arsa olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz borçlu tam hisselidir.
Yüzölçümü : 562,37 m2
İmar Durumu : Çumra Belediyesi uygulama imar planı içindedir.
Kıymeti  : 67.484,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 16/08/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 13/09/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 31/A (Çumra Belediyesi Yanı)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2020/50 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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Gelecek Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Osman Başaran Gelecek Partisi’nin en çok çalışan teşkilatlarından biri olduklarını belirterek, “Bizim besleneceğimiz 
en önemli argüman sahadır. Dolayısıyla biz de sürekli sahada ve halkla iç içeyiz. Muhalefetteyken de hizmet edilebileceği inancındayız” dedi

‘Siyaset veballi bir iştir’
Yenigün Gazetesi’ne nezaket 

ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi 
Selçuklu Teşkilatı Konya’da çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Saha-
da sürekli halkla iç içe olan Gelecek 
Partisi’nin özellikle ilçe teşkilatları 
yoğun mesai harcıyor. Çalışmaları 
hakkında bilgi veren Gelecek Partisi 
Selçuklu İlçe Başkanı Osman Ba-
şaran “Sadece seçim zamanı değil, 
sadece oy istemek için değil, her za-
man halkla iç içe olacağız. Biz halkız, 
halk gelecek sloganı ile yola çıktık” 
dedi.

‘EN ÇOK ÇALIŞAN TEŞKİLATIZ’
Selçuklu’da teşkilatlanma konu-

sunda ciddi çalışmalar yaptıklarını 
anlatan Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanı Osman Başaran, “Şubat 
2020’de görev tevdi edildi ve Mart 
ayında da ilçe teşkilatımızın açılışını 
yaptık. Bu süre içerisinde kadın kol-
ları, gençlik kolları da dahil olmak 
üzere yönetimimizi oluşturup, ilçe 
binamızın yerini hazırladık. Ve 8 
Mart’ta da genel başkanımınız ka-
tılımıyla açılışımızı gerçekleştirdik. 
Yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan bir 
teşkilatız. Gelecek Partisi teşkilat-
ları içerisinde en çok çalışan teşki-
latlardan biriyiz. Bu vesileyle tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Biz, her hafta bir gün, istisnasız ma-
halle ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziya-
retlere pandemide de ara vermedik. 
Selçuklu 700 bine yakın nüfusuyla 
Türkiye’nin 51 vilayetinden daha 
büyük bir ilçe. Çok çalışmamız, çok 
emek vermemiz gerekiyor. Bu haf-
ta 55’inci haftamız ve 55 haftadır 
aralıksız çalışıyoruz. Bugüne 6 binin 

üzerinde esnaf ziyareti yapmışız. 
Bunun neden yapıyoruz? Bir vatan-
daş olarak hep şunu gördük; Hiçbir 
siyasetçi oy isteme zamanı hariç ka-
pımızı bile çalmadı. Seçim dönemi 
‘sizi hep ziyaret edeceğiz, dertleri-
nizi dinleyeceğiz’ diyen siyasileri de 
seçimden sonra bir daha görmedik” 
dedi.

‘BESLENECEĞİMİZ 
ARGÜMAN SAHADIR’

Yola çıkarken, hep halkın ara-
sında olacağız dedik ve bunun ge-
reğini yapmaya çalışıyoruz şeklinde 
konuşan Osman Başaran, “Birincisi, 
bir muhalefet partisiyiz ve bu an-
lamada bizim besleneceğimiz en 
önemli argüman saha olduğu için 
sahadan kopmuyoruz. Bir de sade-
ce seçim zamanı sadece oy istemek 
için değil normal zamanda da hal 
hatır sormak için vatandaşı ziyaret 

edelim dedik ve gereğini de yapı-
yoruz, sahadayız. Allah nasip eder 
bizim partimizden başkan olursa 
haftanın bir günü halk buluşması 
yapacağız. Mahallelinin taleplerini 

sıkıntılarını dinleyecek ve her hafta 
bir mahallede vatandaşla bir araya 
gelecek. Bunu planlıyoruz. Şunu da 
söyleyeyim; STK çalışmasını bilen 
birisi olarak pandemide de bir yar-

dım derneği gibi de çalıştık diyebili-
rim” ifadesini kullandı.

‘AYNI MASADA 
BULUNABİLMEMİZ LAZIM’

Siyasilerin ulaşılabilir olması 
önemlidir açıklaması yapan Gelecek 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Osman 
Başaran, “Her şeyden önce bir siya-
sinin ulaşılabilir olması önemlidir. 
Bizim en büyük çalışmamız ulaşı-
labilirliği sağlamaktır. İktidar tem-
silcilerinin ulaşılabilirliği konusunda 
sıkıntı yaşandığını hepimizi biliyo-
ruz. Misal, Selçuklu Belediye Başka-
nımızın bir cenazesi oldu. Başsağlığı 
ziyareti için gidelim istedik ve defa-
larca randevu istemememize rağ-
men randevumuzu kabul etmedi. 
Bizi iktidarı muhalefeti ile aynı masa 
etrafında bir araya gelebilmemiz la-
zım” dedi.

Selçuklu’da genç potansiyelin 

yüksek olduğunu söyleyen Gelecek 
Partisi Selçuklu ilçe Başkanı Osman 
Başaran, “Biz, gençler için bir yol ha-
ritası belirledik. Mümkün olabildi-
ğince dinlemeye çalışıp ne kadarına 
cevap verebileceğimizi hesaplama-
ya çalışıyoruz. Gençlerin çok farklı 
talepleri olabiliyor. Kay kay parkı 
istiyor, içinde olması gereken özel-
liklere kadar talepte bulunuyorlar. 
Talepler bir tarafa mümkün olabil-
diğince onları dinlemeye çalışıyoruz. 
Edindiğim kanaate göre, onların en 
büyük istekleri dinlenebilmek. Bir 
birey olarak değer görmek istiyorlar. 
Eğitim noktasında ise çok donanım-
lı gençler yetiştirebilmek için çaba 
harcıyor, gençlere karşı sorumlulu-
ğumuzu yerine getirmeye çalışıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

‘MUHALEFETTEYKEN DE 
HİZMET EDİLEBİLİR’

Siyaset vebal yeridir şeklinde 
değerlendirmede bulunan Osman 
Başaran, “Her hafta ziyaret ettiği-
miz mahallelerin eksiklerini belir-
leyip sosyal medyada paylaşıyoruz. 
Bu paylaşımlarımızın dönüşleri oldu 
ve bazı sıkıntılar konunun muhatap-
ları tarafından giderildi. Bir de çözü-
lemeyen sıkıntılar var. Bir siyasetçi 
iktidardayken vatandaşına hizmet 
edebilir ama muhalefetteyken de 
hizmet edebilir. Yani siyaset vebal 
yeridir. Biz vebal taşıyoruz. Şu anda 
vicdanen çok müsterihim ve vatan-
daşa karşı sorumluluğumuzu yerine 
getirdiğimizi düşünüyorum. Birçok 
eksiği gündeme taşıyıp çözülmesini 
sağladık” ifadesini kullandı.
n MEHMET ALİ ELMACI

Yaşı kırklarda idi Mustafa Ağa’nın,  
Kırsal bir dağ köyünde gücüne göre 
hem davar sığır ile hem de rençperlik 
yaparak yaşamını sürdürmekte idi.

Yedi tane çocuğu vardı, üçü oğlan 
dördü de kız. Bu yaşında iki oğlunu 
evlendirmiş iki de kızını baş göz etmiş, 
etraftaki komşularına bakarak maddi 
durumu bir hayli iyi idi. Kimseye ihti-
yacı yoktu. İhtiyacı olana da yardımcı 
olmaktan kaçmayan dindar sayılır biri 
idi. Ağzından küfür ve kötü laf asla çık-
mayan namazında, abdestinde zaman 
buldukça cemaatten hiç kalmamaya 
özen gösterirdi.

Köyünün ortak malları olan çeş-
me ve çeşme suyolları bakımını hep 
kendisi üstlenirdi. Bunun için gerekli 
her malzemeyi kendisi temin eder, ak-
sayanı bozulanı tamir eder, köylünün 
sıkıntısına koşardı.

Bundan başka kırsalda ki kuyu ve 
sarnıçları temizlemeyi, onların yağmur 
sularından dolması için suyollarını te-
miz tutma gibi görevlerin yanında köy-
deki cami ve misafir odalarının bakımı-
nı da hep Mustafa ağa yapardı. O yaşta 
ağa namını almak da belli ki hayırsever 
oluşundan verilmişti ona.

Hatta bazen evinde işlerinin yo-
ğunluğunda hep böyle hayırla uğraş-
masına eşi ve çocukları, “Yahu köyde 
senden başka adam yok mu? Biraz da 
onlar yapsın bu ortak köy hizmetindeki 
yerlerden tek biz mi faydalanırız, bunca 
işimiz var” diye hayıflanmalarına karşın 
ya sessiz kalır ya da “Siz karışmayın 
benim işime, işinizi yapın yorulursanız 
bırakın bir gün sonra yaparsınız” der, 
kendi bildiğini yapardı.

Mustafa, davarcılık da yapıyor 
hatta sürü halinde davarlarını yazın 
yaylada, kışın yaban ağılı denen köyün 
uzağındaki yerlerde güder, yaz kış sırtı 
yatak yüzü görmezdi…

O yaban ağıllarında kışın bir sürü 
davarı beslemek zayiatsız bahara çı-
karmak öyle kolay da değildi. Onun için 
yazdan evindeki sığırlar ve eşek öküz 
gibi gücünden faydalanılan hayvanla-
rın yiyintisini eve doldurduktan başka 
kış ağılında da bu saman ot yaprak gibi 
hazırlıkların yapılması önemli idi.

Kışın keçiler kar kış demez, or-
mandan meşe ve ardıçların uç çalıları-
nı (çiğirdik) yiyerek beslenir, ama daha 
nazik olan koyunlar ise kar yağdığı za-
man mutlaka önüne ot saman ve yem 
isterdi. Artık oğullarını evlendirdiği için 
işler biraz daha kolay olmuştu. Kendisi 
davar gütmeyi seven, eşi de yaylada 
ürün almayı bilen insanlardı. İşinin ehli 
oluşundan çocuklarına “Yavrularım 
siz köyün ekin harman işlerini yapın, 
biz anan ile yaylaya gidelim hem da-
varımızı güderiz küçük kardeşinin Halil 

de oğlak kuzuları yayar, zorlanırsa ana-
nız yardım eder. Biz yaylayı hallederiz” 
demiş ve yaylaya dört ay kadar yiye-
cekleri olan un bulgur gibi dayanıklı ne 
buldularsa götürmüşlerdi. Yazın da 
tarlalarında çıkan domates, salatalık, 
patates, soğan gibi yeni sebzeyi de 
arada ya gece gidip alır gelir ya da ço-
cukları getirip ihtiyaçlarını giderirlerdi.

Mustafa Ağa, yaylaya çıkarken 
eskiden beri hep duyduğu ama çok 
üzerinde durmadığı bir olayı da yalnız 
başına araştırmak istiyordu. Olay ne 
miydi?

Yaylanın yakınlarında çok kulla-
nılmayan derin ve karanlık bir mağara 
vardı. Buraya ne o köyden ne de civar 
köylerden kimse girmeye cesaret ede-
mezdi. Bu mağarada yüklü miktarda 
altın olduğu herkes tarafından söyle-
nirdi ama oraya girmenin çok tehlikeli 
olduğu da anlatılırdı. Rivayete göre 
altın ya da para cinlerin elindeydi, onu 
kimse alamazdı.

Bir gece yaz sıcağından dolayı 
yayla evinin damından biraz yukarda 
yatırdığı davar sürüsünün yattığı yerin 
yanında kendine de bir yer yaparak 
kepeneğin içinde uyurken… Yine 
aynı köyde olduğu gibi yayladaki ha-
nımlar ve çocukların sesleri gelmeye 
başlayınca, zaten geç yattığı için ağır 
uykuda bile seslerin geldiğini fark edip 
hemen kepeneğin içinden fırladı: “Ne 
oldu önemli bir şey mi var hayrola?” 
dedi. Kadınlar “Yok Mustafa ağa yayla-
nın orta çeşmesinin suyu akmaz oldu 
sende biraz sonra davarları kaldıracak-
sın, biz yaylacılar su olmazsa ne yapa-
rız bir çaresine bak” dediler. Zaten bu 
işlere aşina olan Mustafa, eline malası-
nı aldı kovasına evinden biraz çimento 
koyup çeşmenin suyolunu takiben 
yürümeye başladı. Su yolunun bazı 
yerleri düzgün taşlar ile yapılmış avgın 
ya da eski künkler ile yeterince uzak bir 
yerden yayla ortasına getirilmiş çok 
soğuk yaylacıların turfan yaymada kul-
landıkları sade yağını turfanda toparla-
yan çok soğuk bir kaynak suyu idi.

Daha ortalık pek aydınlanmamıştı 
ama Mustafa, bu işi çabuk bitirme-
liydi. Çünkü ortalık ısınmadan davar 
gün doğarken kalkar yürürdü. Neyse 

Allah yardım etti daha 30-40 adım 
kadar giderken suyun arızasını buldu. 
Etrafını ısırgan otlarının sardığı suyolu 
ısırganların köklerinin künklerin içeri-
sine girip kapatınca suyolunu tıkamış 
hemen acele o kökleri künkleri fazla 
kırıp dökmeden yaptı. Kırılan yeri dere-
lerden topladığı biraz kum ile çimento-
yu karıştırıp suyun çeşmeye gelmesini 
sağladı. Yanında cıvıldaşan çocuklara 
da “Aman eyi bakın çocuklar sizler ya-
rın yaylacı olacaksınız. Bu gibi arızaları 
aklınızda tutun” diye tembih etmeyi de 
ihmal etmiyordu.

Yaylaya geldiğinde davarlar yavaş 
yavaş ayaklanmaya başlamış, cefakar 
çalışkan eşi Eşme kadın da kocasının 
azığını hazır etmiş torbayı uzatmış-
tı. “İçinde taze yağ ile yağladığım iki 
bazlama var, üzerine şeker de saçtım, 
iştahın açılsın diye, afiyetle ye” dedi. 
İşlerini yapmak için yayla evine girdi. 
Mustafa yol almış olan davarların ara-
sına düştü, bazlamaları yedi ardından 
eşine gıyabında dua etti. Öğleye yakın 
davarları yatağına doğru sürerken, 
sürüsünü bekleyen köpeklerin ara ara 
havlamaya başladıklarını işitti. O tara-
fa baktı bu havlama pek kurt veya bir 
yaban hayvanına ürme değildi. Belli ki 
buralarda bir tehlike vardı. Oturduğu 
taşın başından dikkatlice bakındı etra-
fa, yoktu bir emare ama köpekler de 
çağırmasına rağmen gelmiyorlardı.

Çaresiz o taraf doğru yürüdü ve 
kendi kendine köpeklere sormaya 
başladı, “Ne oldu, niye havlarsınız, 
nedir sizi tedirgin eden?” diyerek daha 
dikkatli davranıp çok saldıran olan kan-
cık köpeğe yaklaştı. O da havlamasını 
sıklaştırıp koca bir kayanın altına doğru 
saldırıya geçti. Köpeğin çok saldırma-
sına daha fazla dayanamayan bir adam 
hoşt hoşt diyerek çobana “Aman 
çoban, köpeklere seslen bizi parça-
layacaklar” deyince etraftan taşların 
arasından iki kişi daha peyda oldu. Bu 
adamlar yabancılardı. Hiç görmediği 
tanımadığı birileri olunca acaba davar 
mı çalacaklar ki diye yanlarına varma-
dan “Siz kimsiniz, necisiniz, ne ararsı-
nız bu dağlarda?” diye birbiri ardına 
sorular sordu. “Biz yabancıyız gel hele 
şöyle biraz sohbet edelim çoban ağa” 
dediler. Mustafa daha dikkat ederek 
“Ne ararsanız söyleyin, cevabını vere-
yim yanıma yaklaşmayın” dedi. İçlerin-
den biri “Gel korkma bizden zarar gel-
mez, biz bir yer ararız onu soracağız” 
deyince, Mustafa “Ne arıyorsunuz?” 
diye tekrarladı. Az önce konuşan adam 
“Buralarda garanlık mağara diye bir 
yer varmış o mağara nerde bilin mi?” 
dediler. Mustafa da hemen uyandı 
“Bilmem heç duymadım öyle bir yer” 
dedi. DEVAM EDECEK

KARANLIK MAĞARADA ÇOBANIN BAŞINA GELENLER-1

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Dinamo Bükreş karşısında Galatasa-
ray’ın 2 golünü atan yeni transfer Aytaç 
Kara, “Fatih Terim ile çalışmak büyük gu-
rur" dedi. Aytaç, çok iyi çalıştıklarını ifade 
ederek, "Galatasaray forması giyiyorsak 
bütün maçları kazanmamız gerekiyor" ifa-
delerine yer verdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon 
öncesi ilk hazırlık maçında Romanya tem-
silcisi Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi.

Teknik direktör Fatih Terim, Florya 
Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazır-
lık maçında Berk Balaban, DeAndre Yed-
lin, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, 
Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, 
Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, 
Ryan Babel, Mustafa Muhammed'den 
oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Müsabaka-
nın ilk yarısında Babel ile girdiği birkaç 

pozisyonda yararlanamayan sarı-kırmı-
zılılar, 37. dakikada yeni transfer Aytaç 
Kara'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 
öne geçti.

Konuk takım, 49. dakikasında Adam 
Nemec'in attığı golle beraberliği sağladı. 
Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Aytaç Ka-
ra'nın penaltıdan attığı golle yeniden öne 
geçti. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik 
üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Ali Yavuz 
Kol, 2. yarısının farklı dakikalarında ise 
Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşde-
mir, Yunus Akgün ile Erkan Süer, oyuna 
dahil oldu.

Galatasaray, hazırlık maçında karşı 
karşıya geldiği Dinamo Bükreş’i 2-1’lik 
skorla mağlup etti. Maçın ardından müsa-
bakada 2 gol kaydeden sarı-kırmızılıların 

yeni transferi Aytaç Kara karşılaşma ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray 
formasını hazırlık maçında da olsa giyme-
nin büyük bir gurur olduğunu dile getiren 
Aytaç Kara, “Başlangıcımız çok iyi oldu. 
Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gere-
ken maçlar bunlar çünkü hem sezon başı 
yoğun antrenmanların karşılığını almak 
için hem de kendi özgüvenimizi bulabil-
memiz için. Bu maçta zaten yoğun çalı-
şıyoruz yorgun bir şekilde oynuyoruz bu 
maçları bütün arkadaşlarımız kendisinin 
performansının üstüne koymaya çalışıyor. 
Ona rağmen iyi bir oyun oynadık. Hocamı-
zın istediklerini yapmaya çalıştık ki yorgun 
olmamıza rağmen bunları iyi yaptığımızı 
düşünüyorum çünkü çok iyi çalışıyoruz. 
Tabii ki Galatasaray forması giyiyorsak 
bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bu 

da güzel bir başlangıç oldu” şeklinde ko-
nuştu.

"FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK 
BÜYÜK BİR GURUR"

28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör 
Fatih Terim ile çalışmanın büyük bir gu-
rur olduğunun altını çizerek, “Fatih hoca 
ile 20 yaşında bir tecrübe yaşamıştım. 
Gerçekten onunla çalışmak çok büyük bir 
gurur. Kendi adıma öyle düşünüyorum. 
Takım arkadaşlarımı Arda abi olsun kap-
tanımız arkadaşlarımız olsun çok sıcak 
kanlı. Ben de sıcak kanlı biri olduğum için 
2-3 gün yetiyor bana. Bu ailenin ortamına 
girmiş oldum. Daha çabuk kaynaştık. On-
lar da sağolsun yeni gelen oyunculara çok 
yardımcı oluyorlar. İnşallah bu ailemiz 
büyüyerek daha iyi şekilde devam ede-
cek” açıklamasını yaptı. n AA/İHA

Galatasaray hazırlık
maçında kazandı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ilk hazırlık maçını da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip konuk 
ettiği Dinamo Bükreş’i yeni transferi Aytaç Kara’nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonunda 

konuşan Aytaç, “Galatasaray forması giyiyorsak bütün maçları kazanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Kulübü, seçimli olağan 
genel kurula gelerek oy kullanan kongre 
üyeleri için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açık-
lamada, kongre üyelerinin salgın ve 
hava şartlarına rağmen kuvvetli bir birlik 
ve beraberlik mesajı verdiği belirtilerek, 
"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından 
olağan seçimli genel kurulumuza gelip 
iradesini yansıtan, hayatlarında öncelik-
lerini her daim Fenerbahçe'mize veren 
tüm kongre üyelerimize, en içten teşek-
kürlerimizi sunarız. Genel kurulumuzda 
sandığa giden 6 bin 682 kongre üyemizin 
her birine ayrı ayrı teşekkürü borç bilir; 
şükranlarımızı sunarız." ifadeleri kulla-
nıldı.

Açıklamada, tek adaylı bir seçime 
göre katılımın oldukça yüksek olmasın-
dan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 

şunlar kaydedildi:
"Yeni yönetim kurulumuzun Fe-

nerbahçe'mizi zirvelere taşıma mü-
cadelesinde en büyük güvencemiz ve 
güç kaynağımız, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da taraftarlarımız ve 
onların resmi temsilcileri olan kongre 
üyelerimiz olacaktır. Fenerbahçe Spor 
Kulübü; başkanı, yönetim kurulu ve eş-
siz camiasıyla geleceğine odaklanacak, 
yarınlarına emin adımlarla yürüyecektir. 
Kongre günümüzde, kulübümüze kurulan 
3 Temmuz Kumpası'nın 10. yılına özel 
olarak hazırladığımız Fener Yolu'na ve 
üyelerimize takdim ettiğimiz Fenerbahçe 
bayrağına gösterilen ilgi de bu konuda ilk 
günkü noktada olduğumuzu ve hak arama 
mücadelemizde kulübümüzün asla yalnız 
kalmayacağını herkese bir kez daha gös-
termiştir." n AA

Fenerbahçe, kongre üyelerine teşekkür etti

Türkiye-Karadağ maçı
Beşiktaş Park’ta oynanacak

Mehmet Taş 
Giresun’dan ayrıldı

Malatyaspor’da Ravcı
görevinden ayrıldı

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 1 Eylül tari-
hinde Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, 
bu mücadeleyi Beşiktaş Park'ta oynayacak.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası Eleme-
leri'nde 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, 1 
Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Karadağ ile karşı karşı-
ya gelecek. Mücadele İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynana-
cak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli 
Futbol Takımı, Cebelitarık ile Victoria StadıNda karşı kar-
şıya geldikten sonra 7 Eylül Salı günü, Amsterdam Johan 
Cruijf Arena'da Hollanda ile oynayacak. n İHA

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da 1,5 sezondur ye-
şil-beyazlı formayı giyen Mehmet Taş takımdan ayrıldı. 30 
yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmadı.

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da 30 yaşındaki orta 
saha oyuncusu Mehmet Taş'la yollar ayrıldı. 1,5 sezondur 
Giresunspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Meh-
met Taş ile yeni sözleşme imzalanmazken, tecrübeli oyun-
cuya teşekkür edildi ve yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ligde 
32 maçta 2 bin 593 dakika forma giyen ve 1 de asist yaparak 
takımının Süper Lig'e yükselmesinde katkıda bulunan Meh-
met Taş, özellikle ligin ikinci yarısında oynanan 17 maçın 
16'sında 90 dakika sahada kalırken, 1 maçta ise 81 dakika 
forma giydi. TFF 1. Lig'in yanı sıra Süper Lig'den de teklifler 
olan Mehmet Taş'ın yeni takımı önümüzdeki günlerde net-
leşecek. n İHA

Yeni Malatyaspor’da 7 yıldır Sportif Direktörlük görevin-
de bulunan Ali Ravcı ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "7 
yıla aşkın bir süredir kulübümüzün sportif direktörlük göre-
vini yapan Ali Ravcı hocamız ile karşılıklı anlaşarak bugün 
itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine 
bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, 
bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” 
ifadelerine yer verildi. 2013 yılında Aydınspor 1923’te yar-
dımcı antrenörlük görevinden Yeni Malatyaspor’a gelen 48 
yaşındaki tecrübeli isim 15 Temmuz 2015 tarihinde Sportif 
Direktörlük görevine getirildi. Ravcı, bu süre zarfında ise 
takımın başında da toplamda 9 müsabaka da geçici olarak 
teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu. n İHA

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur 

Rizespor, teknik direktör Bülent Uy-
gun ile 3 yıllık yeni sözleşme imza-
ladı. Çaykur Didi Stadı'ndaki imza 
törenine, kulüp başkanı Tahir Kıran, 
teknik direktör Uygun ve kulüp yöne-
tim kurulu üyeleri katıldı.

Kıran, törende yaptığı açıklama-
da, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleş-
meye imza attıklarını söyledi. Bülent 
Uygun'un boş mukaveleye imza 
attığını ifade eden Kıran, "Bunlar 
formalite. Bizim dostluğumuz çok iyi. 
Biz kendisine güveniyoruz. Başarılı 
olacağına inanıyoruz." dedi.

Kıran, Bülent Uygun'a çok güven-
diğini vurgulayarak, "Hocamın hiçbir 
zaman arkasında olmayacağım. Her 
zaman yanında olacağım. O kelimeyi 
hiç sevmem. 'Arkasında olacağım.' 

diyenler hep gitmiştir. Ondan dolayı 
her zaman yanında olacağım. Taraf-
tarımızdan tek şeyi istiyoruz. Sadece 
sabır. Günlük başarılar için değil, 

altyapı için geldik. Karadeniz birli-
ğini kurmak için geldik. Ben burada 
Karadeniz birliğini kurmaya geldim." 
diye konuştu.

"BİZİM ARAMIZDAKİ ANLAŞMA 
GÖNÜL İMZASI"

Teknik direktör Uygun, Rize'nin 
baba ocağı olduğunu ve hizmet etmek 

için çabaladıklarını belirtti. Tahir Kıran 
ile aynı mahallede topun peşinde koş-
tuklarına değinen Uygun, "Aramızdaki 
ilişki dostluk, abi kardeşlik ilişkisi. Bir-

birimize olan muhabbetimiz çok fazla. 
Sözleşmenin bir anlamı yok. Bizim 
aramızdaki anlaşma gönül imzası. 
Beni Rizespor'a, şanlı taraftara layık 
gördükleri için teşekkür ediyorum." 
ifadelerini kullandı. Uygun, zor bir 
dönemde taraftarın desteğiyle geçen 
sezonu iyi kapattıklarını kaydederek, 
şunları söyledi: "Dün dünde kalmış-
tır. Bugün yeni şeyler söylememiz 
lazım. Yarınlar için güzel şeyler yap-
mamız lazım. Altyapıdan başlayarak 
güzel şeyler başaracağız. Taraftarın 
ve medyanın desteği ile camiayı yu-
karıya oynatmaya devam edeceğiz. 
'Allah'ım beni mahcup etme.' diye 
dua ediyorum. Bu şehre mahcup 
olmamak için çok çalışacağız." Ko-
nuşmaların ardından Kıran ve Uygun, 
sözleşmeyi imzaladı. n AA
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Bölgesel Amatör Lig’de zor şartlar-
da mücadele eden Gölyazıspor resmi 
sosyal medya hesabından bir açıklama 
yayınladı. Genel bir değerndirme yapan 
Gölyazıspor yönetimi, açıklamasında şu 
ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz üzere son 
3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan ta-
kımımız son olarak Süper Amatör ligde 
namağlup şampiyon olarak BAL ligine 
yükselmiştir. 

Pandemi nedeniyle bir türlü başla-
tılamayan BAL ligi maalesef 09 Haziran 
2021 tarihinde sıkıştırılmış bir program-
la oynatılmıştır. Herkesin de bildiği gibi 
tarihimizde ilk kez yer aldığımız Bölgesel 
Amatör Lig kategorisi zorlu bir seviyede 
ve maddi anlamda ciddi bir bütçe iste-
yen bir ligdir. Fakat kulüp yönetimimiz, 
ligden düşmenin de olmadığı bir süreç-
te, bir sonraki sezona daha iddialı girmek 
amacıyla bu süreçte hem ligi tanımak 
hem de maç tecrübesi kazanma adına bu 
süreci değerlendirmek gerektiğinin daha 
doğru olduğuna inanarak lige katılma ka-
rarı almıştır.

Bu amaçla doğrultusunda, ligin 
başlamasına az bir süre kala “bütçemiz 
sınırları dahilinde” geçen seneki kadro-
muzu koruyarak birkaç transfer ile kad-
romuzu oluşturduk ve çalışmalarımıza 
başladık. Bu süre zarfında maçlarımızı 
oynayacağımız saha konusuna gelince;  
Gölyazı’daki sahamız BAL ligi kriterleri-
ne uygun olmadığı için maçlarımızı köyü-
müzde oynama şansımız olmadı. 

Hem ilçemiz hem de yöre halkımı-
zın maçlarımızı izlemesi ve desteklerini 
hissetmemiz adına hocamızın da isteği 
doğrultusunda Cihanbeyli ilçemizde ku-
lüp binası tuttuk ve testis kurma adına 
girişimlerde bulunduk. Ardından Cihan-
beyli sahasında maçlarımızı oynamak 
için Cihanbeyli Belediyesi’ne müracaat 
ettik. Fakat aylarca mevcut saha ile il-
gili herhangi bir gelişme, çalışma ya da 

çaba olmadığı için burada da oynama 
şansımız olmadı. 

Son olarak Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Konya ASKF Başkanlığının 
desteği ile Konya merkezdeki Cumhuri-
yet sahasının tarafımıza tahsis edilmesi 
sayesinde antrenman ve maçlarımızı bu-
rada yapabildik. 

Pandemi şartlarının sürekli değiştiği 
ve kapanma süreçlerinin yaşandığı zorlu 
ve kesintili antrenman süreçleri sonrası 
ligin ilk maçında ligin köklü kulüple-
rinden Akşehir Spor deplasmanından 
3-1’lik bir galibiyetle lige başladık. 

Sonrasında yaşanan maddi sıkıntılar 

ve çeşitli etkenlerle devam ettiğimiz lig-
de son maça kadar grup şampiyonluğu 
iddiamızı devam ettirmemize rağmen 
Çeyrek Final bileti alamadık ve sezonu 
tamamladık. 

Tüm Gölyazısporlular bilmelidir ki; 
takımımız her maçta mücadelesini so-
nuna kadar sürdürmüştür. Ligdeki köklü 
kulüplerin sahamızdaki maçlarda bizden 
1 puan almak için çırpındığı, zaman har-
cadığı maçları geride bıraktığımızı düşü-
nürsek, bizlerin Gölyazı’mızın ismini ne 
kadar onurlu bir şekilde temsil ettiği bir 
kez daha takdir edilmedir. 

Son olarak takımımız bu sezon hiçbir 

şey kaybetmemiştir. 
Gelecek sezon BAL liginde kaldığı 

yerden devam edecektir. Gölyazıspor ta-
raftarına yakışan iki sezondur namağlup 
şampiyonluk yaşayarak BAL ligine yük-
selen, zor şartlar altında işini gücünü bı-
rakıp maddi imkanlar yaratmaya çalışan 
yönetimine, her maç sonuna kadar mü-
cadele eden takımına ve teknik heyetine, 
bizleri gururla temsil eden tüm kulübü-
müze ve ardından uzun bir süre sonra 
ilk kez mağlubiyet yüzü gören takımına 
destek vermektir. Eleştiriler her zaman 
olacaktır, takdir edilme unutulmadığı sü-
rece.” n SPOR SERVİSİ

‘Takımımız sonuna 
kadar mücadele etmiştir’

Bölgesel Amatör Lig 2.Bölge 6.Grup’ta mücadele eden ve son maçında Emrespor’a mağlup olarak gruptan çıkamayan 
Gölyazıspor bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Tüm Gölyazısporlular bilmelidir ki, takımımız her maçta mücadelesini 

sonuna kadar sürdürmüştür.  Eleştiriler her zaman olacaktır, takdir edilme unutulmadığı sürece.” ifadeleri kullanıldı

Trabzonspor'un daha önce 3 yıllık an-
laşmaya vardığı golcü futbolcu Fode Koi-
ta, bordo mavili kulüple 3 yıllık sözleşme 
imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dü-
zenlenen imza törenine Trabzonspor Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Koita'nın 
imza töreni için bir araya geldiklerini 
belirten Ağaoğlu, "Kendisi aslında devre 
arasından itibaren bizim gündemimizde 
olan bir oyuncuydu. Devre arasında bu 
transferi gerçekleştirmek istedik ama 
finansal koşullardan dolayı bu mümkün 
olmadı. Kısmet bugüneymiş, kendisi 
Yattara'dan sonra forma giyecek olan 
bir başka Gineli oyuncu. Bugüne kadar 
en golcü oyuncularımız kimse, onlardan 
daha iyi bir performans ortaya koymasını 
kendisinden bekliyoruz. Kendisi de bunun 
bilinci içerisinde. Kulübümüzü ve ligimizi 
yakından tanıyor. Hocamızın istediği bir 
oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrul-
tusunda bir transferi daha gerçekleştir-
menin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini 
kullandı.

HAMSİK İÇİN İMZA TÖRENİ 
DÜZENLENECEK

Bu gece Trabzon'a gelecek olan Ma-
rek Hamsik için de yarın bir imza töreni 
gerçekleştireceklerini belirten Ağaoğlu, 
"Koita çok büyük bir kulübe geldi. Büyük 

bir camiaya geldi. Çok büyük bir aileye 
geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir 
ağırlığı var. Beklentiler büyük, başarısız-
lığa asla tahammülü olmayan, başarıyı 
da, şampiyonluğu da bugün değil her gün 
isteyen, sabır kelimesinin de fazla bir an-
lam ifade etmediği bir camia Trabzonspor 
camiası. Ben inanıyorum ki Koita bu süre-

ci iyi bir şekilde yönetecektir. Şampiyon-
luk mücadelesi veren takımın en önemli 
aktörlerinden birisi olacaktır" dedi.

KOİTA: MAKSİMUM ÇALIŞACAĞIM
Trabzonspor'un yeni transferi Koita 

ise sözlerine, transferde emeği geçenle-
re teşekkür ederek başladı. Zor bir sezon 
geçirdiklerini belirten Koita, "Bilindiği 

üzere zor bir sezon oldu. Bu noktaya ge-
lene kadar baya zorluklar atlattık. Ama şu 
an burada olduğum için çok mutluyum. 
Çok konsantreyim ve en iyisini sunmaya 
çalışacağım. Hedeflerimizi elde edebil-
mek için maksimum çalışacağım" diye 
konuştu.
 n İHA

Trabzonspor, Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor Basket 
transfere hızlı başladı

Beşiktaş Kenan Karaman
ile prensipte anlaştı

Ertan Öznur
toprağa verildi

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, yeni se-
zonda Süper Lig’e yükselme adına güçlü bir oluşuma gidi-
yor. Cengiz Karadağ’dan boşalan baş antrenörlük görevine 
Okan Çevik’i getiren Dev Kartallar, iç ve dış transferde de 
kolları sıvadı. Dev Kartallar dış transferde geride kalan 
sezonu Samsunspor’da geçiren Can Özcan ve Tayfun Erül-
kü’yü kadrosuna kattı.

İç transferde ise geçen sezon takımda başarılı bir per-
formans sergileyen Hazer Avcı ve Cengiz Aydın Ergen ile 
sözleşme yeniledi. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan 
Konyaspor Basket, “Basketbol Takımımız yeni sezon trans-
fer çalışmaları kapsamında Hazer Avcı, Can Özcan, Tayfun 
Erülkü ve Cengiz Aydın Ergen ile prensip anlaşmasına var-
mıştır.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme 
halinde olan Beşiktaş, bu oyuncuyla prensipte anlaştı. Si-
yah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete 
dökmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isim-
lere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona 
yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından bu 
futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Ke-
nan Karaman’la prensip anlaşmasına vardı. Fortuna Düs-
seldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis 
bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman’a yıllık 
900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak. Ke-
nan Karaman’la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri 
gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbol-
cunun transferini açıklaması bekleniyor. Sağ açık, sol açık 
ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 
geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 
karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı. n İHA

Hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın 
eski oyuncularından Ertan Öznur'un (76) cenazesi toprağa 
verildi. Ertan Öznur için Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan tö-
rene Göztepe'nin eski oyuncuları, kulüp yöneticileri ve Öz-
nur'un yakınları katıldı. Ertan Öznur'un cenazesi Avni Naili 
Limboz Camisi'ndeki namazın ardından Kaynaklar Mezar-
lığı'nda toprağa verildi. n AA

Lucas Lima: Bu kulübün parçası olduğum için mutluyum
Medipol Başakşehir’in yeni 

transferi Lucas Lima, bir dönem Fe-
nerbahçe’de de forma giyen Brezil-
yalı sol bek Roberto Carlos’un hayra-
nı olduğunu dile getirdi. Lima, ayrıca 
turuncu-lacivertli takıma katıldığı için 
mutluluk duyduğunu da sözlerine ek-
ledi.

Başakşehir’in, Al-Ahli’den kadro-
suna kattığı sol bek oyuncusu Lucas 
Lima, kulübün sosyal medya ekibine 
açıklamalarda bulundu. Turuncu-la-
civertli kulübe transfer sürecinden 
bahseden Lima, “Bu kulübün bir 
parçası olmaktan dolayı çok mutlu 
olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Çok iyi motive olmuş bir şeklide gel-
dim buraya. Başakşehir’e de en iyi 
şekilde yardımcı olma anlamında 
sözünü verebilirim. Benim için kolay 
bir tercih olmadı, zor bir süreç oldu. 

Al-Ahli yöneticilerine de teşekkür et-
mek istiyorum. Bu süreci kolay hale 
getirdiler. Bir an önce sahada olup 
takıma faydalı olmak için çalışma-
lara başlamak istiyorum” ifadelerini 
kullandı.

“RAFAEL VE GİULİANO İLE GÖRÜŞTÜM”
Başakşehir’de top koşturan vatan-

daşları Rafael ve Giuliano'dan kulüp 
hakkında bilgiler aldığını aktaran 29 
yaşındaki futbolcu, “Rafael ile bir gö-
rüşmem oldu. Aynı zamanda Giuliano 

ile de görüştüm. Gelmeden önce her 
ikisinden de kulüp hakkında çok olum-
lu bilgiler aldım. Takım içerisinde çok 
fazla Brezilyalı oyuncular var. Kişisel 
olarak tanışmıyoruz henüz ama ken-
dileri hakkında bilgi aldım tabii ki. Bu 

benim için büyük bir avantaj çünkü 
takım içindeki kültürel adaptasyon so-
rununu hızlı atlatma anlamında. Dilin 
de vermiş olduğu faydayla bana çok 
yardımcı olacaktır. Yapısı ve kültürel 
bileşenleri bir araya getirme gayreti 

içinde olan bir kulüpte top koşturma 
heyecanı içerisindeyim. Çok mutlu-
yum. Sezon içerisinde de inanıyorum 
ki adaptasyon sorununu en hızlı şe-
kilde atlatıp kendimi sadece futbola 
verme gayreti içinde olacağım” dedi

“ROBERTO CARLOS’A 
HAYRANLIĞIMI GİZLEYEMİYORUM”

Kendisine örnek aldığı oyuncu 
olup olmadığı yönünde gelen bir soru-
yu ise Lima, “Somut şekilde göstere-
bileceğim bir futbolcu yok. Tabii ki çok 
kaliteli, usta ayaklar var Brezilya’da 
ama daha önce Türkiye’den de yolu 
geçmiş, Fenerbahçe formasıyla oyna-
mış bir Roberto Carlos var. Kariyerine 
baktığımda hayranlığımı gizleyemiyo-
rum. Almış olduğu zaferler ve başa-
rılara bakıldığında ona hayran olma-
mak elde değil” diye cevaplandırdı.
 n İHA
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Konya’nın başarılı iş insanlarından olan Seiso Enerji Genel Müdürü İsmail Hakkı Karaca, “insan yetiştiren bir vakıf” kurmayı 
hedefliyor. Karaca bu hedefle, başta şehrimiz olmak üzere ülkemize insan gücü anlamında önemli katkılar sağlamak istiyor

İnsan yetiştiren vakıf kurmak istiyor
Konya’nın önemli iş adamların-

dan biri olan İsmail Hakkı Karaca, 
2004 yılında mezun olduğu üniver-
sitenin ardından iş hayatına başladı. 
O günden buyana iş hayatının içeri-
sinde yer alan ve başarılı çalışmalar 
yürüten Karaca, bugün yaklaşık 700 
kişiye istihdam sağlayan bir iş adamı 
olmayı başardı. 5 farklı sektörde faa-
liyet gösteren bir şirketin sahiplerin-
den olan Karaca, güneşten elektrik 
üretimi konusunda faaliyet gösteren 
Seiso Enerji’nin Genel Müdürlüğü-
nü yürütüyor. Önemli hedefleri olan 
Karaca, “Başta şehrimiz olmak üze-
re ülkemize insan gücü anlamında 
önemli katkılar sağlayacak “insan 
yetiştiren bir vakıf” kurabilmek. En 
geç 50 yaşıma geldiğimde böyle bir 
vakfı kurup, buradan hem maddi 
hem manevi değerleri yüksek, dün-
yayı tanıyan eğitim alıyor olduğu 
uzmanlık alanı dışında tarih, coğraf-
ya, felsefe ve global politika bilgisine 
sahip bireyler yetiştirmek en büyük 
hedefim. Allah’tan böyle bir imkânı 
bana sunarak, birlikte bu hedefi ger-
çekleştirmeyi nasip edecek çalışma 
arkadaşları diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Şirketinizde hangi görevlerde 
bulundunuz? Şuandaki göreviniz 
nedir?

5 farklı sektörde faaliyet gös-
teren şirketlerimiz bulunmaktadır. 
Seiso Enerji güneşten elektrik üreti-
mi konusunda faaliyet gösteren mü-
hendislik firmamız, Karar Destek 
doğal gaz dağıtım şirketlerinin saha 
operasyonlarını yürüten ve nitelikli 
inşaat projeleri geliştiren mühendis-
lik firmamız, Eflatun Tarım; tarım ve 
hayvancılık konusunda faaliyet gös-
teren firmamız, Meram AKD Kids 
eğitim sektöründe faaliyet gösteren 
firmamızdır. Tüm firmalarımızın 
yönetim kurullarında görev almakla 
birlikte ana sorumluluk alanım Sei-
so Enerji’nin Genel Müdürlüğüdür.

Eğitim durumunuzdan bahse-
der misiniz?

İlköğrenimimi İstanbul’da, lise 
öğrenimimi Çorum’da ve üniversite 
öğrenimimi 2004 yılında Konya’da 
tamamladım. Babamın işi olan gıda 
ticareti ve üretiminden bağımsız 
olarak kendi şirketlerimizi kurduk 
ve hayatımızı bu yönde devam et-
tirdik. 

İş hayatına kaç yaşında ve nasıl 
başladınız? 

2004 yılı Temmuz ayında 22 
yaşımda endüstri mühendisliği bö-
lümünden mezun oldum. Mezun ol-
duktan hemen sonra 4 ay boyunca 
Bursa merkezli bir yazılım firmasın-
da ERP eğitim uzmanı olarak görev 
yaptım. Akabinde Kasım 2004’te 
ortaklarımla birlikte ilk firmamız Ka-
rar Destek firmamızı kurduk. Sonra 
2008 yılında Karar Destek ve Solim-
peks Enerji ortaklığında Seiso Enerji 
firmamızı kurduk. İlerleyen yıllarda 
2015 ve 2018 yıllarında diğer firma-
larımızı faaliyete geçirdik.  

İş hayatına giriş yaptığınız dö-
nemlerde hangi zorlukları yaşadı-
nız? Bu zorlukları aşmak için neler 
yaptınız?

Yeni mezun üniversiteli olarak 

iş yapmak istediğimiz insanları tec-
rübe eksikliği ve güven verememe 
gibi nedenlerle ikna edemiyorduk. 
Bir mühendislik faaliyeti göstermek 
üzere büyük işverenlere ve holding-
lere gidiyor, sunumlar yapıyor ancak 
olumlu dönüş almakta zorlanıyor-
duk. Bu dönemde kurulu bir düzene 
sahip olmanın hayalini yaşıyorduk. 
Ancak vazgeçmeden sürekli uğra-
şarak bize kendisi ile çalışma fırsatı 
tanıyacak insanlarla tanıştık. Bu sü-
reçte iki seçeneğimiz vardı; kendi 
girişimlerimizden vazgeçmek veya 
aile şirketlerimizde ya da profesyo-
nel hayatta çalışan olarak hayatımızı 
sürdürmek. Vazgeçmeden daha çok 
çabalayarak kendi işletmelerimizde 
kalmayı tercih ettik. Allah’ın inaye-
ti ile işlerimiz büyümeye başladı ve 
bugün bizlere 700’e yakın çalışana 
iş vermek nasip oldu.

Kendinizi geliştirmek için hangi 
faaliyetleri yürütüyorsunuz? 

Bu konuda iki prensibi benim-
siyorum; birincisi hayat bisiklet sür-
meye benziyor. Üzerinde iken hare-
ketsiz durmaya kalkışırsanız, düşme 
ihtimaliniz çok yüksek. Hareketliliği-
nizi kaybetmemek gerekiyor. İkinci-
si; Rus yazar Tolstoy bisiklet sürme-
yi 67 yaşında öğrenmiş ve bu olayın 
üzerine “Tolstoy’un Bisikleti” diye 
bir kavram geliştirilmiş. Yani bir şeyi 
öğrenmenin yaşı yoktur. Dinimizin 
emri gereği de “…öyleyse bir işi 
bitir, yenisine başla” düsturunu dik-
kate alıyorum ve sürekli öğrenmeye 
çalışıyorum. Temel olarak hareketli-
liğimi kaybetmeden sürekli öğren-
meyi sürdürmeye çalışıyorum. Bu 
prensipten hareketle, sivil toplum 
hareketlerinde yer almaya çalışıyor, 
spor yapıyor, kitap okuma grupla-
rına katılıyor, hem bireysel hem de 
gruplar halinde okuma günleri yap-
maya çalışıyorum. Aynı doğrultuda 
zaman zaman “tecrübe paylaşımı” 
başlığı altında davet edildiğimiz lise 
çağından çalışma hayatındaki ar-
kadaşlarımıza kadar farklı gruplara 
hitap etme imkânlarını buluyorum. 
Bu söyleşiler hem kendimi daha iyi 
ifade etmemi hem de hitap ettiğim 
insanlardan özellikle kendimden 
daha genç olanlardan yeni şeyler 
öğrenmemi sağlıyor. Tabi insanın 
gelişimi ömür boyu devam ediyor. 
Genellikle gerçek hayatta elde et-
tiğiniz tecrübeleri kitap yığınların-
dan elde etme imkânımız olmuyor. 
Ama en güzel yolun kitap okurken 
çalışmak ve dünyayı tanımak için 
gezmek olduğuna inanıyorum. Be-
raberinde aktüele ilgili duymak ve 
“hectocorn” şirketleri yani değeri 
100 milyar USD’nin üzerine çıkmış 
“Apple, Microsoft, Tesla, Google ve 
Facebook” gibi “trend-setter” de-
nilen dünya ticaretinde yeni yol ve 
yöntemleri belirleyen kuruluşları 
sürekli takip etmek gerektiği kana-
atindeyim. 

Herhangi bir sivil toplum kuru-
luşunda faaliyet yürütüyor musu-
nuz? Yürütmüyorsanız ilerde böyle 
bir düşünceniz var mı? 

2009 ile 2018 yılları arasında 
Makine Mühendisleri Odası yöne-
tim kurulunda yer aldım. Yine 2009 

yılında İstanbul’da kurucusu olarak 
yer aldığımız GENSED’de (Güneş 
Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 
Derneği) 3 dönem boyunca yönetim 
kurulu üyesi ve sayman üye olarak 
görev yaptım. TOBB Genç Giri-
şimciler Kurulu’nda 2014 ile 2019 
yılları arasında kurul üyesi olarak 
görev yaptım. Kalkınma Bakanlığı 
kaldırılmadan önce 2013 ile 2017 
yılları arasında Çevre ve Enerji Ku-
rulu üyeliği yaptım. Bununla birlikte 
halen Makine Mühendisleri Odası, 
MÜSİAD, GENSED ve GÜNDER 
gibi sivil toplum kuruluşlarına üye-
yim. Yine MÜSİAD Konya Gelişim 
Grubu üyesi olarak şehrin gelişimi-
ne katkıda bulunacak vizyon pro-
jeleri geliştirmeye çalışan bir sivil 
inisiyatifte yer alıyorum. Geçmişte 
gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok 
bilimsel ve sektörel kongre, seminer 
ve panellerde düzenleme kurulları 
ve yönetim kurullarında yer aldım.

Yurt dışı deneyimleriniz oldu 
mu? Bu deneyimlerin size kazan-
dırdıklarını kısaca anlatabilir misi-
niz?

Yurt dışında eğitim görmedim 
ama iş hayatıma başladığımdan 
bu yana yurt dışı ile irtibatım var. 
Gerek ihracat yaptığımız müşteri-
lerimiz gerekse yurt dışındaki arka-
daşlarım vasıtası ile dünya ile irtiba-
tımızı kaybetmemeye çalışıyorum. 
Bunun dışında sektörel olarak yurt 
dışı fuarlara katılımcı veya ziyaretçi 
olarak, yurt dışı kongre ve semi-
nerlerde konuşmacı veya dinleyici 
olarak son gelişmelerden haberdar 
olmaya çalışıyorum. Ayrıca kültü-
rel olarak iş adamı arkadaşlarımızla 
bir grubumuz var ve her yıl gezip 
görmediğimiz ülkelere ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 
Amerika’dan Filipinler ve Vietnam’a 
kadar dünyanın 55 ülkesini ziyaret 
etme fırsatı buldum. Dünyanın fark-
lı ülkelerinde farklı çalışma model-
leri, kültürel yaklaşımlar, iş, aile ve 

dostluk hayatına ilişkin beklentileri 
gözlemlemenin son derece önem-
li olduğunu düşünüyorum. Hem 
birçok arkadaşımızın düştüğü kibir 
belasından kurtulmak ve kendimizi 
dev aynasında görmemek, hem de 
tam tersi elimizdeki nimetlere şük-
retme vesilesi olması için mümkün 
oldukça dünyanın gezilmesi gereki-
yor.

Şirketinizin yönetimini üstle-
nen, şirketinizi buralara kadar ge-
tiren aile bireylerinin (baba, anne, 
abi, abla, amca vs.) size ne tür kat-
kıları oldu?

Dedemin ve babamın esnaf-
lık yapmış olması, iş hayatına daha 
kolay adapte olmamızı sağladı. Gi-
rişimci olarak özellikle ev hayatı ve 
çocuklarımızı zaman zaman maale-
sef ihmal ediyoruz. Bir anda çocuk-
larınızın büyüdüğüne şahit olup, o 
yılları kaybettiğinize hayıflanıyor-
sunuz. O nedenle evinizi kaleniz 
gibi düşünüp, siz dışarıda mücadele 
ederken kalenin sağlam kalmasına 
özen göstermelisiniz. Bu da sizin 
mücadelenizde güçlü olmanızın ev 
sahipleriniz yani eşleriniz ve çocuk-
larınızın güçlü olmasına bağlanması 
anlamına geliyor. Bu anlamda ben 
Allah’a eşlerimize sabır ve metanet 
versin diye dua ediyorum.

Yenilikçi bir kuşak olarak, şir-
ketinizin kurucusu olan gelenekçi 
kuşakla herhangi bir çatışmanız 
oluyor mu? Oluyorsa bu sorunu na-
sıl çözüyorsunuz?

Bizim şirketlerimizde gelenekçi 
kuşak olmadığı için bu konuda yo-
rum yapamıyorum. Çünkü firma-
larımızı kendimiz kurmamız nasip 
oldu. Ancak bizim Konya’da bir 
grup iş adamı arkadaşımızla “Şirket 
Anayasası Yaklaşımları” adı altında 
1 yıldan fazla süre her iki haftada bir 
araya gelerek kendi tecrübelerimizi 
aktardığımız bir çalışmamız olmuş-
tu. Bu çalışmada bir şirkette aile 
şirketi olsa da olmasa da yazılı bir 
kuruluş anayasası olması gerektiği; 
30 madde halinde ortakların yaşam 
tarzlarının şirkete verebileceği za-
rarlardan, aile üyelerinin ve akraba-
ların şirkette çalışabilme şartlarına, 
organizasyon ve iş bölümünden, şir-
kete gelen hediyelerin taksimine va-
rana kadar birçok konuda fikri yazılı 
hale getirmiştik. Bu düzenlemelerin 
şirketler kurulurken yapılmasının 
çok önemli olduğu kanaatindeyim.

İş hayatında gelecekle ilgili he-
defleriniz nelerdir? (Hem şirket ba-
zında hem de bireysel anlamda)

İş hayatından şahsi beklentile-

rimiz olduğu gibi ailemiz ve çevre-
mizin de beklentileri vardır. Firma-
larımız için beklentimiz daha katma 
değerli işler yaparak, minimum risk-
le maksimum ticari kazancı hedef-
lerken, topluma katkı sağlayabil-
mektir. Bildiğiniz gibi Türk Ticaret 
Kanunu’na göre şirketler tüzel ki-
şiliklerdir ve şahsi beklentilerinizle 
şirketleri karıştırmamanız beklenir. 
Hatta şirketlerinizi şahsi menfa-
atlerinize veya hırslarınıza kurban 
etmemeniz gerekir. Bunun dışında 
şahsi beklentim ise mevcut anlayış-
ların tersine, başta şehrimiz olmak 
üzere ülkemize insan gücü anlamın-
da önemli katkılar sağlayacak “insan 
yetiştiren bir vakıf” kurabilmek. En 
geç 50 yaşıma geldiğimde böyle bir 
vakfı kurup, buradan hem maddi 
hem manevi değerleri yüksek, dün-
yayı tanıyan eğitim alıyor olduğu 
uzmanlık alanı dışında tarih, coğraf-
ya, felsefe ve global politika bilgisine 
sahip bireyler yetiştirmek en büyük 
hedefim. Allah’tan böyle bir imkânı 
bana sunarak, birlikte bu hedefi ger-
çekleştirmeyi nasip edecek çalışma 
arkadaşları diliyorum.

Kendinizi nasıl tarif edersiniz?
İnsanın kendisini kısaca tarif et-

mesi zordur. Beklentilerimiz sürekli 
değişiyor, gelişiyor. Kişiliğimizi az da 
olsa bu beklentilere göre değiştir-
meye çalışıyoruz. Yumuşak huylu, 
uyumlu, iletişim becerisi yüksek, 
hayır demekte zorlanan bir tip ola-
rak tanımlayabilirim. 

İş hayatının ve günlük hayatın 
stresini atmak için neler yapıyorsu-
nuz? Belli başlı hobileriniz var mı?

Ülkemiz iş hayatı ile birlikte 
normal hayatın da oldukça yüksek 
strese sahip olduğu bir ülke. Bu 
stresin dezavantajı olduğu kadar 
“öldürmeyen acı geliştirir” prensibi 
gereği avantajı da olabiliyor. Dolayı-
sıyla ben şahsen dozunda yaşanan 
stresin faydasına inanıyorum ki biz-
leri daha dinç kalmaya teşvik ediyor. 
Yine de iş hayatının dışında sosyal 
hayatımızı mümkün oldukça dolu 
dolu geçirmeye çalışıyoruz. Kon-
ya’da olduğumuzda üç arkadaş dü-
zenli olarak haftanın üç günü sabah 
06:30 – 08:00 arasında spor yaparız. 
Günlük rutin olarak kitap okumaya 
çalışırız. Birkaç kişilik okuma grupla-
rı ile farklı konularda okuma, araştır-
ma ve tartışmalar organize etmeye 
çalışırız. Yine en azından haftada bir 
gün arkadaşlarımızla bir araya ge-
lip, karşılıklı ikramlarda bulunmaya 
ve gündemi takip etmeye çalışırız. 
Bunun dışında pandemi döneminde 
azaltmak zorunda kalsak da düzen-
li olarak yurt dışı gezileri organize 
ederek, daha evvel gitmediğimiz 
coğrafyalara seyahat ederiz. Yılda en 
az 6-7 farklı ve daha önce gitmedi-
ğimiz ülkeye gitmeye çalışırız. Pan-
demi dönemini saymazsak birkaç 
arkadaşımızla her Ramazan ayının 
son 10 gününü Umrede geçirmek 
bizler için ayrı bir deşarj ve yeniden 
başlama vesilesi olur.

İş hayatındaki ilişkilerinizi nasıl 
anlatırsınız?

İş hayatındaki en önemli pay-
daşlarımızı müşterilerimiz ve çalış-

ma arkadaşlarımız olarak görürüz. 
Bu ikisinin mutluluğu bizlerin en 
büyük mutluluk kaynağı olur. Bu 
nedenle son dönemlerde “iç müşte-
ri” ve “dış müşteri” olarak isimlen-
dirilen çalışanlarımız ve müşterileri-
miz vazgeçilmez paydaşlarımız. En 
iyi tutulması gereken İlişkilerimizin 
bu ikisi olduğunu düşünürüm. Bu 
ikisini rehabilite ettikten sonra, or-
taklarınız, tedarikçileriniz, taşeron-
larınız, kamu tarafı gibi ilişki içinde 
bulunduğunuz diğer tarafların do-
laylı olarak mutluluk duyacağına 
inanıyorum.

Günümüz iş dünyasıyla ilgili ne-
ler söylersiniz?

Merhum Mehmet Akif’in Göl-
geler isimli şiirinde bir tabir geçer; 
“dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri 
yerdi” diye. Maalesef Peygamber 
Efendimizin 20’li yaşlarını yaşadığı 
Mekke dönemini andıran, en düşük 
fiyata en iyi ürünü/hizmeti müm-
künse bedelini en geç zamanda 
ödeyerek alınmasının gerektiğine 
inanılan bir dönemdeyiz. Bu cüm-
lenin karşılığına zulüm desek abart-
mış olmayız sanırım. Vahşi bir reka-
bet, “büyük veri” yi en iyi yönetenin 
her şeyi elde ettiği ve her işi yaptığı, 
ABD’nin en büyük 3 teknoloji şirke-
tinin Almanya ve Brezilya borsala-
rındaki tüm şirketlerin değerine eş 
değer bir büyüklüğe eriştiği inanıl-
maz bir dünyayı yaşıyoruz. Tam bu 
dönemde şehrimizde bir “Hilfü'l Fu-
dûl” yani bir “Erdemliler Hareketi” 
başlatılsa ve iş insanlarımıza iyiliği, 
yardımseverliği, adaleti, sadakati ve 
liyakati öğütlese, ne güzel olurdu 
diye düşünmeden edemiyor insan. 
Bu dönemde ayakta kalabilmek 
için sürekli yeni fırsatlar kollamak, 
yeni girişimler içinde bulunmak ve 
yaptığımız işleri sürekli geliştirmek 
zorunda olduğumuzun farkındayız. 
Çıta o kadar yükseklere çıktı ki, çı-
taya bugün erişseniz, yarın yeni bir 
seviye karşınıza çıkıyor. Ya yenile-
nip, yeni şeyler deneyeceğiz ya da 
gerileyeceğiz. Özet olarak günümüz 
iş hayatı bisiklet üzerinde durmaya 
benziyor, ya durmadan pedal çevi-
receğiz veya düşmeye hazır olaca-
ğız.

Yeni nesillerin iş hayatındaki 
çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? 

Zaman zaman üniversite ve li-
selerin kariyer günleri benzeri söy-
leşilerine katılıyoruz. Benzer sorular 
ve gelecek kaygıları genç arkadaş-
larımızın zihinlerini sürekli meşgul 
ediyor. Kaygı bozukluğu (Anksiyete) 
belki en yüksek seviyesine erişerek, 
daha ergenlik çağlarındaki çocuklar-
da bile kendini göstermeye başladı. 
Maalesef iş hayatı genç arkadaşla-
rımız için gittikçe zorlu hale geliyor. 
Gençlerimiz gün geçtikte yeni re-
kabet unsurları, yeni kabullenme-
yişler, yeni tehditlerle karşı karşıya 
kalacaklar. Ben özet olarak şu sözü 
kendilerine rehber edinirlerse bir 
çıkış yolu bulacakları ve inançlarının 
törpüleneceğine inanıyorum: Ecel 
gibi bir bekçim, rızık gibi bir garan-
tim, kader gibi bir sığınağım olduk-
tan sonra kim bana ne yapabilir.

İsmail Hakkı Karaca

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Adım İsmail Hakkı Karaca. 1982 yılında Konya’da 

doğdum. Sedirler mahallesinde doğdum ama 
asıl çocukluk yıllarımızı şu anki emniyet müdür-

lüğü ile hava lojmanları mevkii arasında kalan Ka-
raciğan Mahallesi’nde geçirdim. Sonrasında gıda 
ticareti ile uğraşan dedem ve babam İstanbul’a 
taşınma kararı aldılar. Babamın işleri dolayısı ile 
İstanbul, Çorum ve Ankara’da yaşadıktan sonra 
üniversite yıllarımda Konya’ya döndüm. 2004 

yılında endüstri mühendisi olarak mezun oldum. 
2010 yılında evlendim. Halen farklı sektörlerdeki 
kendi şirketlerimizde görev almaya devam ediyo-

rum. Evli ve iki çocuk babasıyım.



Remzi Ay’dan sevindirici haber Konyaspor’da loca satışları başladı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Kon-
federasyonu (TASKK) Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyon (KASKF) Başkanı Remzi Ay, 
önceki gün istikamet halindeyken kalp 
krizi geçirdi. Önce Medova Hastanesi’n-
de ilk müdahalesi yapılan Remzi Ay, 
sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi’ne sevk edildi. 
İlk açıklanan bilgiye göre dün uyandı-

rılması beklenen Remzi Ay’ın yarı uyanık 
bir şekilde ve tepki verdiği öğrenildi. Çar-
şamba gününe dek tedavisinin devam et-
mesi beklenen Ay’ın çarşamba günü tam 
uyandırılması bekleniyor.
 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da yeni 
sezon için loca satışı başladı. Konuyla 
ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Ta-
kımımızın Süper Lig 2021-2022 Futbol 
Sezonu’nda oynayacağı iç saha maçları 
için loca satış dönemi başladı.

 İttifak Holding Konyaspor’umuzun 

iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’n-
da batı ve doğu tribünlerinde bulunan 
localarımızın genel satışı başlamıştır.” 
ifadelerine yer verildi.

Detaylı bilgi için irtibat numarası: 0 
552 791 19 22 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da transfer 
çalışmalarında beklemeye geçildi. 2 hafta-
dır gündemde yer alan Emrah Başsan, Al-
per Potuk, Rayane Aabid, Serdar Gürler gibi 
isimlerle görüşme gerçekleştiren Anadolu 
Kartalı, Aabid ve Emrah Başsan ile anlaşa-
madı. Alper Potuk için oyuncunun bonservis 
sorununu çözmesini isteyen Yeşil-Beyaz-
lılar bu transferde beklemeye geçti. Son 
olarak ise Antalyaspor’da forma giyen Ser-
dar Gürler için teklifte bulanan Konyaspor, 
transferde somut adım atamadı. Bu hafta 
içerisinde en az 2 oyuncuya imzayı attır-
mak isteyen temsilcimizde görüşmeler hız 
kazandı.

ABDÜLKERİM VE AMİR’DE 
HEDEF UZATMA

İttifak Holding Konyaspor’un başarılı 
oyuncuları Abdülkerim Bardakçı ve Amir 
Hadziahmetovic transferin gözdesi isimle-
rin başında yer alırken, bu iki oyuncu için 
kulübe resmi bir teklifin gelmediği öğrenil-
di. Bunun yanı sıra geride kalan sezonda 
performanslarıyla dikkat çeken ve sözleş-
meleri 2022 Haziran ayında sona erecek 
Abdülkerim ve Amir için Konyaspor yöneti-

mi oyuncu ve temsilcileriyle masaya otura-
cak. İki oyuncuyla da sözleşme uzatmak is-
teyen Anadolu Kartalı önümüzdeki günlerde 

bu konuyu resmiyete dökmeye çalışacak. 
SERDAR GÜRLER BEKLENİYOR

İttifak Holding Konyaspor, Emrah Baş-

san transferinde istediğini elde edemezken, 
rotasını Antalyaspor’da oynayan Serdar 
Gürler’e çevirdi. Teknik Direktör İlhan Pa-
lut’un Göztepe’den eski öğrencisi olan Ser-
dar Gürler’i istediği öğrenilirken, Yeşil-Be-
yazlılar oyuncuya ve kulübüne teklifini iletti. 
Antalyaspor ile 2023’e kadar sözleşmesi 
bulunan kanat oyuncusu için verilecek karar 
bekleniyor. 

BU HAFTA İÇERİSİNDE 
SOMUT ADIMLAR ATILABİLİR

Anadolu Kartalı, henüz transferde net 
bir imzaya adım atamazken, bu hafta içe-
risinde birkaç oyuncu ile sözleşme imzala-
nabilir. 

Federasyonun yabancı sınırlaması 
getirmesi üzerinde yerli oyunculara birçok 
takımın talip olması ve istedikleri rakam 
el yakarken, Konyaspor’un mevcut borcu-
nun 320 Milyon TL civarında olması Ye-
şil-Beyazlı yönetimin elini kolunu bağlıyor. 
2 haftadır oyuncularla sıkı bir görüşme 
gerçekleştiren ancak net bir anlaşma sağ-
layamayan Konyaspor’da hedef bu hafta 
içerisinde 2 oyuncuya imzayı attırmak.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartal’ı iç 
transfere yöneldi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, sözleşmeleri devam eden oyunculardan Abdülkerim Bardakçı 
ve Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yenileme için önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Dış 
transferde de çalışmalarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, gündemdeki isimlere teklifini ileterek beklemeye geçti

Konya ekipleri 
gruptan çıkamadı

Dağ bisikleti yarışlarında
3 Konyalı derece elde etti

Lütfi Atalay ve Emre Kızıl
altın madalya kazandı 

Bölgesel Amatör Lig 2.Bölge 6.Grup’ta mücadele eden 
Konya ekiplerinden Gölyazıspor ligin son haftasında dep-
lasmanda Isparta Emrespor ile karşılaştı. Kazanması duru-
munda grubu şampiyon tamamlayıp bir üst tura yükselecek 
olan Gölyazıspor karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı. 

Son haftaya kadar önemli bir mücadele örneği gösteren 
Gölyazıspor ve Akşehirspor Isparta Emrespor’un arkasında 
ligi tamamlayarak bir üst tura çıkamadılar. Grubu Isparta 
Emrespor 7, Akşehirspor 6, Gölyazıspor ise 4 puanla ta-
mamladı. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ankara Beypa-
zarı'nda Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı. Yarışmada Konyalı 
sporculardan Umut Gündüz, Emre Yuca ve Ali Sünbül dere-
ce elde etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Bisiklet Federasyonu tarafından Ankara Beypa-
zarı'nda yapılan Dağ Bisikleti Yarışlarında Umut Gündüz, 
Konya Gençlik ve Spor Kulübü ve TOHM sporcumuz Emre 
Yuca, Genç Erkeklerde 1'inci, Konya Gençlik ve Spor Ku-
lübü sporcumuz M. Ali Sünbül ise Yıldız A Kategorisinde 
3'üncü olmuştur.” n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 26-27 Haziran 
2021 tarihlerinde Bursa'da Olimpik Deneme Yarışmaları 
yapıldı. Konya Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi 
Sporcularından (TOHM) Lütfi Atalay, Genç Erkeklerde, 
Yunus Emre Kızıl ise Büyük Erkekler kategorisinde 1'inci 
olarak altın madalyanın sahibi oldu. Sporcuların bu başarı-
sından sonra tebrik mesajları verildi. n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

Konyaspor toplanıyor

Levan Shengelia 
dünya evine girdi

Kadem Burak Yaşar 
1 yıl daha Yavru Kartal’da

İttifak Holding Konyaspor’da sözleşmesi 
sona eren ve yeni sezonda takımda düşünül-
meyerek teşekkür edilen Gürcü oyuncu Levan 
Shengelia dünya evine girdi. Levan Shengelia 
model sevgilisi Anano Ghibradze ile önceki gün 
hayatlarını birleştirdi. Konyaspor’da 59 maça 
çıkan Shengelia söz konusu karşılaşmalarda 7 
gol 6 asistlik bir performans sergilemişti. 6 kez 
sarı kart gören 26 yaşındaki kanat oyuncusu 1’de 
kırmızı kart görmüştü. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da söz-
leşmesi sona eren tecrübeli kaleci Kadem Bu-
rak Yaşar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 
Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından 
bir açıklama yayımlayan Yeşil-Beyazlılar, şu 
ifadeleri kullandı: “Kadem Burak Yaşar ile yeni-
den sözleşme imzaladık. Karatay Termal 1922 
Konyaspor’umuz; iki sezondur kalemizi koruyan 
kalecimiz Kadem Burak Yaşar ile Kulüp Başkanı-
mız Sn. Muhammet Zahir Renklibay ve yönetim 
kurulu üyelerimizin katıldığı tören ile 1 yıllık söz-
leşme imzaladık.” n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, bugün topba-
şı yapacak. Akşam saatlerinde ilk 
antrenmanını gerçekleştirecek olan 
Yeşil-Beyazlılar, ilk etap çalışmasını 
Konya’da tamamlayacak. Sonrasında 
Erzurum’a geçecek olan Konyaspor, 
burada yaklaşık 2 haftalık kamp süre-
cinden sonra tekrardan Konya’ya döne-
cek ve lig başlayana kadar çalışmaları-
na burada devam edecek.

Konuyla ilgili resmi internet site-
sinden bir açıklama yayımlayan Kon-
yaspor, “İttifak Holding Konyaspor’u-
muz sezonu 29 Haziran 2021 Salı 
günü (Bugün) saat 18.30’da yapacağı 
antrenmanla açacak. Takımımız, 1. 
Etap kampını Konya’da Kayacık tesis-
lerimizde gerçekleştirecek. 18 Tem-
muz’a kadar Konya’da devam edecek 
olan çalışmaların ardından verilecek 
kısa izin sonrası takımımız, 21 Temmuz 

Çarşamba günü II. Etap çalışmaları için 
Erzurum’da toplanacak. Erzurum’da 
yapacağımız kamp 2 Ağustos’ta sona 
erecek ve çalışmalar ligin ilk haftasına 
kadar Konya’da devam edecektir.” ifa-
delerini kullandı.

Öte yandan bugün gerçekleştirile-
cek olan yeni sezonun ilk çalışmasının 
ilk yarım saatlik bölümü basına açık 
olacak. 
n SPOR SERVİSİ


