
Yasaklar kalktı
Normalleşme bugün itibariyle başladı. Kabine Toplantısı'nın 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren yasak-
ların kalkacağını ve normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu. 
İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesini yayımladı. Genelgeye 
göre Sokağa çıkma yasağı sona erdi. Şehir içi toplu taşımada 
yaş sınırlaması bitti.  Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı. 
Restoran, kafe, eğlence yeri müzik yayını sınırı saat 24.00'e çe-
kildi. Kamu kurumlarında esnek mesai bitti. n HABER MERKEZİ
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Antalya-Konya yolu 
uzun süre kapandı!

Çumra’da sağlık 
hizmeti daha konforlu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat-Konya 
karayolu üzerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa 

sürede yayılan yangında yaklaşık 20 hektar ormanlık 
alanın yandığı bildirildi. Yangın yoğun müdahale so-
nucu kontrol altına alınırken, karayolu bir süre trafiğe 

kapatıldı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Çumra’daki sağlık yatırımlarını inceleyen İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yeni yapılan yatırımlar ve 
açılan yeni bölümlerle Çumra’da sağlık hizmetlerinin 

daha konforlu hale geleceğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Duayen Gazeteci
Çınar Yenigün’de

Tedem, Türkiye
birincisi çıkarttı

26 yıl sonra gelen 
ilahiyat sevinci

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
duayen gazeteci Recep Çınar, 
Yenigün Gazetesi'nde. Çınar, 
gazetemiz bünyesinde yazıla-
rıyla Konyaspor'a ışık tutacak.
n ÇINAR'IN İLK YAZISI SPOR'DA

Liselere Giriş Sınavında (LGS) 
Özel Tedem Koleji öğrencisi 
Kerem Furkan Doğan 500 Tam 
puan alarak Türkiye birinci-
lerinden oldu. Tedem Koleji 
Müdürü Burçak Tüter, öğrenci-
yi ve ailesini tebrik etti.
 n HABERİ SAYFA 10'DA

Konya’da evli ve iki çocuk an-
nesi ev hanımı Zeliha İbaoğlu, 
26 yıl süren ‘ilahiyat mezunu 
olma’ hayalini, Selçuk Üniversi-
tesi (SÜ) İslami İlimler Fakül-
tesi, İslami İlimler Bölümünde 
gerçekleştirdi. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

İHTİYAÇ SAHİPLERİ 
İÇİN ÜRETİM YAPIYOR

TORKU ORMANLARI
GURUR VERİYOR 

DÜNYANIN DÖRT BİR
YANINA İHRAÇ EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçesi 
Çomaklı Mahallesi’nde atıl durumdaki 1 milyon 500 bin 

metrekare araziyi üretime kazandırdı. Atıl arazilerde 
yapılan üretimden elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerinin 

yüzünü güldürecek. n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya’nın gururu Torku, 2004 yılında başlattığı ağaç 
dikme kampanyasıyla 67 ayrı lokasyonda Torku Ormanı 
oluşturmuş durumda. Torku bu çalışmayla hem Kon-

ya’yı yeşillendiriyor hem de doğal hayata katkı sunuyor. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

Konya’dan dünyanın dört bir yanına ürettiği profesyonel 
sulama sistemlerini ihraç eden Serdrip Sulama Sis-

temleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Topal, sektöre 
ve özel hayatına ilişkin bilgiler paylaşırken, en büyük 

hobisinin işi olduğuna vurgu yaptı. n HABERİ SAYFA 15'TE

NEFES KESTİLER
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslarara-
sı Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi’nin seçkin gözlemci ve basın günü ayağı tamam-

landı. Eğitimde özellikle Türk Hava Kuvvetleri unsurları uçuşlarıyla nefes kesti
YABANCI BASIN 

İLGİ GÖSTERİYOR
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi, 
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, Azerbaycan, 
Katar, NATO, Pakistan, Türk Hava ve Deniz 
Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 21 Haziran-2 
Temmuz tarihleri arasında icra ediliyor. Anado-
lu Kartalı-2021 Eğitimi’nin seçkin gözlemci ve 
basın günü ayağı tamamlandı. Yabancı basının 
büyük ilgi gösterdiği eğitim nefes kesti. 

EĞİTİMİN AMACI 
KABİLİYETİ GELİŞTİRMEK

Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi’nde 
konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Küçükakyüz, “Anadolu Kartalı Eğitimle-
rinin amacı, harekata yönelik eğitim ihtiyacını 
karşılamak ve personelin harbe hazırlık sevi-
yelerin artırmaktır. NATO ve müttefik ülkelerle 
birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerini denemek ve 
geliştirmek” dedi. Türk Yıldızları ve Solo Türk 
gösterisi de misafirlerden tam not aldı. 
 n HABERİ SAYFA 2'DE

Türk Yıldızları ve Solo Türk 
gösterileriyle büyük alkış aldı. 
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Dün milyonları ilgilendiren iki 
önemli başlık yayınlandı.

Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın yayınladığı kamuda tasarruf 
tedbirleri, ikincisi de yine Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikra-
rı Komitesi" kurulması idi.

İkisi de çok önemli…
Malum, pandemi dönemi sağlık 

açısından olduğu gibi ekonomik açı-
dan da yordu.

Neden mi?
İki başlığa dair birkaç cümle ede-

yim…
Öncelikle fiyat istikrarından bahse-

deyim…
Bir örnek vereyim…
Önceki günlerde yayınlanan bir 

habere göre, tavuk fiyatlarındaki fahiş 
artışın sebebini tüketici olarak hepimiz 
merak ediyoruz.

Ne diyor?
Kurban Bayramı'na 1 aydan kısa 

süre kala kırmızı et fiyatları düşüşe 
geçerken, tavuk fiyatları ise yüksel-
meye devam etti. 

Şubat ayında 15 TL'ye satılan 
tavuğun kilosu haziranda 23 TL'ye 
yükseldi.

Efendim…
Tüketici ne yapsın?
Üreticinin emeği para etsin, eyval-

lah ama makul fiyatlar olsun.
Değil mi?
Vatandaş yetkililerin duruma el 

atmasını istiyor.
Tam da burada devlet en yetkili 

makamlarınca konuya el attı ve "Fiyat 
İstikrarı Komitesi" kuruldu.

Komitenin başında da Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan var.

En yetkili makam…
Konu önemli ve bu kadar önemli 

bir konuda ciddi denetle-
me mekanizması var.

Tüketici rahat ol-
sun…

Gelelim diğer konu-
ya…

Kamuda tasarruf ted-
birleri…

Cumhurbaşkanlığı, 
kamuda tasarruf tedbirleri 
genelgesi yayımladı. 

Buna göre, Kamu ku-
rumlarında 2020 yılındaki taşıt sayı-
ları, 2023 sonuna kadar en az yüzde 
20 oranında azaltılacak. Hizmet 
binası, lojman, memur evi, kamp, 
kreş, eğitim, dinlenme ve bunlarla 
ilgili arsa ve arazi satın alınmaya-
cak, yeni kiralama yapılmayacak 

ve yeni inşaata başlan-
mayacak.

Gözden kaçırılma-
ması gereken bir konu.

Yıllardır bu konuda 
cümleler kuruyoruz.

Oturup sayfalarca 
yazılar yazılabilir.

Lakin…
Kolay başarılacak 

bir şey değil.
Taşıt meselesi…

Bizim anlayacağımız şekilde söy-
leyeyim; Makam aracı…

Özellikle belediyelerde bu tasarruf 
çok işe yarayacak.

Geçtiğimiz yıllarda bizzat şahit ol-
duğum bir durumdu. 

Eleştiri olsun diye yazmıyorum 

ama…
Önceki Başkan Tahir Akyürek ile 

ilçe gezilerine dahil olmuştum.
Üşenmedim saydım.

Başkan haricinde 20’nin üzerinde 
araç ilçe gezilerine katılmıştı.

Kimler var?
Daire başkanları…
Falanca daire başkanı ayrı bir 

araç…
Filanca başkan ayrı bir araç…
Kabul, ilçelerdeki sıkıntıların yerin-

de çözümü ve ilgili daire başkanlıkları-
na talimat için hepsinin orada olması 
doğrudur ama 20 ayrı araçla gelmek 
mantıklı değil.

Kimse bana kızmasın ama o gün 
de bu durumun yanlış olduğunu söy-
lemiştim. 

Bugün de…
Uğur Başkan dönemi nasıl?
Bir minibüsle bütün konu halloldu.

Dedim ya…
Sayfalarca yazı yazılır…
Sadece belediyeler mi?
Vatandaşın adını bile bilmediği 

kurumların başında olan insanların iki 
tane makam aracı var.

İki tane şoför…
Bilmem kaç yüz metrekare ma-

kam odaları ve her değişen birim mü-
dürünün yenilediği koltuklar…

Hatta, Konya’da bir başkanın ma-
kam odasına taktırdığı avizenin fiyatı 
aylarca konuşulmuştu.

Artık olmayacak…
Milyonların harcandığı makam 

odaları…
Makam araçları…
Sekreteri…
Özel kalemi…
Makam şoförü…
Yeni yayınlanan genelge ile tarih 

oluyor.

KAMUDAKI ISRAF TARIH OLUYOR

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi’nin seçkin gözlemci ve basın günü 
ayağı tamamlandı. Tatbikat nefes keserken, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eğitimlerin amacı hakkında bilgiler verdi 

Anadolu Kartalı nefes kesti
NATO, Azerbaycan Katar, Pa-

kistan, Türk Hava ve Deniz Kuv-
vetleri'nin katılımıyla 21 Hazi-
ran-2 Temmuz tarihleri arasında 
planlanan Uluslararası Anadolu 
Kartalı-2021 Eğitimi’nin seçkin 
gözlemci ve basın günü ayağı 
tamamlandı. Eğitime çok sayıda 
ülke katıldı. Uluslararası Anadolu 
Kartalı-2021 Eğitimi, 3’üncü Ana 
Jet Üs Komutanlığında, Azerbay-
can, Katar, NATO, Pakistan, Türk 
Hava ve Deniz Kuvvetleri unsur-
larının katılımı ile 21 Haziran-2 
Temmuz tarihleri arasında icra 
ediliyor. Bu kapsamda eğitime 
Azerbaycan'dan 2 adet SU-25, 2 
adet MIG-29, Katar'dan 4 adet 
Rafale, NATO'dan 1 adet E-3A, 
Pakistan'dan 5 adet JF-17, Türki-
ye ise Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığından 2 adet fırkateyn, 2 adet 
hücum bot, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı'ndan da 39 adet F-16, 1 
adet E-7T, 1 adet KC-135R ve 1 
adet ANKA-S ile katılım sağlıyor. 
Eğitime Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vetleri Komutanlıklarının yanı sıra 
Azerbaycan, Katar, Pakistan ve 
NATO’dan askeri birimler katıldı. 
Eğitimle birlikte, müşterek çalış-
ma kabiliyetinin artırılarak göreve 
hazırlık seviyesinin yükseltilmesi 
planlanıyor. 

TÜRK YILDIZLARI VE 
SOLO TÜRK’ÜN NEFES KESTI 
Uluslararası Anadolu Karta-

lı-2021 Eğitimi’nin seçkin göz-
lemci ve basın günü ayağı kapsa-
mında gerçekleştirilen programda 
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri 
takımı Solo Türk ve Türk Hava 
Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk 
Yıldızları'nın gösterileri yabancı 
basın mensuplarını, yabancı as-
kerleri ve gazetecilerin yoğun ilgi-
sini gördü. 

Basın mensupları ve askerler 
gösteriler karşısında oldukça he-

yecanlanırken, sık sık alkışlarla 
gösteriye destek verdi. 

‘TATBIKATIN AMACINA ULAŞTIĞI 
KANAATINDEYIM’

Uluslararası Anadolu Kartalı 
Eğitimi’nde konuşan Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Ha-
san Küçükakyüz, “Anadolu Kar-
talı eğitimi Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından 2001 yı-

lından bu yana 3’üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığı Konya’da icra edil-
mektedir. 2001 yılından bugü-
ne kadar 19 adeti milli, 24 adeti 
uluslararası olmak üzere NATO 
unsurları dahil 14 ülkenin katılı-
mı ile toplam 43 dönem Anadolu 
Kartalı Eğitimi başarılı bir şekilde 
icra edilmiştir. Bu eğitimler sa-
dece Türkiye’nin müttefiklerinin 
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ile 
kalmayıp, aynı zamanda kendine 
özgü coğrafi konumunun kazan-
dırmış olduğu kaynakları pay-
laşmak suretiyle de Türkiye’nin 
uluslararası güven ve işbirliğine 
katkıda bulunmak noktasında da 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Hali hazırda 21 Haziran-2 
Temmuz arasında icra edilmekte 
olan eğitimler, Azerbaycan, Ka-
tar, Pakistan, NATO unsurlarının 
katılımı ile devam etmektedir. 
21 ülkeden 44 gözlemci personel 
ile 160’a yakın yerli ve yabancı 

basın mensubu da Anadolu Kar-
talı Eğitimleri takip etmek üzere 
aramızda yer aldı.  Anadolu Kar-
talı Eğitimlerinin amacı, harekata 
yönelik eğitim ihtiyacını karşıla-
mak ve personelin harbe hazırlık 
seviyelerin artırmaktır. NATO ve 
müttefik ülkelerle birlikte çalışa-
bilirlik kabiliyetlerini denemek ve 
geliştirmek. 

Gerçeğe yakın harekat orta-
mında basitten zora doğru deği-
şen bir senaryo dahilinde eğitim 
seviyesini geliştirmek, Yeni tek-
nik taktik ve konsept ve doktrin-
lere yönelik kazanım sağlamak 
bilgi ve tecrübe paylaşımında bu-
lunmaktır.  

Çok şanslıyız ki 60’dan fazla 
hava unsurunun diğer unsurlar-
dan etkilenemeyeceği Anadolu 
Kartalı Eğitim alanına sahibiz. 
Geçmiş yılların istatistikleri ve 
devam eden eğitimler göz önüne 
alındığında tatbikatın amacına 

ulaştığı kanaatindeyim. TSK’nın 
en önemli kuvvet çarpanı da sa-
hip olduğumuz eğitimli ve nite-
likli personelidir. Özverili ve titiz 
bir çalışma sonucunda planlanan 
eğitimler süresince tespit edi-
len eksiklerimizi tecrübelerimiz 
kadar önemlidir. Bu eksiklerinin 
bir sonraki dönemdeki eğitimlere 
eklenmesi tatbikatın temel ama-
cıdır” ifadelerini kullandı. 3’üncü 
Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı 
Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yük-
sel de yaptığı konuşmada, eğitim 
uçuşları hakkında bilgi verdi. Mi-
safirleri Konya’da ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirten 
Yüksel, davetlilere katılımları için 
teşekkür etti. 

‘ANADOLU KARTALI 
EĞITIM MERKEZI’

Anadolu Kartalı Eğitimi; ger-
çek harekata benzetilmiş bir or-
tamda pilotların, hava savunma 
personellerinin ve kontrolörlerin 

harekata yönelik eğitim seviye-
lerinin artırılması, müşterek ve 
birleşik harekat usullerinin de-
nenmesi ve geliştirilmesi, gerçek 
harekat şartlarında kayıpların as-
gari seviyeye çıkarılması amacıy-
la; her yıl milli ve veya uluslara-
rası olarak Anadolu Kartalı Eğitim 
Merkezi’nde Konya’da icra edilen 
eğitimdir. Eğitimler kapsamında 
icra edilen görevlerin eş zamanlı 
veya çok kısa sürede değerlen-
dirilmesi maksadıyla kullanılan 
Hava Muharebesi Gösterim Siste-
mi ve görev sonu Değerlendirme 
Sistemi gibi eğitim yardımcıları 
da dikkate alındığında katılımcı 
unsurlara harbe hazırlık seviye-
lerini artırdıkları ileri seviye bir 
müşterek eğitim ortamı sunmak-
tadır. 

Anadolu Kartalı Eğitim Mer-
kezi dünyada benzer imkanlara 
sahip üç taktik eğitim merkezin-
den biri, Avrupa’da yer alan tek 
taktik eğitim merkezidir. Tatbikat 
bölgesi 300x400 km ebadında 
Tuz Gölü ve çevresini kapsayan 
bölgededir. Anadolu Kartalı Eği-
tim Merkezi’ni kuruluşundan bu-
güne kadar 15 ülke katılımıyla 24 
dönemi uluslararası ,19 dönemi 
milli olmak üzere toplam 43 eği-
tim dönemi uygulanmış ve yakla-
şık 24 bin sorti uçulmuştur.

MEHTER TAKIMI DA 
GÖSTERI GERÇEKLEŞTIRDI
Uluslararası Anadolu Karta-

lı-2021 Eğitimi’nin seçkin göz-
lemci ve basın günü ayağı kapsa-
mında gerçekleştirilen programda 
Mehter Takımı da gösteri ger-
çekleştirdi. Mehter Takımı’nın 
gösterisi, yabancı basın ve yurt 
dışından katılan askeri unsurlarca 
dikkatle takip edildi. Birçok ya-
bancı misafir Mehter Takımı’yla 
fotoğraf çekindi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Hasan Küçükakyüz

Düzenlenen tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterileri 
yabancı basın mensuplarını, yabancı askerleri ve gazetecilerin yoğun ilgisini gördü.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:34 05:23 12:58 16:51   20:23 22:04
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C

Ankara                15 °C      31°C Hicrî: 21 Zil-Ka'de 1442 -  Rûmî: 18 Haziran 1437

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare 
araziyi üretime kazandırdı. Atıl arazilerde yapılan üretimden elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Atıldı, artık hayra hizmet veriyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Kulu ve Meram ilçesi Çomaklı Ma-
hallesi’nde atıl durumdaki 1 milyon 
500 bin metrekare araziyi üretime 
kazandırdı. Çomaklı Mahallesi’nde-
ki araziye ekilen yerli arpanın hasa-
dını gerçekleştiren Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, tamamen susuz ortamda 
yetiştirilen arpadan toplam 140 
bin kilogramlık mahsul elde etmeyi 
planladıklarını, üründen elde edi-
lecek gelirin sosyal desteklemede 
kullanılacağını söyledi. Çomaklı 
Mahalle Muhtarı Hasan Dinç, “Bu-
rası atıl bir araziydi. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımızın destekleriyle 
verimli araziye dönüştürdük. İlaç-
lamasında, gübrelemesinde ma-
hallemizin insanlarının emeği var. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Kulu ve Meram ilçelerinde mülki-
yeti kendisine ait olan atıl durum-
daki 1 milyon 500 bin metrekare 
araziyi üretime kazandırmak ve 
buradan elde edilecek geliri sosyal 
yardımda kullanmak üzere Türki-
ye’ye örnek bir çalışma yürütüyor. 
Meram Çomaklı Mahallesi’ndeki 
arazide ekimi yapılan arpanın ha-
sadını gerçekleştiren Uluslararası 
Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait atıl durumdaki 
arazileri tarıma kazandırmak için 
öncelikle arazilerin envanterini 

çıkardıklarını, ardından il sınırları 
içindeki tüm arazilerde ekim işlemi 
yaptıklarını söyledi. 

TARIMDA EN ÖNEMLİ 
ÖNCELİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ 

TOHUM KULLANMAK 
Başkan Altay, “Çomaklı Mahal-

lemizde ilk ekimi 2020 yılının Ka-
sım ayında gerçekleştirmiştik. Ta-
rımda en önemli önceliklerimizden 
birisi yerli ve milli tohum kullan-
mak. Burada da Bahri Dağdaş Ulus-
lararası Tarımsal Araştırma Enstitü 
tarafından geliştirilmiş ‘Larende 
arpa’ tohumunu kullandık. Ekim iş-
lerini yaparken arazilerimizin hem 
hazırlanması hem gübrelenmesi 
hem de tohumun toprakla buluş-
turulması işlemlerinde bölgedeki 
çiftçilerimizden destek aldık. Böy-

lece çiftçilerimizi de sisteme dahil 
etmiş olduk.” ifadelerini kullandı. 

TAMAMEN SUSUZ ORTAMDA 
ÜRÜN YETİŞTİRİLDİ 

Çomaklı’da hasat yapılan 700 
bin metrekarelik alandan toplam 
140 bin kilogramlık mahsul elde 
etmeyi planladıklarını aktaran Baş-
kan Altay şöyle devam etti: “Bu-
rada tamamen susuz ortamda bir 
ürün yetiştirildi. Böylece inşallah 
yaşamayız ama ağır bir susuzluk 
durumunda da bölgede yetişebile-
cek ürünle ilgili bir Ar-Ge çalışması 
yürütmüş oluyoruz. Bu yıl kuraklık 
şartlarından dolayı 200 kilogramlık 
bir rekolte beklentimiz var. Ürünler 
işlendikten sonra depoya sevk ede-
ceğiz. Lisanslı depoda depolanacak. 
Ticaret Borsamıza da desteğinden 

dolayı teşekkür ediyorum.”
GELİRİ SOSYAL 

YARDIMDA KULLANILACAK
Başkan Altay, elde ettikleri 

ürünün tamamını sosyal yardımda 
kullanacaklarını, Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak tarımla uğraşma-
ya, tarımda öncü olmaya devam 
edeceklerini de sözlerine ekledi. 

MAHALLE MUHTARINDAN 
BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR 
Çomaklı Mahalle Muhtarı Ha-

san Dinç, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın 
katkılarıyla burada kuru tarım de-
nemesi yapıldı ve arpa ektik. Ce-
nab-ı Allah ne kadar yağmur ver-
diyse o kadar oldu. Herhangi bir 
sulama yapılmadı. Çok güzel de 
verim alındı. Burası atıl bir araziydi. 

Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
destekleriyle verimli arazilere dö-
nüştürdük. Buradaki ürünler sos-
yal yardımlarda kullanılarak tekrar 
geri dönüşüm sağlanacak. Özellik-
le ilaçlamasında, gübrelemesinde 
mahallemizin insanlarının emeği 
var. O insanlar da ekonomiye katkı 
sağladı. Bölgemizin insanı fayda-
landı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ederim.” 
şeklinde konuştu. 

KURAK DÖNEMLERDE ÜRÜN 
ALABİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK 

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Dairesi bünyesinde gö-
revli Ziraat Mühendisi Muhammet 
Özen, atıl durumda bulunan tarım-
sal alanlardaki üretim yapılmayan 
yerlerde ürün ektiklerini belirterek, 

“Burada da kurak şartlarda arpa 
yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellik-
le yerli tohum kullandık. Çünkü 
mevsimsel olarak en kıraç ve kurak 
yıllarından bir tanesini yaşıyoruz. 
Burada en kıraç yıllarda verimimiz 
düşük olduğunda, ülke ekonomisi-
ne ne kadar katkı sağlamamız ge-
rektiği açısından bir deneme yaptık 
aslında. Şu an için kurak dönem-
lerde ürün alabildiğimizi gördük.” 
diye konuştu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Meram İlçesi Çomaklı 
Mahallesi’ndeki 700 bin metrekare 
arazinin yanı sıra Kulu ilçesinde de 
yine atıl durumda bulunan 800 bin 
metrekare arazide nohut ekimi ya-
parak bölgeyi ekonomiye kazandır-
mak için çalışmalarını sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya 
Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
mevcut kapasitesini iki katına çı-
karmak için projelendirme çalışma-
larında sona geldi. Hâlihazırda 200 
bin metreküp/gün debiyle çalışan 
tesis, projenin hayata geçirilmesiyle 
birlikte 400 bin metreküp/gün debi-
ye ulaşacak.

Konya Merkez Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin kapasitesini iki katına çı-
karacak II. Kademe uygulama pro-
jeleri tamamlanma aşamasına ge-
tirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen projelendirme çalışması 
kapsamında; hem ilk kademe sonra-
sı elde edilen tecrübeler ışığında ya-
pılması gereken revizyonlar hem de 
yeni kademede yapılacak tesislerin 
mevcut tesisle ne şekilde birleştirilip 
uyumlu hale geleceği belirginleşti.
II. KADEME PROJESİ TAMAMLANMA 

AŞAMASINA GETİRİLDİ
Halihazırda Karatay, Meram ve 

Selçuklu ilçelerinden kaynaklanan 
kentsel atık suların, KOSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 3.4 kilomet-
re uzunluğunda DN 3000’lik ana 
kollektör hattı ile I. Kademe Konya 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne cazibe ile 

ulaştırıldığını belirten Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Konya Atıksu Arıtma Te-
sisi I. kademesinin karbon ve kısmi 
azot giderimi prensibine göre dizayn 
edildiği ifade etti.

Tesis çıkışında arıtılmış sula-
rın DSİ’nin projelendirmiş olduğu 
Konya Ana Tahliye Kanalı’na veril-
diği bilgisini aktaran Başkan Altay, 
açıklamasının devamında, “Konya 
Atıksu Arıtma Tesisi I. kademesi 
2009 yılında inşaatı tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır. I. kademe ta-
sarım, kirlilik değerleri ile işletme 
sırasında tesise gelmekte olan kirli-

lik yükleri arasında dikkate değer bir 
fark olması nedeni ile mevcut tesisin 
kapasitesinde sona yaklaşılmıştır. 
Bu durum sonucunda Konya Atıksu 
Arıtma Tesisi II. kademe tasarımına 
başlanması kararı alınarak projelen-
dirme sürecine başlanmıştır” ifade-
lerini kullandı

10 YILLIK İŞLETME TECRÜBESİ 
PROJELENDİRMEYİ KOLAYLAŞTIRDI

10 yıllık işletme verileri göz 
önünde bulundurularak kirlilik yük-
lerinin belirlendiğini, nüfus projek-
siyonunun yapıldığını ve II. kademe 
tasarımının 2040 yılı için 400 bin 
metreküp/gün debiye göre hazır-

landığını dile getiren Başkan Altay, 
“Mevcut tesiste bulunmayan tam 
azot ve fosfor giderimi prensibine 
göre dizayn edilen tesiste ayrıca 
koku giderim üniteleri de inşa edi-
lecektir. Enerji verimliği ve optimi-
zasyonuna dönük en ileri tekniklerin 
uygulanacağı tesis için ÇED belgesi 
de süreç içerisinde alınmış olup, 
KOSKİ’nin yıllar içerisinde edindiği 
tüm birikim ve deneyimin yansıtıl-
dığı Türkiye’ye örnek bir tesis olarak 
dizayn edilmiştir” dedi.

Tesisin tüm tasarımının en son 
tekniklerle 3 boyutlu olarak yapıldı-
ğına dikkat çeken Başkan Altay, bu 

sayede yoğun bir borulamaya sahip 
tesiste yer altı çakışma ihtimalleri-
nin ortadan kaldırılarak sorunsuz 
bir inşa dönemi geçirilmesine yöne-
lik olarak muhtemel tüm sorunlara 
karşı önlemlerin alındığını söyledi. 
Arıtılmış atık suyun geri kazanımına 
dönük ÇED izinlerinin de alındığını 
vurgulayan Başkan Altay, tesisin II. 
kademesiyle birlikte geri kazanıla-
cak olan suyun tarımsal sulamada 
kullanılması için en önemli aşama-
nın tamamlanacağını, bunun da 
çevreci ve stratejik projelendirme 
çalışmalarına imkân sağlayacağını 
sözlerine ekledi.  n HABER MERKEZİ

Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi iki katına çıkıyor
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Karatay Belediyesi, 150 adet yeraltı çöp konteyneri daha kurdu

Karatay Belediyesi, şehir mer-
kezinde bulunan çöp konteynerle-
rini yeraltına almak için sürdürdü-
ğü çalışma çerçevesinde 550 adet 
eski tip çöp konteynerini toplayarak 
yerine 150 adet kancalı yarı yeraltı 
çöp konteynerinin daha kurulumu-
nu gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi, şehir mer-
kezinde bulunan çöp konteynerle-

rini yeraltına almak için yürüttüğü 
çalışma çerçevesinde 150 adet 
kancalı yarı yeraltı çöp konteyne-
rinin kurulumunu daha gerçekleş-
tirdi.

Özellikle görüntü kirliliğinin ve 
çöp kokusunun önüne geçilmesi 
amaçlanan çalışma, tüm hızıyla sü-
rüyor. Yeni konteynerler yer üstü 
klasik konteynerlere göre daha 

fazla çöp toplama kapasitesine sa-
hip. Bunun yanı sıra çöp toplama 
araçları daha az trafikte olacağı için 
hem trafiğe hem de yakıt tasarrufu 
anlamında olumlu katkısı olacak.

AMACIMIZ ÇEVRESİYLE, 
ÇEHRESİYLE DEĞERLERİYLE 

BAMBAŞKA BİR KARATAY’I HEP 
BİRLİKTE OLUŞTURMAK

Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, belediye olarak Kara-
tay’ın her noktasında tüm ekip-
lerinin çalışmalarını aralıksız bir 
şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, “Daha gü-
zel, daha temiz ve yaşanabilir bir 
Karatay için ilçemize hizmet edi-
yoruz. 

Bu kapsamda da klasik çöp kon-
teynerlerinin çevresinde oluşan kir-

liliği ve kokuyu gidermek adına yer 
altı çöp konteyneri çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Son olarak 550 adet 
eski tip çöp konteyneri toplayarak 
yerine 150 adet kancalı yarı yeral-
tı çöp konteynerinin kurulumunu 
tamamladık. Amacımız çevresiyle, 
çehresiyle doğası ve tüm değerle-
riyle bambaşka bir Karatay’ı hep 
birlikte oluşturabilmek. Tabii bu 

noktada vatandaşlarımızdan iste-
ğimiz çöpleri konteynerlerinin içine 
atmaları. Çevremizi hep birlikte te-
miz tutalım. Temizlik işleri çalışan-
larımız yoğun mesai harcıyorlar. 
Bizler de hızla eksiklikleri gidermek 
adına çalışıyoruz ve bu doğrultuda 
da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nden
yapılandırma çağrısı

Meram Belediyesi tarafından 
bazı alacakların yeniden yapılan-
dırılmasına imkân tanıyan düzen-
leme ile ilgili çağrıda bulunuldu. 
Açıklamada, 31 Ağustos 2021 
tarihine kadar yapılandırma baş-
vurularının devam edeceği belirtil-
di. Vergi ve diğer bazı alacakların 
yeniden yapılandırılması ile bazı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına 
ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlü-
ğe girdi. Bu kapsamda vergi borcu 
bulunan mükelleflere ödeme nok-
tasında kolaylıklar sunuluyor.

Yapılandırmaya ilişkin Me-
ram Belediyesi tarafından yapılan 
açıklamada; vergi borcu olan va-
tandaşların ilk vade tarihine kadar 
peşin ödeme gerçekleştirmesi ha-
linde, gecikme faizinde yüzde 90'a 
varan indirim ve iki aylık ödeme 
periyoduyla 36 aya kadar taksit 
imkânı sunulacağı kaydedildi.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS

Söz konusu kanunun İlan ve 

Reklam Vergisi, Emlak Vergisi, 
Çevre Temizlik Vergisi, İşgal harcı 
ve para cezaları ödemelerinde ge-
çerli olduğu belirtilen açıklamada, 
‘’Taksitli ödeme seçeneğinin tercih 
edilmesi halinde ilk taksitin süre-
sinde ödenmesi şartıyla, ikinci tak-
sit ödeme süresi içinde geri kalan 
taksitlerin tamamının ödenmesi 
halinde; gecikme faizinde indirim 
imkanı sağlanacak. Yapılandırılan 
borçlar iki ayda bir ödeme periyo-
duyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şek-
linde 36 aya kadar ödenebilecek. 
İdari para cezalarında ise peşin 
ödemelerde yüzde 25 indirim, iki 
taksitle ödemelerde ise yüzde 12,5 
indirim uygulanacaktır’’ ifadeleri-
ne yer verildi.

Yapılandırma kapsamında 
ödenecek vergi borçları için baş-
vuruların 31 Ağustos 2021 günü 
mesai bitimine kadar yapılabilece-
ği belirtildi.
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılan okul ile 
Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışını yapmak üzere Konya’ya geleceğini duyurdu

Selçuklu eğitimde 
Türkiye’ye örnek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Selçuklu Belediyesi tarafından 
Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak 
olan 32 derslikli okulun temelini 
atacak. 1 Temmuz Perşembe Günü 
Konya’ya gelecek olan Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da eğiti-
me değer katacak olan yatırımların 
açılış ve temel atma törenlerini ger-
çekleştirecek. Bakan Selçuk Konya 
programı kapsamında Selçuklu 
Belediyesi tarafından Yazır Mahal-
lesi’ne kazandırılacak olan 32 ders-
likli okulun temelini atacak. Selçuk 
yine aynı gün yapımı tamamlanan 
Aselsan Konya Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin de açılışını ger-
çekleştirecek.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde il 
protokolü ve eğitimcilerle de bulu-
şacak olan Bakan Selçuk, Selçuklu 

Belediyesi Sille Tabiat Okulu da zi-
yaret edecek.

Selçuklu’da eğitime olan des-
teklerini 32 derslikli okul ile sür-
dürdüklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı, “İlçemizde eğitim alanında 
bugüne kadar birçok yatırım ya-
parak tüm Türkiye’ye örnek olduk. 
Kısa süre öncede ihalesini gerçek-
leştirdiğimiz yeni okul binası ile de 
bu yatırımlarımızı taçlandırmaya 

devam ediyoruz. Yazır Mahallemiz-
de önemli bir eksiği tamamlayacak 
ve modern mimarisi ile de bölgeye 
değer katacak olan eğitim tesisimi-
zin temel atma törenini Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un 
katılımı ile 1 Temmuz Perşembe 
Günü gerçekleştireceğiz. Yine Sa-
yın Bakanımız ile Selçuklu’da okul 
dışı ortamda eğitimin en önemli 
örneklerinden bir tanesi olan Sille 
Tabiat Okulu’nda faaliyet yürüten 
atölyelerimizi gezerek öğrencileri-
mizle buluşacağız. Bu vesile ile te-
meli atılacak dersliklerimizin yanı 
sıra açılışı yapılacak Aselsan Konya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nin eğitim camiasına, Konya ve 
Selçuklu’muza hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle Konya Turizm Tanıtım ve 
Eğitim Vakfı tarafından “Turist Dos-
tu İşletme Modeli” uygulaması haya-
ta geçiriliyor. Çalışmayla işletmelerin 
tanıtımı yapılırken Konya gastrono-
misinin markalaşmasına katkı sağ-
lanacak.

Konya’da Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Birliği’ne kayıtlı faaliyet gös-
teren yeme içme sektöründeki es-
nafa yönelik sertifikasyon çalışması 
başlatıldı. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin desteğiyle Konya Turizm 
Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) 
tarafından hazırlanan “Turist Dostu 
İşletme Modeli” çalışması ile Konya 
gastronomisinin tanınırlığını ve ziya-
retçilerin memnuniyetlerini artırmak 
için mobil uygulama ile desteklenen 
bir sertifikasyon programı hayata 
geçiriliyor. Uygulama ile Konya’yı 
ziyaret eden turistlerin farklı kate-

gorilerde faaliyet gösteren lokanta, 
restoran, kafe ve kafe-restoranlara 
ulaşmaları, farklı gastronomi ürün-
lerine erişimlerinin kolaylaştırılması 
hedefleniyor. Bu model aracılığıy-
la geliştirilecek uygulamaya üye 
olan işletmelerin görünürlüğünün 
ve tanıtımının artırılmasına, Konya 
gastronomisinin markalaşmasına 
destek sağlanması amaçlanıyor. Ay-
rıca “Turist Dostu İşletme Modeli” 
uygulaması ile müşterilerin resto-
ranları değerlendirmelerine imkan 
sağlayarak, işletmelerin kendilerini 
geliştirmelerinde yol gösterici oluna-
cak. Yıldızlı derecelendirme sistemi 
ile değerlendirilecek işletmeler çeşit-
li teşvik ve sürpriz ödüllerle motive 
edilecek. İşletmeler IOS ve Android 
tabanlı uygulamalar sayesinde müş-
teriler tarafından anlık puanlanacak, 
memnuniyet ortalamaları bulunduk-
ları kategorilerde derece almalarını 

sağlayacak. Bu sertifikasyon ile şehri 
ziyaret eden turistlerin güveninin ka-
zanılması, şehre dair tadım noktaları-
nın daha iyi tanıtılması amaçlanıyor. 
İşletmeler “Turist Dostu İşletme” 
sertifikasını almak için kendilerine 
gönderilecek linkte yer alan müraca-
at formunu doldurarak başvurularını 
yapabilecek. İlk başvuru dönemin-
den sonra başvurular belirli periyot-
larda tekrar açılacak. Toplamda 6 ay 
sürecek başvuru dönemi sonunda 
kriterleri sağlayan restoranlar uy-
gulamada yayınlanacak ve gelecek 
6 ay boyunca hizmetler faydalanan 
turistlerin oylamalarına sunulacak. 
Başvuruların başlangıcından itiba-
ren 1 yıl sonra öngörülen kategoriler 
netleşecek ve işletmeler kategorileri-
ne göre yıldız alacaklar. Konuyla ilgili 
başvuru duyuruları Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 
yapılacak. n HABER MERKEZİ

Konya’da ‘Turist Dostu İşletme’ uygulaması başlıyor
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Normalleşme sürecine giren ülke-
mizde, bütün sorunlarımızın çözüme 
kavuşturulması kamuoyunca tartışılı-
yor. 

Bu sorunların başında ise ekono-
mi, yapısal sıkıntılar, istihdam, gıda 
ürünleri ve diğer harcamaların fiyatla-
rının yüksekliğinden dolayı geçineme-
me gelmektedir.

Diğer taraftan İş dünyası temsilci-
lerinin de iktidardan talebi biran önce 
ekonominin iyileşmesini sağlamasıdır.

Vatandaş olarak hepimizin ortak 
beklentisi de bu doğrultudadır. 

Artık ekonominin sıkıntılarının 
giderilmesi noktasında Yeni Bir Eko-
nomi programına ihtiyacımız olduğu 
da görünüyor.

Üretici, esnaf, sanatkâr, çalışan 
ve emekli kesim ile vatandaşların 
büyük bir çoğunluğu bütün sorunla-
rımızı çözmesi için iktidardan yeterli 
adımları atmasını istiyor.

Umarım iktidar bütün kesimle-
rin ortak beklentisi olan ekonominin 
sorunlarını çözüme kavuşturarak, bir 
rahatlamayı getirir. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Kon-
federasyonu (TÜRKONFED)Başkanı 
Orhan Turan Genel Kurul Toplantı-
sında yaptığı konuşmasında, Acilen 
yeni ekonomik programa ihtiyaç ol-
duğunu vurgulayarak;“Çift haneler-
de gezen enflasyon-faiz-kur sarmalı 
ile işsizlik ve özellikle genç işsizlik 
rakamları, yapısal sıkıntılarımızın 
devam ettiğini gösteriyor. Ülkemiz 
son 40 yılda risklerini düşürmeye de-
ğil, faizi düşürmeye odaklandığı için 
enflasyon dâhil pek çok sorununu 
çözemedi. Yüzde 7’lik büyümenin 
sürdürülebilir olması için yapılması 
gereken ev ödevleri ise hala askıda du-
ruyor. Bölgesel farklılıkların ayrılmaz 
bir bütün oluşturduğu ülkemiz için; 
bütünleşik, bölgesel ve yerel kalkınma 

stratejileri düşünülmüş, 
küresel ekonomiye daha 
güçlü ve etkin bir biçimde 
entegre olmayı hedefle-
yen, kurumları, kuralları 
ve hukuku da kapsayan 
yeni bir ekonomik progra-
mın acil ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz.”

Başkan Orhan Tu-
ran, ülkemizde yeni bir 
ekonomi programına 
ihtiyaç olduğuna, bunun yanında 
gençleri tersine beyin göçüne ikna 
edecek bir ortam hazırlanması ge-
rektiğine dikkat çekiyor. 

Yapısal sorunların çözümüyle 
de ülkemizde bir rahatlık sağlanabi-
leceğini dile getiriyor.

Ekonomideki önümüzdeki sü-

reçte yaşanacakların, 
yalnızca salgına bağla-
manın hatalı olacağını 
da hatırlatarak, daha 
radikal düşünmeye ve 
radikal hedefler koy-
maya ihtiyacımız vardır 
diyor. 

Asıl önemlisi TÜR-
KONFED’in ‘Hayalin-
deki Türkiye’yi açıkla-
masıdır. Yine Başkan 

Orhan Turan hayallerindeki Türki-
ye’yi şöyle sıralıyor:

“Yerküreyle ve yeşil dönüşüm 
ile uyumlu bir ekonomik atılımı baş-
latmış;

Sosyal, laik ve demokratik hu-
kuk devletini yeniden inşa etmiş;

Güçler ayrılığını, denge ve de-

netleme mekanizmalarını yerli ye-
rine oturtmuş;

Yargının tam bağımsızlığını te-
sis etmiş;

Toplumsal ve siyasal uzlaşmalar 
ile yeni dönemin, yeni ve sivil ana-
yasasını yapmış; Avrupa Birliği’ne 
tam üye olmuş;

Hukukun üstünlüğüne inancı 
artırmış, ortak yaşama iradesini ve 
toplumsal esenlik ile güçlü bir top-
lumsal dönüşümü başarmış,

Toplumsal cinsiyet eşitliğine du-
yarlı politikalar geliştirmiş, ayrım-
cılığın, ötekileştirmenin, kutuplaş-
manın olmadığı, toplumun refah ve 
huzurunun esas olduğu, bir toplum-
sal mutabakatı ve toplum - devlet 
mutabakatını sağlamış;

Onurlu yaşam hakkını kurumsal-
laştırmış ve garanti altına almış;

Adaletsizlik ve yoksullukla mü-
cadele politikalarının küresel öncü-

lerinden olmuş bir Türkiye.”
TÜRKONFED’in ‘Hayalindeki 

Türkiye’  görüşü yerinde olduğu ka-
dar, anlamlıdır. İktidara yapması 
gerekenler noktasında bir yol harita-
sı olması açısından oldukça önemli-
dir.

Şehrimizde görüştüğüm ve bilgi-
sine başvurduğum iş dünyası temsil-
cilerinin de ortak görüşü ekonominin 
yeni bir programa ihtiyacının olduğu 
yönündedir.

Umarım Normalleşme süreciyle 
birlikte iktidar, iş dünyasının ve va-
tandaş olarak bizlerin ortak talebi ve 
beklentisi olan “Ekonominin yeni bir 
programa olan ihtiyacını” gidererek, 
yapısal sorunlarını da çözer. 

Böylelikle piyasalara bir moral 
ve hareket gelir. İş dünyasıyla birlik-
te vatandaşlarda rahatlar.

Ne dersiniz sizce de öyle yapıl-
ması gerekmez mi?

EKONOMİNİN YENİ BİR PROGRAMA İHTİYACI VAR

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Konuk: Oluşturduğumuz orman alanlarında kızıl geyikler doğal ortamlarında yaşarken, yabani ot mücadelesini kazlar, tozlaşmayı 
arılar yapıyor, hem ormanlarımız doğal bekçilerince muhafaza ediliyor hem de tüketici organik kaz eti ve balla buluşuyor

Her yönüyle organik orman
Konya nüfusu kadar ağaç he-

defiyle ağaçlandırma çalışmalarına 
2004 yılında başlayan ve bu hede-
fini gerçekleştirir gerçekleştirmez 
yeni hedefini Türkiye Nüfusu kadar 
ağaç olarak belirleyerek ülkemizde 
özel şirket eliyle yürütülen en iddi-
alı ağaçlandırma projesinde diktiği 
21 Milyon Ağaç ve oluşturduğu 67 
ayrı lokasyondaki Torku Ormanları 
ile kesintisiz sürdüren Konya Şeker, 
her yıl daha da büyüttüğü Torku Or-
manlarında biyo çeşitliliği arttırmak 
için birbirine zarar vermeyen türle-
rin doğal ortamında çoğalması için 
orman alanlarına sincapları, tavuk-
ları ve hindileri salarak ekosistemi 
de canlandırıyor. 2 yıl önce de yeni 
bir adım attı ve Torku Ormanları 
ve onlarca kızıl geyiklerden sonra 
kaz sürüleri ile arı kovanlarına da 
ev sahipliği yapmaya başladı. Tor-
ku Ormanları şimdilik binlerce kaz 
ile yüzlerce kovana ev sahipliği ya-
parken, projenin tüm ağaçlandırma 
sahalarına yayılmasıyla hem toplu 
ağaçlandırma alanlarında yabani ot 
mücadelesinde başarısı tartışmasız 
kaz sayılarının hem de Konya Ova-
sında tozlaşmayı daha etkin hale 
getirerek özellikle meyve ve sebze 
üretiminde verim artışına katkı yap-
mak için Kovan sayılarının katlana-
rak arttırılması hedefleniyor. Toplu 
ağaçlandırma sahalarının yaz bakı-
mını yapan ağaçlandırma ekipleri-
nin çalışmalarını yerinde inceleyen 
ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk “Ağaçlandırma çalışmalarını 
hobi amaçlı yapmıyoruz. Tarımsal 
üretimde verim artışını sağlamak 
için çevre şartlarının üretici lehine 
değiştirilmesi gerektiğine inanıyo-
ruz. Ağaçlandırma ile birlikte bir 
habitatın da oluşmasını arzuladık ve 
doğal hayatın bu alanlarda canlan-
ması ile ağaçların ekolojik dengeye 
katkısının daha çok artacağını düşü-
nerek ormanlık alanlarımıza doğal 
hayatın unsurları olan arı, sincap, 

değişik kuş türleri, kaz ve kızıl geyik-
leri ormanlarımıza saldık. Toplu or-
man alanları için özellikle de Konya 
gibi yazın kurak geçen bölgelerde en 
büyük risklerden biri ağaçların dip 
temizliğidir. Genel olarak sahanın 
özel olarak ağaçların diplerini yaba-
ni otlardan temizlemezseniz ağaçlar 
için iki önemli risk oluşur. Ağacın 
kök çukurunu ot kaplarsa ağaç ye-
terince beslenemez. İkincisi ve daha 
tehlikelisi sürtünme, bir cam kırığı 
kuruyan bu otlardan bir öbeğin ka-
sıt olmadan da tutuşmasına sebep 
olabilir. O nedenle biz hem yol boyu 
ağaçlandırma güzergahlarımızda 
hem de toplu ağaçlandırma sahala-
rımızda projeye başladığımızdan bu 
yana 16 yıldır hem sulama hem bu-
dama yani yabani ot temizliğini yaz 
boyu yapıyoruz. Ancak ağaç sayımız 
21 Milyona ulaşınca en azından ya-
bani ot temizliğine insan gücüyle 
yetişilmesi imkânsız hale geliyor. 
Bu mücadelede hızlanmanın iki yolu 
vardı biri plebisit kullanmak diğe-
ri de ekolojik mücadele için bir yol 
bulmak, ormanlarda biyo çeşitliliği 
arttırarak hem orman sakinlerinin 
besleneceği hem de yabani ot müca-
delesini yapabileceğimiz bir çözüm 
bulmak. O çözümü kazlarla bulduk. 
Biz kimyasal mücadele yerine terci-
himizi kazlardan yana yani biyolojik 
bir mücadeleden yana kullandık. 
Neticede kazlar testere gibi dişleriyle 
Torku Ormanlarının çim biçme ma-
kinaları gibi görev ifa etmeye başla-
dı. 300’e yakın kişiden oluşan ağaç-
landırma ekiplerimiz için şimdilik 
binlerce başlık destek kuvvet haline 
geldiler. Kaz sürülerinde devamlı-
lığı da anaç kazlarımızı kuluçkaya 
yatırarak kendimiz sağlıyoruz ve 
sürünün genç kalmasını temin edi-
yoruz. Doğal ortamda beslenen kaz-
larımızdan ürettiğimiz kaz etlerini de 
Doğrudan Marketler eliyle tüketici 
ile buluşturuyoruz. Orman sahala-
rımızda geliştirdiğimiz bir diğer eko-

lojik çözüm ise tüm Konya Ovasına 
yönelik bir hizmettir. Bilindiği gibi 
bitkisel üretim ve meyvecilik açısın-
dan en önemli husus tozlaşmadır. 
Yani çiçekli bitkilerin meyveye du-
rabilmesi için polenlerin çiçeklere 
taşınması gerekir. Bu rüzgâr yardımı 

ile olabileceği gibi bunun en önemli 
taşıyıcıları arılardır. Çiçekten çiçeğe 
konarken, ayaklarında, gövdelerinde 
taşıdıkları çiçek tozlarıyla kondukları 
çiçeği döllerler ve meyvenin, sebze-
nin üretim sürecini başlatırlar. Biz 
ovada tozlaşmanın daha etkin hale 

gelmesi ve sağlıklı şekilde doğal 
yollarla hızlanması, verimin artması 
için ormanlarımıza yüzlerce kovan 
arı yerleştirdik. O arılarda bizim yo-
rulmak bilmeyen bahçıvanlarımız 
gibi sadece her bitki ile her ağaç ile 
değil, milyonlarca, milyarlarca çiçek-
le tek tek ilgileniyor, sabah akşam 
her çiçeği bizim adımıza ziyaret edi-
yorlar. Onların Konya Ovasının dört 
bir yanından topladıklarıyla biriktir-
diği ballar da Doğrudan Marketle-
rimiz de organik bal olarak tüketici 
ile buluşuyor. Yani özetle, oluştur-
duğumuz orman alanlarında yaba-
ni ot mücadelesini kazlar, Konya 
Ovasının tamamında tozlaşma için 
bizim ormanlarımızın arıları hizmet 
ediyor, hem ormanlarımız doğal 
bekçilerince muhafaza ediliyor hem 
de tüketici organik kaz eti ve balla 
buluşuyor. Biz orman alanlarımızda 
geliştirdiğimiz ekolojik çözümle bir 
yandan Orman sahalarının bakımı 
ve yabani otla mücadelede ciddi bir 
tasarruf imkanına kavuşur, arı ko-
vanlarımızla Ovanın verimliliğine, 
bağcılık, meyvecilik ve bahçeciliğe 

katkı yapmanın onurunu yaşarken 
bu ekolojik çözümün raflara ulaşan 
bereketiyle de ekosisteme yatırımın 
ödülünü alıyoruz” dedi.
KONYA ŞEKER YAKLAŞIK 21 MİLYON 
AĞAÇ DİKTİ, 67 ORMAN OLUŞTURDU

Hedefini Türkiye nüfusu kadar 
ağaç olarak belirleyen ve ülkemizin 
en iddialı ağaçlandırma projesini 
yürüten Konya Şeker proje kapsa-
mında 2004-2021 yılları arasında 
yaklaşık 21 Milyon ağaç dikti. Kur-
duğu 3,1 milyon fidan/yıl üretim 
kapasiteli Fidan Üretim Merkezi ile 
de ağaç varlığının güvencesi olan 
Konya Şeker, ağaçlandırılacak saha 
olarak Konya Kapalı Havzası’nın ta-
mamını seçti. Konya Şeker, ağaçlan-
dırma çalışmaları çerçevesinde 5 Bin 
kilometrelik mesafede, 273 ayrı gü-
zergâhta çift taraflı ve derinliği 8 ila 
10 sıraya kadar varan ağaçlandırma 
güzergâhları ve 67 farklı yerde oluş-
turulan 9.400 dekarlık toplu orman 
alanlarında cinsi, bölgenin iklim ve 
toprak yapılarına göre değişmekle 
birlikte, genel olarak akasya, dişbu-
dak, akçaağaç, mahlep, karaağaç, 
iğde, ahlat, alıç, meşe, çınar, badem, 
zerdali, dut, ceviz, ıhlamur, çınar, 
sedir, karaçam, mavi selvi, kiraz gibi 
ağaçlar yetiştirdi.

Torku Ormanları, yetişen or-
manlarla birlikte kızıl geyiklerin yanı 
sıra tilki, yılan, yaban tavuğu, koyun 
ve sincap gibi hayvanların yaşamına 
olanak sağladı. Toplu ağaçlandırma 
alanlarında ekolojik ortamı iyileş-
tirmek için birbiriyle uyumlu yaban 
hayvanlarını da bu alanlara salan 
Konya Şeker, ağaçlandırma çalışma-
larındaki temel amacı; çevre şartla-
rını üretici lehine değiştirmek olarak 
belirledi ve nitekim bu çalışmalar ilk 
sonuçlarını vermeye başladı. Ağaç-
lar sayesinde oluşan doğal iklimle-
me verime yansıdı, biyolojik hayatın 
canlanmasıyla da süne ile biyolojik 
mücadelede önemli bir aşama kay-
dedildi. n HABER MERKEZİ
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Orman yangını nedeniyle Antalya–Konya yolu uzun süre kapandı!

Antalya'nın Manavgat ilçe-
sinde Manavgat-Konya karayolu 
üzerinde çıkan ve rüzgarın etki-
siyle kısa sürede yayılan yangında 
yaklaşık 20 hektar ormanlık alanın 
yandığı bildirildi. 

Yangın yoğun müdahale sonu-
cu kontrol altına alınırken, alevle-
rin D-695 karayolu kenarında hızla 
ilerlemesi nedeniyle Konya-Antal-
ya arasında yolculuk yapan araçlar 

uzun süre beklemek zorunda kaldı.
D-695 karayolu Gündoğmuş 

yol kavşağında başlayan ve rüzga-
rın etkisiyle karayolu güzergahında 
taş ocağı istikametine hızla yayılan 
yangında 20 hektar dolayında kızıl 
çam ormanının zarar gördüğü be-
lirtildi. 

Yol kenarından başlaması ne-
deniyle, yoldan geçen bir araçtan 
sigara izmariti atılması sonucu 

çıktığı tahmin edilen yangına 4 
yangın söndürme helikopteri, 
Gündoğmuş., Akseki ve Manavgat 
Orman İşletme Müdürlüklerine 
bağlı 23 arazöz, 6 su tankeri, 3 do-
zer, çok sayıda ilk müdahale aracı 
ve pikap ile Antalya Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye birimine bağlı 
çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile 
çok sayıda yangın işçisi müdahale-
de bulundu.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Yangının Manavgat-Konya 

D-695 karayoluna çok yakın olması 
nedeniyle Manavgat istikametin-
den Konya istikametine giden araç-
lara Gündoğmuş yol kavşağından 
itibaren izin verilmiyor. Yol üzerin-
de çok sayıda aracın beklediği ve 
uzun araç kuyruğu oluştuğu görül-
dü. Yangın uzun uğraşların ardın-
dan kontrol altına alınabildi. n İHA

‘Kentsel dönüşümde emlak 
işletmeleri rol almalı’

Başkan Yaka, Karapınar'daki
kamu yatırımlarını anlattı

Türkiye’de son zamanlarda 
çöken binalar sonrasında dikkat-
lerin tekrar kentsel dönüşüme 
çevrildiğini belirten Kerem Nükte 
Gayrimenkul Müdürü Hasan Ak-
say, "İmar barışı ile ivme kaybe-
den kentsel dönüşüm için emlak 
işletmeleri de rol almak istiyor" 
dedi.

Ülke genelinde yetki belgesi 
almış olan 35 bine yakın emlak 
işletmesi sahibi ve 80 bine yakın 
emlak danışmanı olduğunu ifade 
eden Kerem Nükte Gayrimenkul 
Müdürü Hasan Aksay, "Aslında 
emlak danışmanları ve işletmele-
ri kendi uzmanlık bölgelerindeki 
ana yapıların mevcut durumunu 
iyi bilen kişilerdir. Mevcut dene-
yim ve tecrübeleri belediyelere 
destek olabilir, imar durumunu 
değerlendirebilir, kat malikleri ile 
iletişim kurarak müteahhitler ile 
onları bir araya getirebilirler. Ba-
kanlık ve belediyeler bu ağa sahip 
olan emlak işletmeleri ile ortak 
projeler yürütmeli, dönüşüm sü-
recine bizleri de dahil etmelidir" 

dedi.
‘ÇOK KATLI YAPILAR 

BİR AN ÖNCE DÖNÜŞMELİ’
Çok katlı olan birçok tek blok-

lu yapıların hala kentsel dönüşüm 
çerçevesinde yenilenmediğini 
söyleyen Aksay, "Bakanlık veri-
lerine göre ülkemizde 9.8 milyon 
bina ve 28.6 milyona yakın ise 
bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bi-
nalardaki bağımsız bölümlerden 
6.7 milyonunu ise riskli yapı. Bu 
riskli yapılardan ise acil olarak 1.5 
milyonunun dönüşüme girmesi 
gerekiyor dedi. n HABER MERKEZİ

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, sivil toplum kuru-
luşu temsilcilerini ilçede gezdire-
rek bilgi verdi. Karapınar'ın büyük 
gelişme içerisinde olduğunu kay-
deden Başkan Yaka, ilçede, hükü-
met ve büyükşehir belediyesinin 
devam eden ve tamamlanan yatı-
rımlarını anlattı. Hep birlikte daha 
güzel günlere ulaşmanın gayreti 
içerisinde olduklarını ifade eden 
Başkan Yaka, şunları söyledi: "Sivil 
toplum kuruluş başkanlarımız ile 
birlikte yapımı devam eden inşaat 
çalışmalarını yerinde inceleyerek 
istişarelerde bulunuyoruz. Çalış-
malarımız gelecek günlerde de alt 
yapı, üst yapı, geri dönüşüm ve 
bakanlıklarımızın çalışmaları hızla 
devam edecektir. Yapılan yatırım-

lar ilçemizi adına çok önemlidir. 
Hizmetlerinden dolayı Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız sayın Mu-
rat Kurum'a, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız sayın Uğur İbrahim 
Altay'a ve emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum." n AA

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Elektrik Servisi tara-
fından ilçenin belirlenen bölgele-
rinde aydınlatma çalışmaları ya-
pıldı. Kent estetiğine katkı sunmak 
amacıyla Konya Caddesinden An-
talya Caddesine, Köprübaşı kavşa-
ğından Çarşamba Kanalı yeni adli-
ye binasına kadar ve Aşk Adasının 
bütününe aydınlatma çalışmaları 
yapıldı. 

Ekipler elektrik direklerinde 

çalışmaların devam ettiği alanlar-
da aydınlatma çalışmaları ile ken-
tin çehresini değiştiriyor. Gerçek-
leştirilen aydınlatma çalışmaları ile 
ışıl ışıl bir görünüm kazanan kav-
şak, cadde ve aşk adası ilçe sakin-
lerinin de beğenisini topladı.

‘BU GÜZEL TABLONUN 
ÇERÇEVESİNİ YAPIYORUZ’

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Beyşehir’i eşsiz güzellik-
te bir tabloya benzeterek bu tablo-

nun çerçevesini yaptıklarının altını 
çizdi. Başkan Bayındır şehir aydın-
latma çalışmaları hakkında yaptığı 
yazılı açıklamada, “İlçemizin gece-
sini gündüzünün ayrı güzelliklere 
bürünmesi için kent estetiği çalış-
malarımız devam ediyor.

 Bu çalışmalar ile ilçemizi Kon-
ya Caddesinden Antalya Caddesi-
ne, Köprübaşı kavşağından Çar-
şamba Kanalı yeni adliye binasına 
kadar ve Aşk Adasının bütününe 

ışıklandırma yapıp gerdanını giy-
dirmiş olduk. Işıklandırma çalış-
malarının devamını Beyşehir Gölü 
kıyısının tamamında da gerçek-
leştireceğiz. Her zamanda söyle-
yeceğim; yine söylüyorum. Allah 
buraya tablo gibi bir güzellik ver-
miş. Biz sadece buna çerçeve ya-
pıyoruz. Bisiklet yolları, yeşil alan 
çalışmalarının olduğu bir anlayış 
ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir aydınlatma çalışmaları ile ışıl ışıl

Hüyük’te hayata geçirilen "KOP ile seralarda çocuk eli" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, sebzelerin tarladan sofraya 
ulaşmasına tanıklık ediyor, kümeste besledikleri hayvanlarından elde ettikleri yumurtaları toplamanın keyfini yaşıyor

Okul bahçesinde tarım
ürünleri yetiştiriyorlar
Hüyük’te ilkokul öğrencileri okul 

bahçesinde kurulan serada ata to-
humlarından elde ettikleri fideler-
le, damla sulama yöntemiyle tarım 
ürünleri yetiştiriyor. Hüyük ilçesine 
bağlı Kıreli Mahallesi'ndeki Kıreli Şe-
hit Kadir Kayhan İlkokulu'nda "KOP 
ile seralarda çocuk eli" projesi hayata 
geçirildi.

Proje çerçevesinde okul bahçe-
sinde bir sera kuruldu, tohum ban-
kası oluşturuldu, tavuk ve bıldırcın 
kümesleri kuruldu. Öğrenciler, 
burada aldıkları eğitimlerle tarım 
ürünleri yetiştirmeyi öğreniyor, ha-
sat vakti gelince de kendi elleriyle 
yetiştirdikleri ürünleri toplamanın 
keyfini yaşıyor.

Okulun müdürü Ebubekir Özde-
mir, KOP Kalkınma İdaresi Başkan-
lığınca desteklenen projelerinin tüm 
Türkiye'ye örnek olacağına inandık-
larını söyledi.

Projeyle okulda öğrenim gören 
çocuklara kendi tükettikleri tarım 
ürünlerini yetiştirmeyi öğretmeyi 
amaçladıklarını ifade eden Özdemir, 
"Bu maksatla yola çıktık. Daha son-
rasında ise organik ürün çeşitliliğini 
tanıtmak, bir de tüm Türkiye'nin 

desteğiyle bir mini tohum bankası 
oluşturarak istiyoruz." dedi.

Okul bahçesinde 105 metreka-
relik bir alanda sera hazırladıklarını 
vurgulayan Özdemir, bu mini kapalı 
alanda yetiştirdikleri tarım ürünleri-
ni ise öğrencilerin de desteğiyle fide-
ye dönüştürdüklerini aktardı.

Serada genelde domates, sa-
latalık, biber, patlıcan gibi ürünleri 
toprakla buluşturduklarını anlatan 
Özdemir, "Öğrencilerimizin yetiş-
tirdiği bu ata tohumlarından elde 
edilen ürünlerin bir kısmını, tohum-
luk olarak yöre halkına dağıtmak 

istiyoruz. Projemizde bıldırcın ve 
tavuk kümeslerimiz de var. Çocuk-
larımız kendi elleriyle besledikleri 
kümes hayvanlarından elde ettikleri 
yumurtaları da burada toplamanın 
keyfini yaşıyor." diye konuştu.

‘DAHA ÇOK ÖZ GÜVEN
 KAZANIYORLAR’

Okulun müdür yardımcısı Ayşe 
Sağlam da tüm öğrencilerinin pro-
jeyle aktif bir birey haline geldi-
ğini belirtti. Projeyle öğrencilere, 
dokunarak, görerek ve yaşayarak 
öğrendikleri bir ortam oluşturduk-
larını dile getiren Sağlam, "Öğren-

cilerimizin bütün negatif enerjilerini 
toprakla buluşarak attıkları ve derse 
girdiklerinde rahatladıkları bir or-
tam yarattık. Çocuklarımız bir şeyle-
rin üretimini gördükçe daha çok öz 
güven kazanıyor. Bunların da diğer 
derslerine olumlu yansımalarını gö-
rüyor ve mutlu oluyoruz." ifadelerini 
kullandı. Serada bitkilerin bakımını 
yapan öğrencilerden Emine Aslan 
ise zaman zaman yabani ot temizli-
ği yaptıkları alanda domates, biber, 
fasulye gibi birçok ürün yetiştirdik-
lerini anlattı.

Yetiştirdikleri ürünlerin tatları-
nın çok güzel olduğunu ifade eden 
Aslan, "Her gün yeni bir şey öğreni-
yoruz. Ayrıca, tavuklara da bakıyo-
rum, yem atıyorum." dedi.

Öğrencilerden Ali Özet de sera-
da organik ürünler yetiştirdiklerini 
belirterek, "Burada tavukları yemli-
yoruz, su veriyoruz. Tatlarına baktık, 
çok güzeller." diye konuştu. Şevval 
Akgül de seradan topladıkları seb-
zelere gözleri gibi baktıklarını vur-
gulayarak, "Beslediğimiz bıldırcın ve 
tavuklarımız da var, onlara da yem, 
su veriyor, kendi ellerimizle besliyo-
ruz." ifadelerini kullandı. n AA
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) gerek 
genel merkez gerekse şubeleri vasıtası 
ile kültürümüze katkı yapan sivil toplum 
kuruluşlarımızın başında gelmektedir. 

Genel Merkez, başta değişmez 
Onursal Başkan Mehmet Doğan olmak 
üzere, birbirinden değerli Genel Başkan-
lar ve Genel Merkez yöneticileri eliyle 
çok önemli kültürel faaliyetlere imza 
atarken, TYB Şubeleri de Genel Merkez 
ile yarışmanın gayreti içindedirler.  

Bu bağlamda TYB Konya Şubesi 
de; Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın Genel 
Başkanlığı döneminde ifade ettiği, bizim 
de bizzat müşahede ettiğimiz gibi, “Ge-
nel Merkezi bile geride bırakacak de-
recede önemli faaliyetler yapan”  bir 
sivil toplum kuruluşudur.  

TYB Konya Şubesi’nin faaliyetlerini 
yakından takip eden ve etkinliklerinin 
hemen hemen tamamına katılan bir 
kişi olarak, bu kuruluşumuzun ne den-
li önemli görevler üstlendiğine ayne’l 
yakîn şahit olmaktayım. 

TYB Konya şubesinin denetim 
kurulu üyesi ve üst kurul delegesi ol-
duğumdan, katılmakla kalmayıp bizzat 
faaliyetlerin içinde yer aldığım ve kültürel 
etkinliklerini sadece gözlemleyerek de-
ğil, doyulmaz tadına bakarak icra-i faa-
liyetinde bulunduğum için, şehadetim 
hakka'l-yakîn olarak tecelli etmektedir.  

TYB Konya Şubesi kuruluş yılı olan 
1994 yılından 2002 yılına kadar çeşitli 
aralıklarla kültürel etkinlikler gerçekleş-
tirmiştir. 2002 yılından itibaren de her 
yıl Şubat ayı içinde ilan ettiği “Kültürel 
Etkinlik Takvimi” çerçevesinde pek 
çok farklı alanda kültürel faaliyetler ger-

çekleştirmektedir. Her yıl Mart ayında 
başlayan faaliyetler, yaklaşık 40 hafta 
boyunca aralıksız olarak Cumartesi 
günleri devam etmektedir. 

TYB Konya Şubesi yıllardır yürüt-
tüğü adeta mektep havasındaki faali-
yetlerini pandemi sürecine rağmen ara 
vermeden devam ettirmektedir. Online 
ortamda da olsa Cumartesi Kültür Et-
kinliklerine aralıksız devam eden TYB 
Konya Şubesi bununla da kalmayıp yıl-
lık faaliyetlerini kitaplaştırarak bütün ça-
lışmaların kalıcı olmasını ve daha büyük 
kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.

TYB Konya Şubesi önemli faali-
yetleri ile şehrimizin kültürel dokusuna 
büyük bir katkı yapmakta aynı zamanda 
bu dokuyu yüreklere ilmek ilmek işle-
mektedir. TYB Konya Şubesi’nin yöne-
timinde bulunan her biri oldukça kaliteli 
isimler ve Başkan Ahmet Köseoğlu nez-
dinde yürütülen faaliyetlerin salgın süre-
cinin sona ermesi ile daha büyük boyuta 
ulaşacağı muhakkaktır.

Şehrin fiziki ve mimari tarzda ge-
lişmesi yanında kültürel yönden de 
gelişim göstermesi, vazgeçilmemesi 
gereken bir anlayış, görüş ve düşünce 
olması gerekir. En önemli yatırım insana 
yapılan yatırımdır. Fiziki yatırımlar geçici, 
insana yapılan yatırımlar sadece dünya 
hayatı için değil, ahiret hayatında bile 
kalıcı özelliktedir. 

Bundan dolayı TYB Konya Şubesi-
nin faaliyetlerine destek olmak, yardımcı 
olmak hem dini hem milli bir görevdir. 
Şehrin imarı için harcanan emek ve para 
fazlasıyla insan için harcanmalı, insanın 
yetişmesi asla ihmal edilmemelidir. Aksi 

halde ihmal edilen insan-
lar bir gün gelir, imar edi-
len şehirleri imha ederler. 

Yıllardır faaliyetlerini 
insanın yetişmesi için 
yapan TYB Konya Şube-
si’nin 2021 yılı Cumartesi 
faaliyetleri aralıksız devam 
ederken, 2020 yılı faali-
yetlerini de ölmez bir eser 
haline getirilmiştir. 

2020 yılı Kültürel Et-
kinlikleri; Ahmet Köseoğlu’nun Yayın 
Yönetmeliğinde, Saffet Yurtsever’in 
editörlüğünde ve Ahmet Aka’nın tasa-
rımı ile ‘Şehre Sözümüz Var’ ismiyle 
kitaplaştırılmıştır. 

Editör Saffet Yurtsever, “Bu kitap; 
kültür, sanat, edebiyat, sinema, din, 
felsefe, tarih, musiki, mazi, âti, milli, 
yerli, vefa…. gibi evrensel kavramların 
mozaiğinden oluşan birbirinden farklı 
konularda, söyleyecek sözü olan birbi-
rinden kıymetli konuşmacıların Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi vesilesiyle 
2020’de yaptıkları programların “söz 
uçarsa yazı kalsın” diye, gelecek nesil-
lere kayıt düşüldüğünün bir vesikasıdır. 

Geleneksel olarak her yılın başında 
planlanıp programlanan etkinlikleri-
miz, pandemi sürecinden geçtiğimiz 
2020’de 10 programımızı salonlarda 
yüz yüze, salgına yönelik tedbirler dev-
reye girince de internet üzerinden sos-
yal ağlarda 26 program olmak üzere 
toplam 36 programı gerçekleştirerek 

şehre sözümüzü yerine 
getirdik. Bu kitap çalış-
masıyla da programların 
görüntü ve ses kayıtlarını 
çözümleyerek derli toplu 
halde tarihe kayıt düştük” 
cümleleriyle kitabın hangi 
amaçla yayımlandığını or-
taya koymuş olmaktadır.

Yayın Yönetmeni TYB 
Konya Şube Başkanı Ah-
met Köseoğlu’ da kitapla 

ilgili şunları yazıyor: “Toplumun bilinçli 
ya da bilinçsiz yapılan çalışmalarla 
yüzeyselleştirilmeye, hafızasızlaştırıl-
maya zorlandığı çağımızda dünü olan 
bir şehrin yine dünü olan bir ülkenin 
evlatları olarak kaygısız kalmamamız 
gerekiyordu. Kadim medeniyetlerin 
beşiği durumundaki Konya’nın ve dahi 
ülkemizin zengin potansiyelini işlemek, 
gün yüzüne çıkarmak, geleceğe taşımak 
kaygılı münevverlerden oluşan Yazarlar 
Birliği’nin ve oluşturmaya çalıştığı sözün 
gücü platformunun en önemli görevle-
rinden biridir. 

Edebiyattan sanata, düşünceden 
sinemaya, şiirden musikiye, geniş bir 
yelpazede 36 programı yılın sonuna 
kadar tamamladık. 4 program da ya-
pılması mümkün olamayacağından 
iptal edildi. İşin zor yanı bütün bu fa-
aliyetlerin çözümlenerek kitap haline 
dönüştürülmesi idi. Programlarımızın 
kitaplaştırılmasını sağlayan Karatay 
Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca’ya, 

TYB Konya Şubesi 2020 yılı kültürel et-
kinlikler takviminin kisve-i tab’a bürün-
mesine vesile olan programları yöneten 
arkadaşlarımıza, değerli yönetim kurulu 
üyelerine ve fiilen emekleri olan Saffet 
Yurtsever ve Ahmet Aka’ya teşekkürü 
bir borç bilirim.”

Kitapta bu giriş yazılarından sonra 
2020 yılında icra edilen 36 programın 
çözümlemeleri ve Ahmet Köseoğlu’nun 
deyimiyle kisve-i tab’a bürünmüş hali 
yer almaktadır. Sesin ve sözün yazıya 
dönüştüğü bu kitabın isminin de ‘Şeh-
re Sözümüz Var’ olarak belirlenmesi de 
çok anlamlı olmuştur.

Evet TYB Konya Şubesi’nin Konya 
insanına yatırım yapılması ve kalplere 
nüfuz edilmesi yolunda bu şehre sözü 
vardır. TYB Konya Şubesi’nin, şehrin 
insanının gönüllerinin doyurulması 
yolunda bu şehrin insanına sözü var-
dır. TYB Konya Şubesi’nin milli ve dini 
değerlere bağlı bir neslin yetiştirilmesi 
yolunda bu şehre sözü vardır. TYB 
Konya Şubesi’nin bizim kendi kültür ve 
sanatımızın şehre hâkim olması yolun-
da sözü vardır. TYB Konya Şubesi’nin 
şanlı tarihimizden süzülüp gelen bütün 
mirasımızın yeni nesillerimize aktarılma-
sı yolunda sözü vardır.

İşte bu sözün vefası gereği faaliyet-
ler icra eden ve bu faaliyetleri yazılı ola-
rak kalıcı hale getiren TYB Konya Şubesi 
2021 yılında da aynı amaçla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Şu anda çevrim içi ola-
rak yapılan faaliyetlerin İnşallah eskisi 
gibi normal yaşantı içinde salonlarda 
rûberû (yüz yüze) yapılması gerçekleşir.

‘Şehre Sözümüz Var’ın kitaplaştı-

rılmasını sağlayan Karatay Belediyesi 
de çok önemli bir kültürel görevi yerine 
getirmiş olmaktadır. Kültürel faaliyetler-
de ve şiirde her zaman öncü olduğu-
nu gösteren Karatay Belediyesi’ne ve 
Başkan Hasan Kılca’ya şehrin fiziki ya-
tırımları yanında insana yaptığı yatırım-
ları sebebiyle teşekkürü bir borç bilirim. 
Konya’nın bütün Belediye Başkanları 
kültürel faaliyetlerin önemini iyi bilmekte 
ve Konya’nın bir kültür merkezi olması 
gerektiğine inanmaktadırlar. Bu sebeple 
TYB Konya Şubesi’nin her faaliyetine 
destek olmaktadırlar. Hepsine şükran 
borçluyuz. Pandemi sürecinin bitmesi-
nin ardından kendilerinden daha fazla 
kültür faaliyeti ve kitap yayınları bekliyo-
ruz İnşallah…

Şehre olan sözünü unutmayarak bu 
sözü yerine getirmek uğruna canla baş-
la çalışan TYB Konya Şubesi’nin Başka-
nından yönetimine ve emeği geçen her-
kese tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 
2021 yılı kültürel etkinliklerinin takvimin 
bitmesinin ardından kitaplaştırılmasını 
da dört gözle bekliyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde uğradığım TYB 
Konya Şubesi’nde takdim edilen ve 960 
sayfadan oluşan ‘Şehre Sözümüz Var’ 
kitabını birkaç gün içinde baştan sona 
inceledim. Büyük bir emek sarf edilerek 
yayımlanan kitap geleceğe düşülen bir 
kayıt, gelecek nesillere kalıcı bir mirastır. 
Bu kitap kültür gibi derdi olan insanların 
sözleri, konuşmaları uçup gitmeyecek 
şekilde yazıya dönüştürmesinin mü-
kemmel bir örneğidir. Tekrar tekrar 
teşekkürler… Sağlıklı ve mutlu yarınlar 
efendim.

TYB KONYA ŞUBESI VE ŞEHRE SÖZÜMÜZ VAR

Çumra’daki sağlık yatırımlarını inceleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yeni yapılan 
yatırımlar ve açılan yeni bölümlerle Çumra’da sağlık hizmetlerinin daha konforlu hale geleceğini söyledi

Çumra’ya daha konforlu
sağlık hizmeti verilecek

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ve hizmet başkanları 
Çumra’da bulunan sağlık tesislerini 
ziyaret ederek incelemelerde bu-
lundular. Sağlık tesisi ziyaretlerinin 
ardından Çumra Kaymakamı Hüse-
yin Ece ve Çumra Belediye Başkanı 
Av. Recep Candan ile de bir araya 
gelen Prof. Dr. Koç ve beraberinde-
kiler Çumra’da devam eden sağlık 
yatırımları ve aşılama çalışmaları 
gibi önemli konularda istişarelerde 
bulundular.

Çumra ilçesinde yer alan sağlık 
tesislerinde incelemelerde bulunan 
Prof. Dr. Koç, Çumra Devlet Hasta-
nesi’nde başhekimlik görevine baş-
layan Uz. Dr. Mustafa Bulut ve yeni 
dönemde görev yapacak olan hasta-
ne idarecileri ile düzenlenen toplantı 
da bir araya geldi. İdarecilere yeni 
görevlerinin hayırlı olması temen-
nisinde bulunarak göreve yeni baş-

layan sağlık yöneticilerinden bek-
lentilerini dile getiren Prof. Dr. Koç, 
hizmetleri ve eksiklikleri tüm ekip ile 
birlikte yerinde görerek, ekip ruhu, 
samimiyet ve gayretle çalışarak be-
lirlenen sorunlara çözüm önerileri 
geliştirebilmenin önemine vurgu 

yaptı. İnşaat masrafları hayırsever 
tarafından karşılanan Çumra Dev-
let Hastanesi ek hizmet binasının 
tamamlanması ile birlikte diyaliz, 
fizik tedavi ve diş sağlığı hizmetle-
rinin çok daha konforlu bir ortamda 
sunulacağının altını çizen Prof. Dr. 

Koç, ek bina inşaatının başlamış ol-
masından dolayı duyduğu memnu-
niyeti ifade etti.

Çumra Devlet Hastanesi ince-
lemelerinin ardından Prof. Dr. Koç 
ve beraberindeki hizmet başkanları, 
Çumra İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çum-
ra Toplum Sağlığı Merkezi ve 1 Nolu 
Çaybaşı Aile Sağlığı Merkezi’ni de 
ziyaret ederek görev başında bulu-
nan sağlık çalışanları ile istişarelerde 
bulundular. Sağlık tesisi ziyaretle-
rinin ardından Prof. Dr. Koç ve be-
raberindekiler Çumra Kaymakamı 
Hüseyin Ece ve Çumra Belediye 
Başkanı Av. Recep Candan ile de bir 
araya geldiler. Ziyaretlerde, Çum-
ra’da devam eden sağlık yatırımları 
ve sunulan hizmetler hakkında fikir 
alışverişinde bulunularak aşılama 
çalışmalarında gelinen son durum 
masaya yatırıldı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal KOSKI
çalışmalarını inceledi

Seyyid Harun Cami ve çevre 
düzenlemesi projesi kapsamında 
başlatılan cephe giydirme çalışma-
larının 3. etabı başladı.  Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Seyyid Harun Cami ve çevre dü-
zenlemesi projesinde devam eden 
çalışmalar kapsamında Arasta çar-
şısında Koski tarafından başlatılan 
alt yapı çalışmalarını yerinde ince-
ledi. 

Arasta Çarşısı cephe giydirme 
ve sağlıklaştırma çalışması kapsa-
mında 3. etap çalışmaların başla-
dığını kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; “Arasta çarşısı 3. 
etap çalışmalarımız öncesinde bu 
bölgemizin en eski yerleşim yer-
lerinden biri olması nedeni ile alt 
yapı sorunu olan 153093 sokakta 
kanalizasyon ve su hatlarını yenile-
me çalışmalarına başladık. Gönlü-
müz kapanma döneminde yapmak 
idi ancak ödeneklerin ve resmi 
ihalelerinin yapılması bu zaman 
dilimine ancak yetişti. Bu bölge-
mizde öncelikle alt yapı sorununu 
tamamlamak zorundayız, akabin-
de üst yapı çalışmalarına başlaya-
cağız. Fakat Kurban Bayramının 

yaklaşması nedeni ile bayram 
haftasında çalışmalarımıza ara ve-
rerek bayram sonrasının akabinde 
çalışmalarımıza kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. Esnaflarımızın 
mağdur olmasını istemiyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Seydişehir’in gelişmesi ve eko-
nomik anlamada kalkınması adına 
çalışmalarına devam ettiklerini 
kaydeden Başkan Tutal; “Kamu 
kaynaklarını israf etmeden ve yapı-
lan çalışmaların verimli olması için 
bunun gerekli olduğunu herkes bi-
liyor. Şu an KOSKİ alt yapı çalışma-
larında içme suyu hattı yenileme-
sinde 1.683 metrede, kanalizasyon 
için ise 1.400 metrede çalışma ya-
pıyor. Yetersiz, işlevini yitirmiş ve 
çürüme aşamasına gelmiş kanali-
zasyon sistemini değiştirerek, yağ-
mur sularının akacağı ek sistemleri 
yapacağız. Bunları da kısa sürede 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu ça-
lışmalar esnasında vatandaşlarımı-
zın olumsuz etkilendiğini biliyoruz. 
Bu konuda kendilerinin sağduyu-
suna sığınıyor, anlayışlarına teşek-
kür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
SALIH SEDAT ERSÖZ
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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

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.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
A) Tapu Kaydı Bilgileri:  
Satışa konu taşınmaz; dosya içerinde mevcut 15.10.2020 tarihli tapuda Konya ili, Karatay İlçesi, Şeyh 
Ulemaçavuşoğlu Mahallesi, 7 Cilt, 634 Sayfa, 32810 Ada, 2 parsel numaralı, 7705,47m² yüzölçümlü 
2 Adet Betonarme 7 Katlı Apartman ve 3 Adet Betonarme 7 Katlı Apartman ve Arsası Vasfıyla ana 
taşınmaz nitelikli, E Blok, 4. Kat, 18 bağımsız bölüm numaralı niteliği “Mesken” olan taşınmaz, Borçlu 
adına TAM hisse olarak kayıtlı bulunmaktadır.
B) Adres Bilgileri:
Satışa yapılan taşınmaz Çimenlik Mahallesi, Sipahi Pazarı Sokak, No:1/18 Karatay/KONYA 
adresindedir.
Satışa konu taşınmazın yapılı bulunduğu 32810 ada 2 parsel, Karatay İlçesi, Sipahi Pazarı Sokak, 
Fetih Caddesi, Alaaddin Kap Caddesi ve Peymane Sokağın çevrelediği alan içerisinde bulunmaktadır. 
Ana taşınmaz çevrili olduğu alan içerisinde Sipahi Pazarı Sokağa cepheli vaziyettedir.
C)Taşınmaz Çevresel Özellikleri
Taşınmazın bulunduğu bölge; 4- 6 katlı konut amaçlı kullanılan ayrık nizam yapılar, küçük çaplı 
alışveriş merkezleri, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, parklar ve ibadethane gibi ve sosyal alanlar yer 
almaktadır. Her türlü sosyal tesisler ve yeşil alan imkânı mevcuttur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım 
kolaydır. Gayrimenkulün bulunduğu bölgede altyapı ve ulaşım sorunsuz olup; bölgenin her türlü 
altyapı hizmeti belediye tarafından karşılanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede otopark, yeşil 
alan, sosyal donatı alanları gibi ihtiyaçlar belediyenin çalışmaları ve yeni projelerle en iyi şekilde 
karşılanmaktadır. Sağlıksız ve zararlı olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, çevre sağlığını tehdit eden 
sanayi atıkları, jeolojik açıdan tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, ıslah edilmemiş dere yatağı, 
çöp boşaltım alanlarından, yüksek gerilim enerji hattı, emniyet acısından suç işleme oranı yüksek 
bölgeden uzak konumdadır.
Taşınmazın doğusunda Fetih Caddesi, güneyinde Alaaddin Kap Caddesi, 300 metre kuzeyinde Aslanlı 
Kışla Caddesi, 960 metre batısında Topraklık Caddesi, 700 metre kuzeybatısında Mevlâna Kültür 
Merkezi, 1,9 kilometre batısında Karatay Belediyesi hizmet binası, 1,8 kilometre güneydoğusunda 
Adliye Sarayı,2,5 kilometre güneydoğusunda Şehir Hastanesi bulunmakta olup, şehir merkezine 3 
kilometre mesafededir.
D) İmar Durumu Bilgileri:
Dosyada mevcut 20.10.2020 tarihli imar durum belgesine göre Satışa konu 32810 ada 2 parsel, Konut 
sahasına isabet etmektedir. TAKS:0.30, E:1.80, Bina Yüksekliği: Maksimum 6 kat, Bina Derinliği: *, Ön 
Bahçe Mesafesi: *, Yan Bahçe Mesafesi: *, Arka Bahçe Mesafesi: *, Jeolojik Durum: Önlemli Alanlar-1 
olarak belirtilmiştir. Parsel imar parseli konumundadır. Dava konusu taşınmaza 13.04.2016 tarih ve 
2016/377-186 sayılı yeni yapı ruhsat belgesi alındığı ve 31.01.2018 tarih ve 2018/785 sayılı iskân 
ruhsat belgesinin alındığı belirlenmiştir.
E) Zeminde Yapılan Taşınmaz Özellikleri:
Satışa yapılan ana taşınmaz 32810 ada, 2 no.lu parsel üzerinde, 5 adet ayrık nizam konut amaçlı 
kullanılan yapı mevcuttur. Bu yapılar A, B, C, D ve E Bloklar olarak adlandırılmış olup, konu taşınmaz 
E Blokta konumludur. Konu taşınmazın bulunduğu E Blok bina 1 bodrum, zemin, 5 normal kat dan 
ibaret olup, binada Bodrum katta; otopark, elektrik pano odası, depo, 3 dükkân eki depo, Zemin katta; 
3 adet depo dükkân, bina girişi, 1., 2., 3., 4. Normal katların her birinde; 4 'er daire, 5. Normal katta 2 
adet normal, 2 adet dubleks daire, Çatı katta 2 adet dubleks daire olmak üzere toplam 24 bağımsız 
bölüm vardır. Dış cephe kaplaması mantolama üzeri boya olan binanın girişinde, merdivenler mermer, 
sahanlıklarında yer döşemesi mermer, duvarları saten alçı üzeri boyadır. Binada bir adet asansör vardır.
F) Zeminde Yapılan Bağımsız Bölüm Özellikleri:
  Kıymet takdiri yapılan 18 bağımsız bölüm numaralı mesken E Blok, 4. katta bulunmaktadır. Antre, 
3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, WC, giriş holü ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Balkon 
kapalıdır. Salonda ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar kısmen duvar kâğıt, kısmen 
saten üzeri boya, tavan sıva kısmen asma tavan, kısmen saten alçı üzeri boyadır. Banyo ve WC `de 
yer döşemesi seramik, duvarlar seramiktir. Mutfakta yer döşemesi seramik, duvarlar duvar kâğıt, tavan 
asma tavan olup dolaplar mebran kapaktır. Giriş holü ve koridorda yer döşemesi seramik, duvarlar 
kısmen duvar kâğıt, kısmen saten üzeri boya, tavan saten alçı üzeri boyalıdır. Pencereler pvc doğrama 
ve ısı camlıdır. İç kapılar mdf, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, lavabo, klozet ve 
duş kabin mevcuttur. Dairede doğalgaz yakıtlı, merkezi yerden ısıtma kullanılmaktadır. Konu bina 
yaklaşık 2 yıldır kullanımdadır. Konu dairede 3. Şahıs ikamet etmektedir. Kuzey ve Batı cepheli, E 
Blok, 4.kat, 18. bağımsız bölüm numaralı mesken Balkonlar hariç net 100 m2, balkon alanı35 m2, 
duvar alanı17 m2, olmak üzere toplam brüt 152 m2olduğu belirlenmiştir.
Konu 18 nolu bağımsız bölümün konumlu olduğu binanın, Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvele 
göre 1. sınıf konut yapılara girdiği, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan bir yapı olduğu, taşınmaza 
13.04.2016 tarih ve 2016/377-186 sayılı yapı ruhsat belgesinin alındığı, balkon hariç net alanın100 m2 
olduğu, Karatay Belediyesi emlak vergisine ait arsa m2 birim değerinin 54,43 TL olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti   : 395.000,00 TL
KDV Oranı  : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü  : 05/08/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 02/09/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri  : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19MEZAT SALONU
     Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA
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. Nakit teminat ile ihaleye iştirak edecekler yönünden 
, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/3181 Esas ve 2021/4008 Karar sayılı kararları ve İcra ve İflas 
Kanunun 9. Maddesi " İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme Adalet Bakanlığı 
tarafında uygun görülecek bankalarda icra ve iflas daireleri adına açılan hesaba yapılır." hükmü 
gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan 
teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR 6800 0150 0158 0072 9260 6255 IBAN 
nolu Konya 13. İcra Müdürlüğü Kasa Hesabına ,Dosya numarası, ihale katılımcısının adı - soyadı, T.C. 
Numarası yazılmak sureti ile yatırılması ve dekonttan bir suret ibraz edilecek olup elden nakit teminat 
ile ihaleye iştirak edilemeyecektir. 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, satış ilanının 
ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak elektronik ilanın ve gazete ilanının tüm ilgililere 
tebliğ yerine geçmesi, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5261 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.

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2020/5261 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1405054

• 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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JEOTEKSTİL AYIRMA AMAÇLI MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/330389
1-İdarenin
a) Adı    : 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası  : 3122448550 - 3122442410
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : JEOTEKSTİL AYIRMA AMAÇLI MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 28000 METREKARE AYIRMA AMAÇLI JEOTEKSTİL
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA KONUŞLU BULUNAN 
      3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI
      MÜFREZE KOMUTANLIĞI (KONYA) ADRESİNE 
      TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe
      başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı
      günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı
      kabul edilecektir. 10.3.2. Alımı yapılacak olan malzemeler,
      sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 
      20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi  : 10.3. maddesinde belirtilmiştir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)  : 28.07.2021 - 10:00
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON
(e-tekliflerin açılacağı adres)       BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 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 bilgileri.
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 dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

JEOTEKSTİL AYIRMA AMAÇLI MALZEME ALIMI
3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ 
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Liselere Giriş Sınavında (LGS) Özel Tedem Koleji öğrencisi Kerem Furkan Doğan 500 Tam puan 
alarak Türkiye birincilerinden oldu. Tedem Koleji Müdürü Burçak Tüter, öğrenciyi ve ailesini tebrik etti

Tedem, LGS Türkiye
birincisi çıkarttı

2021 yılı Liselere Giriş Sınavında 
(LGS) Özel Tedem Koleji öğrencisi 
Kerem Furkan Doğan 500 Tam puan 
alarak Türkiye birincilerinden oldu. 
Kerem Furkan Doğan’ın LGS’ de 
Türkiye birincileri arasında yer alma-
sından dolayı Özel Tedem Kolejinde 
basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Tedem Koleji 
Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yıl-
maz, Okul Müdürü Burçak Tüter, LGS 
Türkiye birincilerinden Kerem Furkan 
Doğan, anne ve babası, idareciler, 
öğretmenler ve okul öğrencileriyle 
velileri katıldı. Basın toplantısında ko-
nuşan Tedem Koleji Yönetim Kurulu 
Başkanı Teoman Yılmaz öğrencile-
ri Kerem Furkan Doğan’ın LGS’ de 
Türkiye birincileri arasına girmesin-
den dolayı Konya adına gurur duy-

duklarını belirterek, ‘’ Öncelikle yirmi 
beş yıllık bir kurumuz nice başarıları 
şehrimize ve kurumumuza kazandır-
dık. Covid-19 pandemisinde zorlu bir 
dönemden geçildi. Öğrencimiz Kerem 
Furkan Doğanı LGS de 500 tam puan 
alarak, Türkiye birincileri arasına gir-
mesinden Konya adına mutlu olduk. 
Bu başarıdan dolayı, öğrencimizi, 
ailesini, okulumuz idarecisi ve öğret-
menlerini bütün çalışanlarımızı kut-
larken, emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Başarı bir ekip işi olup, ekip 
çalışmasını bilen bir okuluz. Öğrenci-
lerimizin vatanımızı, milletimizi seven 
ahlaki değerlere bağlı, her alanda ül-
kesine saygılı bireyler olarak yetiştiri-
yoruz. Bundan sonraki dönemde de 
öğrencimize başarılar diliyoruz’’ dedi.

Tedem Koleji Müdürü Burçak 

Tüter, “Bugünün kahraman, LGS 
Türkiye birincileri içinde yer alan öğ-
rencimiz Kerem Furkan Doğandır. 
Öğrencimiz 500 tam puan alarak 
Konya genelinde bir başarıya imza 
attı. Öğrencimizi ve ailesini bu başarı-
sından dolayı kutlarken, emeği geçen 
bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Türkiye geneli sınav sonuçları-
na göre de 94 öğrencimizden yüzde 
1’lik dilimde 9, yüzde 2’lik dilimde 17, 
yüzde 3’lük dilimde 23 öğrencimiz 
bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığının 
açıkladığı 2020 yılı taban puanlarına 
göre 94 öğrencimizden 37’si Fen Li-
selerine yerleşebilecek yeterlikte puan 
almışlardır. Nitelikli okullara yerleşe-
bilecek öğrenci sayımız ise toplam 94 
öğrenciden 71 olarak görülmektedir’’ 
diye konuştu. LGS’de Türkiye birinci-

leri arasında yer alan Kerem Furkan 
Doğan başarısında okul öğretmenle-
rinin katkısının büyük olduğunu ifade 
ederek, ‘’ Bu başarımdan dolayı tüm 
öğretmenlerime teşekkür ediyorum. 
Takıldığım her konu da tekrar yaparak 
sınava hazırladılar. Okulumuz idareci-
lerine, öğretmenlerine, çalışanlarına 
ve aileme teşekkür ediyorum. Konya 
da kalırsam yine Tedem Kolejinde 
eğitimime devam edeceğim. Konya 
dışına da taşınma durumumuz olursa, 
Galatasaray Lisesinde eğitimime de-
vam edeceğim’’ dedi. Kerem Furkan 
Doğanın annesi Nurhan Doğan ve ba-
bası Ali Doğan, çocuklarını sınava ha-
zırlayan ve emeği geçen Tedem Koleji 
idarecilerine, öğretmenlerine ve tüm 
çalışanlarına teşekkür etti.
n DURAN ÇÖLCÜ

LGS ilçe birincisi Soran: 
Disiplin çok önemliydi

LGS'de ilçe birincisi olan Kon-
ya’nın Karapınar İlçesi’nden Abdi 
Batuhan Soran(14), çok mutlu ol-
duğunu belirterek, "LGS sürecinde 
disiplin çok önemli, tabii ki belli bir 
düzen ve program çerçevesinde ça-
lışmak gerekli" dedi.  Hatice ve Nev-
zat çiftinin en küçük çocuğu Abdi 
Batuhan Soran, LGS'de 500 tam 
puan üzerinden  495,405  puan ala-
rak (tüm sorulardan sadece 1 yanlış) 
büyük başarı gösteren Cumhuriyet 
Ortaokulu öğrencisi Abdi Batuhan 
Soran, ilçe birinciliği ve Türkiye’de 
derece yapmanın gurur verici oldu-
ğu söyledi. Soran, “Bu başarımda 
emeği geçen aileme, hocalarıma, 
okuluma, Tesla Eğitim Merkezi Mü-
dürü Durmuş Canseven’e ve destek 
olan herkese çok teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM

Tercihte istediği okulların ge-
leceğine ayrıca sevindiğini belirten 
Soran, "İlçe birincisi olmak ve Tür-
kiye’de derece yapmak çok güzel 
bir duygu, gurur veriyor insana. 
Pandeminin belli bir etkisi oluyor 
ama bunu hocalarımız büyük ölçü-
de gidermeye, bize bunun farkını 
hissettirmemeye çalıştılar. Okula gi-
demesek bile sürekli yanımızda olup 
bizi takip ettiler, süreci çok iyi kont-
rol ettiler. Bunun için de şanslıyız 
diyebilirim. LGS sürecinde disiplin 
çok önemli, tabii ki belli bir düzen ve 
program çerçevesinde çalışmak ge-
rekli. Canlı dersleri düzenli takip et-
mek, konularda eksik bırakmamak 
ve bunları pekiştirecek sorular çöz-

mek gerekiyor. Bu başarımda emeği 
geçen aileme, hocalarıma, okuluma, 
destek olan herkese çok teşekkür 
ediyorum" diye konuştu.

“İLÇEMİZDEN TÜRKİYE 
DERECESİ SEVİNDİRİCİ”

Öte yandan Soran’ın başarı-
sı sonrasında Karapınar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü bir açıklama ya-
parak öğrenciyi tebrik etti. Yapılan 
açıklamada, “LGS'de  500 tam puan 
üzerinden  495,405  puan alarak 
(tüm sorulardan sadece 1 yanlış) bü-
yük başarı gösteren Abdi Batuhan 
SORAN'ı, ailesini, emek ve özverili 
çalışmalarından dolayı Cumhuriyet 
Ortaokulumuzun yönetici ve öğret-
menlerimizi canı gönülden tebrik 
ediyoruz. Bu vesile ile bugünkü so-
nuçların başta ilçemiz olmak üzere 
ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. 
Sonuçlar ne olursa olsun tüm öğ-
rencilerimiz bizler için çok değerlidir. 
Sınav süresi boyunca emek veren  
tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve 
velilerimize  teşekkür eder, başarıla-
rının devamı dileriz” ifadelerine yer 
verildi. n MEHMET ALİ ELMACI
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Hayalini kurduğu bölümden çocuklarıyla birlikte mezun oldu
Konya’da evli ve iki çocuk an-

nesi ev hanımı Zeliha İbaoğlu, 26 
yıl süren ‘ilahiyat mezunu olma’ 
hayalini, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İs-
lami İlimler Fakültesi, İslami İlimler 
Bölümünde gerçekleştirdi. İbaoğlu 
ailesi, SÜ İslami İlimler Fakültesi-
nin ilk mezunlarını verdiği Alaeddin 
Keykubat Yerleşkesinde düzenle-
nen törende mezuniyet sevincine 
ortak oldu. Zeliha İbaoğlu (46) yap-
tığı açıklamada, 1995 yılında Kon-
ya Merkez İmam Hatip Lisesinden 
mezun olduğunu söyledi. 

Eşi Mevlüt İbaoğlu ile evlendik-
ten sonra Elmas Nur ve Burak is-
minde çocuklarının dünyaya geldi-
ğini ifade eden İbaoğlu, bu süreçte 
üniversite eğitimine başlayamadı-
ğını aktardı.

‘ÜNİVERSİTE SINAVINA 
ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE 

ÇALIŞTIK, KAZANDIK’
İbaoğlu, hayalindeki ‘ilahiyat 

okuma’ düşüncesinin hiçbir zaman 
kaybolmadığını anlattı. Hayalini 
gerçekleştirmek için çocuklarının 
üniversite sınavına hazırlanması-
nı beklediğini dile getiren İbaoğlu, 
“Örgün okuma hayalim olduğu için 
açık öğretim programlarında oku-
mayı tercih etmedim. Çok sayıda 
gencin zorlandığı üniversite sınavı-

na hazırlanarak istediğim bölümün 
giriş şartlarını sağladım. Üniversite 
sınavına girmemde en büyük des-
tekçim eşim ve çocuklarım oldu. 
Elhamdülillah, çocuklarımla birlik-
te çalıştık, 4 yıl önce kazandık ve 
bugünlere geldik. Bugün de mezun 
oluyoruz. 

Çocuklarım farklı üniversite ve 

bölümlerde okudu ama beraber 
mezun olduk.  Bugünü yıllardır 
bekliyordum.” dedi.

Zeliha İbaoğlu, üniversiteyi 
kazandıktan sonra da okuma he-
yecanın devam ettiğini belirtti. 
Çevresindeki insanlar tarafından 
olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını 
kaydeden İbaoğlu, “Okula başladı-

ğımda akraba ve çevremden ‘bu 
kadar işin, gücün arasında okulu 
nasıl bitireceksin? Kolay değil.’ 
gibi tepkiler aldım. Ben karar ver-
miştim, yapacaktım. Azmettim ve 
başardım. Ailem çok güzel destek 
oldu. Bu süreci ailemin desteği ve 
taşıdığım ilim aşkıyla çok şükür ta-
mamladık.” ifadelerini kullandı.

‘ANNEMİN EĞİTİM 
SÜRECİNE TANIKLIK ETTİM’
Kızı Elmas Nur İbaoğlu da an-

nesinin mezuniyeti dolayısıyla mut-
lu ve gururlu olduğunu aktardı. Ya-
şadığı duygunun her evlada nasip 
olamayacağını dile getiren İbaoğlu, 
“Her zaman anne ve babalar çocuk-
larının mezuniyetine gider. Onların 
eğitim sürecine tanıklık eder. Ben 
annemin eğitim sürecine tanık-
lık etmiş oldum. Beraber güzel bir 
serüven yaşamış olduk. Annemin 
azmi çoğu şeyi hallediyordu. Biz 
de gerekli teknolojik destekler ve 
bazı eğitimsel yenilikler açısından 
annemize elimizden geldiğince yar-
dımcı olmaya çalıştık.” diye konuş-
tu. Elmas Nur İbaoğlu, kendisinin 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Eğitimi Bölümünden, kardeşinin ise 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümün-
den mezun olduğunu sözlerine ek-
ledi. n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği’nin teşvikiyle düzenlenen TİM KOBİ İhracat Seferberliği Konya Online Eğitim Programı’nda 
firmalara nasıl ihracatçı olacaklarından ihracat finansmanına kadar birçok konuda yön verecek eğitimler veriliyor

İhracata giden yolu 
eğitimle gösteriyorlar

Konya Valiliğimizin teşvikle-
riyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) organizasyonunda Mevlana 
Kalkınma Ajansı  (MEVKA) iş birliği 
ile düzenlenen “TİM KOBİ İhracat 
Seferberliği Konya Online Eğitim 
Programı’nın açılışı Vali Vahdettin 
Özkan ve TİM Başkanı İsmail Gül-
le’nin katılımıyla online olarak ger-
çekleştirildi. 

Programda firmaların; nasıl ih-
racatçı olacağı, mevcut ihracatlarını 
nasıl geliştirebileceği, ihracata ilişkin 
desteklerden nasıl yararlanabileceği 
ve ihracatın finansmanına kadar bir-
çok konu konuşuldu. 

Konuyla ilgili konuşan Vali Öz-
kan; "Küresel düzeyde rekabet gü-
cümüzü arttırarak, ihracatımızı daha 
ileri safhaya götüreceğiz. Bu anlam-
da bütün üreticilerimiz, emek döken 
emektarlarımız, sermayedarlarımız 
ve ihracatçılarımızın gösterdiği çok 
önemli çalışmalar var. Bunun arta-
rak devamı yönünde de elbette ki 
küresel düzeyde bir farkındalığın 
oluşması önem arz ediyor" ifadeleri-
ni kullandı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, 
ekonominin çok önemli bir aktörü 
olduğunu ve küresel düzeyde reka-
bet gücümüzü temsil eden köklü bir 
kuruluş olduğunu belirten Özkan, 
"Sadece ihracat ve ekonomi açısın-
dan değil aynı zamanda devletimi-
zin küresel düzeyde kültürel, sosyal 
ve diplomatik olarak da rekabet gü-
cünü artırmada öncü ve anlamlı bir 
aktördür. 

Kalkınma Ajanslarımız da Ana-
dolu'nun dört bir yanında yaşam ka-
litesini artırmaya yönelik çok önemli 
projelere imza atıyorlar. Pandemi 
döneminde özellikle rekabet gücü-
müzü arttırmamızda Ajanslarımızın 
çok büyük bir katkısı olduğunu ifa-
de etmek istiyorum. İlimizde Valili-
ğimizin koordinasyonunda önemli 
hizmetler yürütülmektedir" dedi. 

Ülkemizde yaşanan kuraklığın 
ekonomi üzerinde bir etkisi oldu-
ğuna da değinen Özkan, "Sanayi ve 
ihracat kavramları tarım ekonomi-
siyle de iç içedir. Bu anlamda çiftçi-
lerimize düşen sorumluluklar kadar 
sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza 
da önemli görevler düşüyor.

 Valiliğimiz koordinasyonunda 
oluşturduğumuz Kuraklık Eylem 
Planı’nın faaliyetlerinin icrasında 
koordinasyonu gerektiren alanlarda 
tüm tarafların destek vermelerini 
bekliyoruz. Konya’da meslek kuru-
luşlarımızın imkân kabiliyetleri çok 
hızlı bir şekilde artıyor. Başta Vali-
liğimiz koordinesinde çalışan kamu 
kurum ve kuruluşları, Ticaret Oda-
sı, Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ülkemiz 
genelinde olduğu gibi ilimizde de bu 
faaliyetlerin öncülüğünü yapıyor" 
ifadelerini kullandı. 
VALİ ÖZKAN: YATIRIM KONUSUNDA 

BÜYÜK İŞTAH VAR 
Şehrimizde iki binin üzerinde 

ihracat yapan firma olduğu bilgisini 

paylaşan Özkan, "Yatırım konusun-
da büyük bir iştah var. Pandemi 
dönemine rağmen yatırım teşvik 
belgesinde rekor kırdık. Valiliğimi-
zin yakından takip ettiği Konya Or-
ganize Sanayi Bölgemizin 6.kısım 
genişleme çalışmaları da devam 
ediyor. Bunun yanı sıra şehrimizde 
yeni OSB’ler açıyoruz. İmalat sanayi 
ihracatının toplam ihracat içindeki 
payı çok önemli bir parametredir. 
Bu noktada ilimizdeki duruma bak-
tığımızda bu oranın %96 civarında 
olduğunun altını çizmek istiyorum" 
sözleriyle konunun önemine dikkat 
çekti. 

Vali Özkan, "İlimizin 1 milyar 
240 milyon civarında da dış ticaret 
fazlası var.  Bu da ihracatın ithalatı 
karşılama oranı olarak ifade edecek 
olursak yüzde 235’e tekabül ediyor. 
İlimizden 170’den fazla ülkeye ihra-
cat yapılmaktadır. Konya; ABD’nin 
yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkele-
rin aralarında bulunduğu 22 Avrupa 
ülkesine dış ticaret fazlası vermek-

tedir. Bu nitelikli bir üretimin ve 
ihracatın olduğunun göstergesidir. 
Şehrimizde kurulan yeni 2 Endüstri 
Bölgesi'nin üretim maksimizasyonu 
ve ihracatın maksimizasyonu açı-
sından çok önemli bir alt yapı oluş-
turduğunu ifade etmek istiyorum" 
bilgisini de paylaştı. 

Konya Ticaret Odası tarafın-
dan Ajansın desteğiyle Dış Ticaret 
Merkezi kurulduğunu dile getiren 
Özkan, "Bu merkez ihracatçılarına 
önemli ölçüde destek veren bir ya-
pıdır. KTO Karatay Üniversitesi tara-
fından da Akıllı Teknolojiler Merkezi 
kuruldu. Tüm bu yeni yatırımlarla 
şehrimizin gelişimine birçok alan-
da katkı sağlanmaktadır. Konya’da 
üretim, yatırım ve ihracatın artırıl-
ması ve iyileştirilmesi konusunda 
iyi bir alt yapı oluştuğunu ifade et-
mek istiyorum. Valilik olarak tüm 
bu gelişmeler yakından izlenmekte 
ve gerekli destekler sağlanmakta-
dır. Kurumlar arası koordinasyon da 
önemli bir husustur" diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

SÜ’lü genç turizmciler 
mezuniyet sevinci yaşadı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tu-
rizm Fakültesinde 2020-2021 eği-
tim öğretim yılı mezuniyet töreni 
yapıldı. Selçuk Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci, Key-
kubad Köşkü önünde düzenlenen 
törende, öğrencilerin dört yıllık 
meşakkatli, bir o kadar da keyifli 
eğitimlerini tamamlamasının ar-
dından Türkiye’nin en köklü üni-
versiteleri arasında yer alan Selçuk 
Üniversitesinden mezun olduğunu 
söyledi. Selçuk Üniversitesi Tu-
rizm Fakültesi öğretim elemanları 
ve öğrencilerinin eğitim sürecinin 
bir bölümünü pandemi gölgesin-
de geçirmesine rağmen, ülkesine 
daha iyi hizmet edebilme düşün-
cesiyle elinden gelen çabayı gös-
terdiğini ifade eden Prof. Dr. Çiftci, 
“Gösterdiğiniz gayret neticesinde 
her biriniz, bu fakülteden mezun 
olmayı sonuna kadar hak ediyorsu-
nuz. Selçuk Üniversitesinde almış 
olduğunuz eğitim sayesinde, eşde-

ğer bölümlerden mezun olanların 
çok daha ilerisinde yer alıyorsunuz. 
Bu ayrıcalığı bundan sonraki mes-
lek hayatınızda yakinen tecrübe 
edecek, ne kadar donanımlı ve 
yetkin olduğunuzu o zaman fark 
edeceksiniz. Sizlere verilen diplo-
malar, meslek hayatınızın kapıla-
rını aralayacak birer anahtardır. 
Geleceğe yönelik hedeflerini belir-
lemiş, milletine ve tüm insanlığa 
faydalı olmayı şiar edinmiş ve bu 
amaç uğruna hareket etmekten 
geri durmayan gençlerimize bu 
anahtarın hayırlı kapılar açacağın-
dan eminim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, de-
receye giren öğrencilere belgeleri 
verildi. Sonrasında, öğrencilere 
diplomaları takdim edildi. Genel 
Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, 
öğretim elemanları ve ailelerin ka-
tıldığı tören, kep atma seremoni-
siyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami 
İlimler Fakültesi 2020-2021 eğitim 
öğretim yılı mezuniyet töreni ger-
çekleşti. İlk mezunların verildiği ve 
dereceye giren öğrencilere plaket 
takdim edildiği törende, 160 öğren-
ci diplomalarını aldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektör 
Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci, Keyku-
bad Köşkü önünde düzenlenen tö-
rende, mezun olan gençlerin Selçuk 
Üniversitesinde gelecekleri için elde 
ettikleri kazanımların İslam ümme-
ti ve insanlığın geleceğine de etki 
edeceğine inandığını söyledi. 

Gençlere tavsiyelerde bulunan 
Prof. Dr. Çiftci, “Sizler topluma 
hak ile hakikati anlatmakla mükel-
lef insanlarsınız. Bununla birlikte 
insanların gerek psikolojik gerek 
sosyolojik problemlerini çözebilen, 
onlara şifa olabilen ilaçları ‘Kur’an 
Eczanesi’nden alıp muhtaçlara da-

ğıtmakla da mükellefsiniz. Kendi-
niz ve aileniz için değil, ülkeniz ve 
insanlık için başarılı olmak zorun-
dasınız. Dolayısıyla vazifeniz çok 
mühim. Unutmayın; her bitiş yeni 
bir başlangıçtır. Şimdi sıra topluma 
hizmet etmeye ve ‘Asım’ın nesli’ 
gibi yeni nesiller yetiştirmeye geldi. 
Sizlere tavsiyem ailenize, topluma, 

ülkemize, ümmete ve dahi insanlı-
ğa faydalı olacak işler yapın yahut 
böyle işlerin yapılmasına vesile 
olun. Sürekli kendinizi geliştirin. 
İlim denizinin ucu bucağı, nihayeti 
yok. Esasen ‘Beşikten mezara kadar 
ilim tahsil edin’ diyen bir Peygam-
berin ümmeti olarak, hepimiz, son 
nefesimize kadar öğrenciyiz. Bunun 

bilinciyle hareket etmeli ve kesin-
likle zamanınızı boşa harcamamalı-
sınız. Rabbim bahtınızı ve yolunuzu 
açık etsin. Bu zorlu hayat yolunda 
ve mücadelesinde hepinize başarı-
lar diliyorum.” diye konuştu.

‘VAZİFEMİZ İYİLİĞİ YAYMAK’
İslami İlimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da Sel-

çuk Üniversitesinin köklü bir geç-
mişe sahip olduğunu, bugüne ka-
dar binlerce mezun verdiğini ifade 
etti. SÜ İslami İlimler Fakültesinin 
ise geleceği parlak genç bir fakül-
te olarak hızla gelişim kaydettiğini 
belirten Altıntaş, "Fakültemizin ilk 
mezunları olarak sizleri uğurlama-
nın hem hüznünü hem de haklı 

gururu ve sevincini yaşıyoruz. Me-
zuniyet törenleri hasat mevsimi gi-
bidir. Burada bir emek, alın teri var-
dır. İslami ilimler kimliğini taşıyan 
herkes, her yönüyle örnek alınması 
gereken bir şahsiyettir. 

Bizim sarığımız beyazdır, leke 
götürmez. Sizler, oturmanızdan 
kalkmanıza, giyiminizden kuşamı-
nıza, yemenizden içmenize, tüm 
insani ilişkilerinize varıncaya kadar 
toplum için aranan ve kendisine 
benzemeye çalışılan model kişiler 
olmalısınız. Vazifemiz iyiliği yaymak 
ve kötülüklere fren olmaktır." dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dinî 
musiki dinletisinin gerçekleştirildiği 
törende dereceye giren öğrencilere 
plaket verildi. Genel Sekreter Prof. 
Dr. Kamil Beşoluk, öğretim ele-
manları ve ailelerin katıldığı tören, 
diploma takdimiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

SÜ İslami İlimler Fakültesi ilk mezunlarını verdi
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Konya Spor Lisesi, yetenekli öğrencilerini bekliyor
Konya Spor Lisesi için, 2021-2022 

Eğitim-Öğretim yılı yetenek sınavına 
başvurular devam ediyor. Okul Müdürü 
Veysel Dudu, BESYO okumak isteyen 
ve Spora gönül veren gençlere çağrıda 
bulundu.

Konya Spor Lisesi Yetenek Sınavı-
na başvurular devam ediyor. Yetenek 
Sınavına bu yıl 2020-2021 Eğitim-Öğ-
retim Yılı 8.sınıfı bitiren öğrenciler baş-
vuru yapabileceklerdir. Konu hakkında 
bilgi veren Okul Müdürü Veysel Dudu, 
başvuruların 04 Temmuz 2021 tarihine 
kadar devam edeceğini, yetenek sına-
vına başvurmak isteyen öğrencilerin bu 
tarihe kadar bizzat okula gelerek veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerini 
belirtti. 

Posta yoluyla başvuracak adayların 
en geç 04 Temmuz 2021 tarihine kadar 
okula ulaşacak şekilde başvuru yapma-

ları gerekiyor. %70 Yetenek Sınavı ve 
% 30 Ortaokul Başarı Puanının ortala-
ması ile öğrenciler okula kayıt hakkı 
kazanacaklardır.

Başvuru için gerekli belgelerin neler 
olduğunun okul sitesinden veya okulun 
aranarak öğrenilebileceğini söyleyen 
Okul Müdürü Veysel Dudu, bu yıl Konya 
Spor Lisesine her yıl olduğu gibi 90 öğ-
renci alacaklarını söyledi. 

Veysel Dudu, Yetenek Sınavının 05 
Temmuz- 14 Temmuz 2021 tarihleri 
arasında Selçuklu Anadolu Lisesi Spor 
Salonunda yapılacağını ifade ederek, 
“Spora ilgisi ve yeteneği olan, kendisini 
bir spor dalında geliştirmek ve üniver-
sitelerin BESYO bölümünde okumak 
isteyen ve Spora gönül veren tüm öğ-
rencilerimizi Konya Spor Lisesine bek-
liyoruz.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’dan
kaleye takviye

Karatay Termal 1922 Konyaspor, yeni sezonun ilk trans-
fewrini gerçekleştirdi. Yavru Kartal, geride kalan sezonu Er-
baaspor’da geçiren kaleci Suphi Dağ ile sözleşme imzala-
dı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “ Suphi Dağ 
ile sözleşme imzaladık. Kulübümüz, Erbaaspor'dan kaleci 
Suphi Dağ ile anlaştı.Kulüp Başkanımız Sn.Muhammet Za-
hir Renklibay ve yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı tören 
ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.” denildi. n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor’un Olağan Mali Genel 
Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kül-
tür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan 
Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 
hazır bulunduğu genel kurula Trabzonspor 
eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Divan 
Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in 
yanı sıra genel kurul üyeleri katıldı. Genel 
kurul, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ah-
met Metin Genç başkanlığında genel kurul 
divanının oluşturulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başladı. Divan Baş-
kanı Av. Ahmet Metin Genç, Trabzonspor 
sevgisinin ülkenin dört bir yanında oldu-
ğunu ve sadece Trabzon’la kaim olmadı-
ğını söyledi.

BORÇ 1 MİLYAR 91 MİLYON 
490 BİN TL OLARAK AÇIKLANDI

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan 
Zengin, Faaliyet Raporuna ilişkin bilgilen-
dirme yaptı. Zengin, faaliyet döneminin 
tamamına yakın kısmının pandemi şartla-
rı altında geçtiğini söyledi.

 1 Kasım 2019 -31 Ekim 2020 dönemi 
arasındaki mali tablolar ile bağlı tüm şir-
ketlerin faaliyetlerinin yer aldığı bilançoya 
ilişkin bilgi veren Kulüp Genel Müdürü 
Sinan Zengin, kulübün aynı tarihler itiba-
riyle net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 
bin 668 lira olduğunu açıkladı.

"BONSERVİSİ ELİNDE OLAN 
OYUNCU İMZA PARASI İSTİYOR"

A takım net maaşının zaman içerisin-
de düşürüldüğünü de sunumla anlatan 
Ağaoğlu, "A takım net maaşları 2017-
18 sezonunda 40 milyon Euro, 2018-19 
sezonunda 18.9 milyon Euro, 2019-20 
sezonunda 20 milyon Euro ve 2020-21 
sezonunda 19 milyon 500 bin Euro olarak 
oluştu. İmza parasıyla ilgili eleştiriler var. 
İmza parası nedir; futbolda bir oyuncuyu 
transfer ederken, futbolcunun kulübüyle 
sözleşmesi var ise bonservis ödüyorsunuz 
ya da bonservisi elindeyse imza parası 
talep ediyor. Oyunculara toplam 2 milyon 

183 bin Euro yıllık imza ücreti ödenecek. 
Trabzonspor’un ne gizlisi ne de saklısı 

var, yaptığınız zaman da suçtur. 3 yıllık 
faaliyetlerimizde oyuncu satışlarından 

42 milyon Euro transfer geliri, varken, 
bonservis gideri ise 20 milyon Euro’ydu. 
Bir oyuncunun 3 yıllık maliyeti 22 milyon 
Euro’ydu. Nasıl bu noktaya geldik?” ifade-
lerini kullandı.

Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı kendisinin 
pazarlamadığını, oyuncunun kendi ye-
teneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu 
belirterek, "Biri satmayalım, bir diğeri de 
fiyatını buldun mu satılmalı diyor. Göreve 
geldiğimiz zaman Uğurcan, 3. kaleciy-
di. Önündeki kalecilerin bir tanesi 2,5 
milyon, diğeri 1,5 milyon Eruo alıyordu. 
Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülka-
dir Ömür için Manchester City 23 milyon 
verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben 
o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, 
katılanlara, yönetime onay veren herkese 
teşekkür ederim" dedi.
n İHA

Ağaoğlu: Abdülkadir'i 
satmadığım için pişmanım
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Manchester Ctiy'nin geçmişte Abdullkadir Ömür'e 23 Milyon Euro teklif ettiğini ancak satma-

dığı için pişman olduğunu söyledi. Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu Mali ve 
İdari açıdan ibra edildi. Eski başkanlardan Muharrem Usta ile yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurulun onayından geçti

Pekyatırmacı’dan
Konyaspor’a ziyaret

Can Demir Aktav ile
yeniden anlaşıldı

Çeyrek final 
maçları yarın başlıyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İttifak 
Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’i ziyaret etti. 
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Be-
lediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis 
üyeleri, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ve yönetim kurulu üyeleri, Başkanımız Fatih Özgökçen’i 
makamında ziyaret etti. Kulüp idari binamızda gerçekleşen 
iade-i ziyarette, İttifak Holding Konyaspor’umuzun 2021-
2022 sezonundaki projeleri ve hedefleri konuşuldu.” İfade-
leri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Karatay Termal 
1922 Konyaspor, sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper, 
Can Demir Aktav ile yeniden anlaşıldı. Kulüpten yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Karatay Termal 1922 
Konyaspor’umuz 2020-2021 sezonu futbolcularımızdan sa-
vunma oyuncusu Can Demir Aktav ile Kulüp Başkanımız Sn.
Muhammet Zahir Renklibay ve yönetim kurulu üyelerimizin 
katıldığı tören 1 yıllık sözleşme imzalandı. n SPOR SERVİSİ

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 
16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final 
eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, 
İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Uk-
rayna çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 TEMMUZ CUMA:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 TEMMUZ CUMARTESİ:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
 n AA

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Masa 
Tenisi Federasyonu tarafından düzenle-
necek olan ‘Minikler ve Küçükler Masa 
Tenisi Türkiye Şampiyonası ve Milli Ta-
kım Seçmeleri’ Selçuklu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye  
Masa Tenisi Federasyonu tarafından 
düzenlenecek olan ‘Minikler ve Küçük-
ler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 
ve Milli Takım Seçmeleri’ 1-4 Temmuz 
tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonunda düzenle-
necek.

 81 ilden yaklaşık 400 sporcunun 
katılacağı müsabakalara Selçuklu Be-
lediyesi ev sahipliği yapacak. 1-2 Tem-
muz tarihlerinde minikler, 2-4 Temmuz 
tarihlerinde ise Küçükler kategorisinde 
müsabakalar oynanacak.  Şampiyona 
pazar günü gerçekleştirilecek olan ödül 
töreni ile sona erecek.

SELÇUKLU BELEDİYESPOR 
KULÜBÜ DE MADALYA 
MÜCADELESİ VERECEK

Masa Tenisi branşında şehrimizi 
3.ligde temsil eden Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 1-4 
Temmuz tarihleri arasında düzenlene-

cek olan organizasyonda hem Minikler 
hem de Küçükler kategorisinde şehrimi-
zi temsil edecek.

 Sporcularımız yaklaşık 400 sporcuy-
la birlikte madalya mücadelesi vererek 
Milli Takım kadrosunda yer almaya ça-
lışacak.

PEKYATIRMACI: TÜM 
KATILIMCILARA BAŞARILAR 

DİLİYORUM 
Organizasyonla ilgili konuşan Sel-

çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı; “Selçuklu Belediyesi olarak böyle 
bir organizasyona ev sahipliği yapacağı-

mız için mutluyuz. Konya’da masa tenisi 
branşı vatandaşlarımız tarafından en çok 
ilgi gösterilen branşların başında geli-
yor. Güzel bir organizasyon olacağına 
inanıyoruz. Şampiyonaya katılacak olan 
tüm sporculara başarılar diliyorum” ifa-
delerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi şampiyonaya hazırlanıyor



13 1 TEMMUZ 2021SPOR 3

1995 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
31. Uluslararası Türkiye turunun 6 etapta 

919 km'lik geçilerek bitirileceği Antalya'da baş-
layacak yarışın 8 Nisan 1995 tarihinde yapılacak 
olup Kuşadası-İzmir etabı ile sona ereceği bildi-
rildi. 

118 km'lik Antalya-Finike arası etabı Kaza-
kistan'dan Vadim Krachenko kazanmıştır. Bu 
etapta Antalyalı Murat Demir 13ncü olmuştu. 
180 km'lik Finike-Fethiye etabını yine Krachen-
ko5.26.32lik derecesi ile kazanırken ülkemiz için 
en iyi dereceyi 16. olan Cenk Tufan almıştı. 148 
km'lik Fethiye-Marmaris etabını yine aynı sporcu 
kazanırken sporcumuz Yılmaz Erpamukçu 9ncü 
olmuştu. 3 Eylül 1995 günü Yalova-İstanbul 
arasındaki uluslararası Marmara turu düzenlen-
mişti. Bu turun göze batan sporcusu Sprinter 
özelliği ise Konya Şeker spordan Yüksek Şencan 
olmuştu. Babası Harun Şencan da eski bir milli 
bisikletçi olarak ülkemize birçok şampiyonluklar 
kazandırmıştı. 

1996 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
Bu yıl Akdeniz Turunu yeniden canlandıra-

cağız diyen Federasyon As Başkanı Ünal Tolun 
bu yıl Antalya merkezli yarışlar yapılacağını bildir-
mişti. 19 Ağustos'ta sona eren uluslararası Mev-
lâna bisiklet turunu Türkiye (A) takımından Cenk 
Tufan bitirmiş, Ayhan Aytekin 2. Nevzat Kral da 
3ncü olmuştu. 

32. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 1 Eylül 
1996 günü başlamıştı. İlk etabı Türkiye B takı-
mından Murat Demir kazanarak Sarı mayoyu 
giymeyi hak etmişti. Bu yarışlara 50 bisikletçi 
iştirak etmişti. 

120 km'lik İstanbul-Tekirdağ etabını Bulgar 
Dimitar kazanırken Bulgar Daniel 3. olmuştu. 
Bu etabın 2.si ise Nadir Yavuz olmuştur. Tekir-
dağ-Gelibolu etabında Bulgar İvalio Gabrivski bi-
rinci olurken Türkiye (A) takımından Yüksel Şen-
can aynı zaman ve tekerlek farkıyla ikinci oldu. 

178 km'lik Çanakkale-Ayvalık etabını Tür-
kiye (A) takımından Cenk Tufan kazanmıştı. 46 
bisikletçinin katıldığı Ayvalık-Balıkesir etabından 
ilk 3 dereceyi Bulgar Sporcular paylaşırken Ay-
han Aytekin de bu etapta 4. olmuştu. Aytekin’e 
en iyi bisikletçi ödülü verildi. 7 Eylül günü Balı-
kesir-Bursa etabında Bulgar sporcu Stoyanov 1. 
olurken Türk takımından Yüksel Şencan 4ncü 
olmuştu. Yalova-İzmit etabını Türk bisikletçi 
Nevzat Kral almıştır. Tur boyunca puan spinterini 
kazanan Yüksel Şencan Yeşil Şeref mayosunu 
kazandı. 

Türkiye (A) takım ikinciliği alırken Bulga-
ristan birinci Romanya 3.sırayı almışlardı. İs-
viçre'de yapılacak Dünya Yol Şampiyonası'na 
Konya bölgesinden Yüksel Şencan ve Yusuf B. 
Demir katılmışlardı.

1997 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ
12-18 Mayıs 1997 tarihleri arasında yapıla-

cak 33. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7 
etaplı 722 mesafeli olacağı Federasyon Başkanı 
Ömer Şahin tarafından ifade edildi. O günkü 
para ile 25 milyar liraya mal olacak olan Turun 
bütçeden değil sponsor tarafından karşılana-
cağını dile getirdi. Bu müsabaka ya fırtına gibi 
giren Türk takımından Yüksel Şencan 60 km'lik 
Adana-Mersin ve 80 km'lik Mersin-Silifke eta-

bını birinci olarak tamamladı. 138 km'lik Silifke 
Anamur etabını Mısırlı Said Al Khalifa kazanmıştı. 
Türk takımından en iyi dereceyi Mustafa Güler 2. 
olarak tekerlek farkıyla yerini korumuştu. 

Alanya-Antalya arasını Mısır'dan yine aynı 
sporcu 1. olarak bitirirken Türk takımından 
Özbek Sergen üçüncü olmuştur. Türkiye milli 
takımdan Hakan Kıbıkın kazandığı Antalya-Kum-
luca etabında Arnavutluktan Besnik ikinci, Mus-
tafa Güler de üçüncü oldular. Turun takım genel 
klasmanında Mısır birinci sırayı alırken, Türkiye 
(A) dördüncülükte kaldı. Ferdi sıralamada ise 
Mustafa Güler 5. oldu. Kulüpler arası gençler ve 
Büyükler Türkiye Bisiklet Birinciliği Kastamonu 
da yapıldı. 36 kulüpten toplam 208 sporcunun 
katıldığı yarışmaların 17 km bireysel saate kar-
şı olanın Konya Şekerspor takımından Recep 
Arda büyükler 36 km saate karşı yarışı ise İzmir 
Bisandan DmitriSdorenko kazanmıştı. Ferdi yol 
yarışını Konya Köy Hizmetlerinden Ümit Çök-
men Büyükler Yol Yarışını ise Brisaspordan Erol 
güven almıştı. 

1998 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
1998 yılı Cumhurbaşkanlığı öncesinde 

düzenlenen kulüplerarası Akdeniz Bisiklet Turu 

Mersin Merkez'den alınarak çevre yollarında 
yapılan müsabakalarla gerçekleştirilmişti. 19 
Nisanda başlayan 940km uzunluğundaki 26 
başkanı Werner Göehner ve genel sekreter 
RolandHoffer de gelerek türü izlediler. 27 Hazi-
ran'da başlayacak Balkan ve veledrom Şampi-
yonası için milli takım sporcuları Ukraynalı ant-
renör Midyanin nezaretinde Atina’ya gitmişlerdi. 
Takımda Mustafa Maral, Berat Alphan, Serkan 
Karayılan ve Ferhat Demirci yer aldılar. 

1999 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ
Spordan sorumlu Devlet Bakanı rahmetli 

hemşehrimiz Fikret Ünlü’nün 35. Cumhurbaş-
kanlığı Bisiklet Turu’nun organizasyonunu üstle-
nen (intermed) firması ile sponsorluk anlaşması-
nı imzaladığını açıklamıştı. 

Geçmiş yılların gözdesi Akdeniz bisiklet turu 
son yıllarda ulusal nitelikte ve kulüp takımlarının 
katılımıyla yapılmaya başlanmıştı. İstanbul-An-
kara arasında yapılan 8 etaplı 870 km'lik turda 2 
takımla mücadele edildi. Bu organizeye 6 ülke-
den 47 sporcu katıldı. Ömer Ali Erikci’nin bisiklet 
milli takım teknik sorumlusu olarak görev yaptığı 
bu organizede milli takımımız (A) Erdinç Doğan, 
Mert Mutlu, Nevzat Kral, Erol Güven, Mustafa 

Güler ve Nadir Yavuz'dan oluşmuştu. Türkiye 
(B) ÖzgürÖncü, Berat Alphan, Hakan Yıldırım, 
Ümit Gökmen, M. Ali Öztürk, Murat Demir’den 
oluştu. 1 Kasım'da İzmir Konak Belediyesinin 
Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlamak amacıy-
la düzenlediği Dostluk ve Kardeşlik bisiklet turu 
gerçekleştirildi. 

2000 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
Akdeniz Kupası bisiklet yarışları Antalya'da 

13 Şubat 2000 tarihinde düzenlenmişti. Büyük-
lerde Brisa'dan Sergey Lavrenenko gençlerde 
Konya Şekerspor’dan Hulusi Köseoğlu yıldızlar-
da ise Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 
Nejat Akmeşe birinciliği almışlardır. 

36. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 24-30 
Nisan 2000 tarihleri arasında İzmir-Antalya ara-
sında 920 km olarak koşuldu. Tura 93 sporcu 
iştirak etmiştir. Tur Antalya'da 14 tur atılarak 
ulaşılan 52 km'lik bir kriteryumla sona erdi. 51 
sporcunun katıldığı yarışlarda İranlı Ahad Kazemi 
Sarai birinci sırada bitirdi. 

2001 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ
Akdeniz Kupası bisiklet yarışmaları yine 

sezonun ilk yarışı olarak şubat ayının başında 
Antalya'da yapıldı. Son gün yapılan kriteryum 
yarışında Mustafa Maral 3ncü oldu. Bu yarışı 
Mert mutlu kazandı. 

37. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu çok köklü bir değişiklikle 22-29 Nisan 2001 
tarihlerinde Van-Diyarbakır arasındaki 781 km'lik 
parkurda gerçekleşmiştir. 67 sporcunun katıldığı 
bu yarışın ilk etabının 3,5 km'lik prolog yarışı ile 
başlayan turda ilk sırayı Brisadan Sergey Levre-
nenko alırken Mert Mutlu 2. Nevzat Kral 3ncü 
olmuştur. Tatvan-Van arasındaki 146 km'lik ilk 
etabın galibi Mert Mutlu olmuştur. 171 km'lik 
Van-Erciş etabını Nevzat Kral Erciş-Ahlat ara-
sındaki 100 km'lik etabını galibi Ghader Misbani 
olmuştur. Türk milli takımından Mert Mutlu en 
iyi dereceyi elde etmiştir. Turun Ferdi genel klas-
man birinciliğini Mert Mutlu almış takım sırala-
ması ise 1. Brisaspor 2.liği Türkiye (A) 3ncülüğü 
de İran almıştır. 

2002 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
22 Nisan 2002 tarihinde İzmir'de başlayacak 

38nci Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 
28 Nisan 2002 tarihinde Antalya’da sona erdi. 

Mevlüt Boranın milli takım antrenörü olarak 
görev yaptığı turda (A) milli takımımızda Kemal 
Küçükbay, Mehmet Mutlu, Mustafa Özünal, 
Berat Alphan, Hulusi Kösenoğlu, Mustafa Kara-
selek, 

Türkiye (B) milli takımı: Aziz Sırnaç, Ali Ak-
taş, Mehmet Sevinç, Nejat Akmeşe, Besim Tel, 
Serkan Top, 

38. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda 13 
ülkeden 90 sporcu 1 hafta boyunca 910 km koş-
tu. Genel klasmana girenlere 13 bin dolar para 
ödülü verildi. 

2003 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
8-15 Eylül 2003 yılında gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı 39. uluslararası Türkiye Bisik-
let Turu’na Türkiye'nin (A) ve (B) milli takımla-
rın yanı sıra Brissa takımı Almanya, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Mısır, Moldovya, Ro-
manya, Ukranya ve Yunanistan dan da takımlar 
katılmaktadır.

spor@konyayenigun.com
NIZAMETTIN YETIŞEN

Mustafa Özünal şeref kürsüsü zirvesinde Federasyon Başkanı Mustafa Özünal şeref kürsüsü zirvesinde Federasyon Başkanı 
Ömer Şahin’den madalyasını aldıktan sonraÖmer Şahin’den madalyasını aldıktan sonra

Balkan Şampiyonası Yunanistan Kemal Küçükbay, Hulusi Köseoğlu, Ismail Uğurlu Mehmet MutluBalkan Şampiyonası Yunanistan Kemal Küçükbay, Hulusi Köseoğlu, Ismail Uğurlu Mehmet Mutlu

Selçuklu Belediyesi forması giyen Hulusi Köseoğlu yönetici Yunus Karakaya, ? ve Selçuklu Belediyesi forması giyen Hulusi Köseoğlu yönetici Yunus Karakaya, ? ve 
antrenörü Nurettin Kipriksiz ileantrenörü Nurettin Kipriksiz ile

KONYA’NIN ATA SPORU BİSİKLET 33

YILLARA GÖRE MİLLİ YILLARA GÖRE MİLLİ 
TAKIMLARIMIZ-5TAKIMLARIMIZ-5

Milli Bisikletçi Ümit Çökmen Konya’da Milli Bisikletçi Ümit Çökmen Konya’da 
antrenörlüğe devam ediyorantrenörlüğe devam ediyor

Yüksel Şencan manşetteYüksel Şencan manşette

1990’ların süper yıldızı Yüksel Şencan1990’ların süper yıldızı Yüksel Şencan

Millilerimiz Ergün Esenkaya, Ayhan Aytekin Millilerimiz Ergün Esenkaya, Ayhan Aytekin 
Konya’nın yıldızlarıKonya’nın yıldızları

Adana 1.Hulusi Köseoğlu 2.Ahmet Taştan Adana 1.Hulusi Köseoğlu 2.Ahmet Taştan 
3.Mehmet Mutlu Adana Il Müdürü ve3.Mehmet Mutlu Adana Il Müdürü ve

 Antrenör Nurettin Kipriksiz Antrenör Nurettin Kipriksiz
1990'lı yılların yıldızı Berat Alphan, 1990'lı yılların yıldızı Berat Alphan, 

şeref kürsüsündeşeref kürsüsündeHulusi Köseoğlu madalya ve kupaları ileHulusi Köseoğlu madalya ve kupaları ileBerat Alphan starttaBerat Alphan starttaErgun Esenkaya startta Rıfat Çalışkan (solda)Ergun Esenkaya startta Rıfat Çalışkan (solda)

Milli Bisikletçi Ergun Esenkaya 1987 yılında Yeni Milli Bisikletçi Ergun Esenkaya 1987 yılında Yeni 
Konya Gazetesi tarafından yılın sporcusu seçilmişti.Konya Gazetesi tarafından yılın sporcusu seçilmişti. Askerliği de bisikletçi olarak yapan Özgür ÖncüAskerliği de bisikletçi olarak yapan Özgür Öncü Çumra’nın yıldızlarından Mustafa ÖzünalÇumra’nın yıldızlarından Mustafa Özünal
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Transfer konusunda Konyaspor’u 
yönetenler, daha aktif olmadıkları için 
ince ince eleştiriliyor…

Haklı ya da haksız…
Kulüplerin ya da yönetenlerin ka-

derleridir eleştirilmek…
Kaçamazlar…
Mevcut yönetime biraz erken baş-

ladı eleştiriler…
Akıllı telefonu olan herkes eleştir-

men artık!
Herkes gazeteci, herkes spor ve 

foto muhabiri…
Okuma-yazma bilen 7’den 77’ye 

herkes eleştiriyor…
İlle de spor sayfalarında ya da tele-

vizyon ekranlarında eleştirilmiyor kulüp 
yöneticileri...

Hazırlıklı ve hazımlı olmak lazım…
Ben her zaman söylüyorum; Kon-

yaspor bir ateş topu ve kimin kucağına 
düşerse yakar…

Dolayısıyla Konyaspor’u yöneten-
ler, tribünlerin sesine de kulak vermek 
zorundalar.

xxx
Evet; Konyaspor’un harcama limiti 

ortada…
115  milyon civarında…
Dolayısıyla Konyaspor ayağını yor-

ganına göre uzatmalı…
Daha doğrusu Konyaspor’u yöne-

tenler…
100. Yıl söylemleriyle çıta yüksel-

tilirse, çıtanın üstünden değil, altından 
bile geçemezler…

Bu konuda dikkatli olmalı hem 
Konya’yı yönetenler, hem de Kon-
yaspor’u yönetenler…

Konyaspor’un masrafı, daha doğ-
rusu gideri, diğer Anadolu takımlarına 
oranla daha yüksek…

Bu 115 milyonluk harcama limiti-

nin içerisinde A takım futbolcularına ve 
teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve 
primler var…

Sezon başı kamp giderleri, dep-
lasman giderleri, menajerlere verilecek 
paralar, bu 115’in dışında…

Tabi ki 1922 Konyaspor kamburu, 
altyapı ve basketbol takımı da cabası!

Hepsi para…
Konyaspor’da esas sorun da para!
Kulübün aman aman bir geliri 

yok…
Giderleri mi?
Bir kamyon dolusu…
Peki ne yapılmalı?
Kulüp kesinlikle küçülmeli ve geliri 

artıracak kalemler bulunmalı…
Konya’nın bu anlamda potansiyeli 

var mı?
Var…
Yani önemli firmalar, bu işin bir 

tarafında mutlaka olmalılar…
Ancak, bir masa, iki sandalye verip, 

sonra da çıkıp, “cebime anahtar uydur-
dunuz” demeyecekler!

Geçmişte olduğu için, daha doğru-
su birebir yaşadığım için yazdım “cep” 
ve “anahtar” meselesini…

Maalesef Konya bu konuda cimri!
Ticaret, Sanayi, Borsa gibi odalar, 

Konyaspor’dan hep uzak durmuşlar…
45-50 yıllık bir tecrübeme dayana-

rak söylüyorum bunları…
Kimse alınmasın…
Ama, şunu da es geçmemek la-

zım…
Bugüne kadar TORKU ve ATİKER 

üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar…
Recep Konuk…
İnanılmaz destek verdi Kon-

yaspor’a…
TORKU, geçmişte hem stada, hem 

de futbol takımına ismini verdi…

Stadın isminin 
TORKU ARENA olması 
önerisi bizzat benden gel-
mişti…

Bu konuda yazı yaz-
mış ve takip etmiştim…

Dönemin Başkanı 
Ahmet Şan ile Recep 
Konuk bir araya gelmiş, 3 
milyon dolar karşılığında 
el sıkışmışlardı…

Konyaspor’a dolaylı 
da olsa önemli bir katkım olmuştu…

Hem Recep Konuk hem de Ahmet 
Şan, şahsıma teşekkür etmişlerdi…

Bunu da belirtmeden geçemeye-
ceğim…

Şimdi böyle babayiğitler, yani ku-
lübe destek verecek kurumlar ya da 
sponsorlar var mı?

Bilemiyorum…
xxx

ATİKER’de öyle…
İsmini de verdi, cismini de…
Ömer Atiker yüreğini koydu…
Ve hala desteğe devam ediyor…
Geleceğim oraya.

xxx
Evet…
Şunu da ıskalamamak lazım…
Çevre Bakanımız Murat Kurum…
Allah ayağına taş değdirmesin…
Ülkesini seven, memleketine “söz-

de” değil, “özde” sevdalı bir adam…
Konya tarihinde bütün vekillerin, 

bütün bakanların, hatta başbakanların 
toplamının yapamadığını, bir çırpıda 
yapan adam…

Kimse alınmasın, kimse darlan-
masın…

Bakan Kurum’un 
yaptıkları ortada…

Tatlıcak tesisleri…
Nereden bakarsanız 

bakın, 125 ile 150 milyon 
civarında değeri olan bir 
taşınmaz…

İnşallah elden çıkarıl-
maz…

Ama, sanki parsel 
parsel satılacak gibi…

Duyumlarım var… 
Belli bir bölümü ihaleye çıkarıl-

mış…
Ben “bölüm bölüm” diyeyim, siz 

“parsel parsel” deyin…
Keşke, Tatlıcak tesisleri gözden çı-

karılmasaydı…
Devletin, “spor tesisi yapacağız” 

diye canı çıkarken, birçok süper lig ku-
lübünde bile olmayan Tatlıcak tesisle-
rinin yakılması, yıkılması, parsel parsel 
satılması bana göre Konya’nın gençli-
ğine ve sporuna vurulacak en büyük 
darbedir…

Bir tarafta kademe kademe ya-
bancı transferini en aza indirmenin ve 
yerlinin yerlisi futbolcular kazandır-
manın çabası verilirken, diğer tarafta 
da bunun tam tersine, bu oyuncuların 
yetişeceği tesisleri birer-ikişer elden 
çıkarıyoruz…

“Kayacık’da yenisi ve daha iyisi 
yapılacak” deseler de, beni ikna ede-
mezler…

Tatlıcak tesisleri ziyan olacak…
Yenilendi, elden geçti, bir sürü 

emek ve para harcandı…
Soyunma odaları, antrenman sa-

haları, tribün altları cillop gibi oldu…

Uzun vadede Konyaspor’a hizmet 
edecek, Konyaspor’a para kazandıra-
cak çocuklar o tesislerde yetişecekti…

Konyaspor’un geleceği olan genç-
lerin hayalleri yerle bir edildi…

Ne söylesek boş…
Bu yönetimden kimse cebinden 

3’er 5’er milyon ver(e)meyeceğine 
göre, başka da çare yok gibi…

Keşke başka bir çare olsaydı!
Aslında var…
Neyse.
xxx
Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Uğur İbrahim Altay…
Konyaspor konusundaki hassa-

siyetini biliyorum, dolayısıyla da en 
büyük patronun biraz daha sahaya ine-
ceğini umuyorum…

Yeni dolmuş hatlarıyla Kon-
yaspor’a destek vereceği fısıldandı 
kulağıma…

Keşke…
Konyaspor’dan başka Konyaspor 

yok…
Uğur İbrahim Altay, elini taşın 

altına koyuyor, koymaya da devam 
etmeli…

Çünkü, Konya’nın şehremini…
Dolayısıyla mutlaka sahada olmalı.

xxx
Ve futbol takımı…
100. Yılında bu takımı bu ligde tu-

tabiliyorsak, bana göre 1. Ligde şam-
piyon olmuş, süper lige çıkmış gibi 
sevinelim…

Ben, yazımın başında futbolun ve 
futbol ekonomisinin gerçeklerine da-
yanarak duygularımı doğru bir şekilde 
yansıtmak istedim...

Yönetimin işi kolay değil…
Bir tarafta 100. Yıl muhabbeti, bir 

tarafta ekonomik sıkıntılar, diğer tarafta 

ise 115 milyonluk kısıtlı harcama limiti…
Başkan Fatih Özgökçen, kulübü 

mü büyütecek, kendini mi büyütecek?
Daha net bir şekilde soralım o 

zaman; ismi Konyaspor tarihine nasıl 
geçecek?

Bekleyip göreceğiz.
NOT: Pazartesi akşamı Kayacık te-

sislerinde Çevre Bakanımız Murat Ku-
rum’un önderliğinde önemli bir toplantı 
yapıldı…

Bu toplantıda Konya’nın ekonomi-
sine yön verenlerle, Konya’nın ekono-
milerine katkı verdiği insanlar bir araya 
geldi…

Odalar, Holdingler, şirketler vs.
Konu Konyaspor’a mali destek… 
17-18 milyon gibi bir rakam çık-

mış…
En büyük rakam Ömer Atiker ile 

Mehmet Cengiz’den…
Bana göre dağ fare doğurmuş…
Niye mi?
“İnşallah, maşallah, hadi bana 

eyvallah” diyenlerin çokça olduğu top-
lantıda, tecrübelerime dayanarak “dağ 
fare doğurmuş” dedim…

Aşık Sümmani Baba’nın  türkü-
sünde olduğu gibi, Bakan Bey ve Baş-
kan Bey, bu “İnşallah, maşallah, hadi 
bana eyvallah” diyen gardaşları mutla-
ka aritmetik defterlerinin bir sayfasına 
yazmışlardır…

Gün gelir sayfaları karıştırırlarken, 
hesaplar çıkar ortaya!

Örneğin, pazartesi günü yapılan 
toplantıya katılmayan, ama Kon-
yaspor’a katkı veren Ekrem Coşkun’un 
da hatırı sayılır bir desteği olmuş…

“Biz Başkan Beyle görüşürüz” di-
yenlere inat…

Çok uzattım sanırım…
Dilim mi şişmiş ne.

BIRÇOK KONUDA KONYASPOR!

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

‘Bir gün gitsen bile hatıran yeter’

Başkan Altay forma dağıttı

Ittifak Holding Konyaspor, de-
neyimli futbolcusu Volkan Fındıklı 
ile yollarını ayırdı. Sosyal medya 
üzerinden bir video yayınlayan Ye-
şil-Beyazlı kulüp, ‘Bir gün gitsen bile 
hatıran yeter’ şarkısı eşliğinde Vol-
kan’a ‘Yolun açık, başarıların daim 
olsun! dedi. Konyaspor’un hazırla-
dığı klip sosyal medyada büyük ilgi 
gördü.

Ittifak Holding Konyaspor’da bir 
devir daha sona erdi. Yeşil-Beyazlı-
lar, Volkan Fındıklı ile yolların ayrıl-
dığını resmen açıkladı. 2009 yılında 
Konyaspor altyapısına transfer olan 
ve U21 takımında oynayan Volkan 
Fındıklı yaz transfer döneminde gel-

diği Konyaspor’da kış transfer döne-
minde ayrıldı. Dardanelspor ile an-
laşan Volkan, 2 yılın ardından 1922 
Konyaspor’a transfer olmuştu. Yavru 
Kartal’da gösterdiği performansla 
2014 yılında Konyaspor ile yolları 
tekrar birleşen orta saha oyuncusu 
7 yıl aralıksız Yeşil-Beyazlı formayı 
terletti. 

Bu süreçte 130 karşılaşmaya 
çıkan 30 yaşındaki Volkan Fındıklı 4 
kez gol sevinci yaşarken 2’de asist 
yaptı. Söz konusu karşılaşmalarda 
17 sarı kart gören deneyimli oyuncu 
hiç kırmızı kart görmedi.

Yeşil-Beyazlıların en başarılı ve 
zor süreçlerinde kadroda olan Vol-

kan Fındıklı, bireysel performans 
anlamında ön plana çıkmasa da ka-
rakteri ve iyi niyetiyle Yeşil-Beyazlı 
taraftarların beğenisini kazandı. 
2016-2017 sezonunda istikrarlı bir 
performans ortaya koyan orta saha 
oyuncusu, lig, kupa ve Avrupa Li-
gi’nde toplam 44 karşılaşmada for-
ma giyme başarısı gösterdi. 

Volkan Fındıklı geride kalan 
sezonun büyük bir bölümünü sakat 
olarak geçirirken sadece 2 karşılaş-
mada forma giyebildi. 

Sözleşmesi sona eren 30 yaşın-
daki oyuncuya teşekkür edilerek yol-
ların ayrılmasına karar verildi. 
n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur Ibrahim Altay’ın Kon-
yaspor’a ve çocuklara Konyaspor sev-
gisini aşılama desteği sürüyor. Spor 
anlamında Konya’ya önemli yatırım-

lar yapan Başkan Altay, Yeşil-Beyazlı 
renkleri yeni nesile yaymak adına for-
ma dağıtımında bulundu. Çocuklara 
çeşitli hediyeler veren Uğur Ibrahim 
Altay, Konyaspor forması dağıttı. Sos-

yal medya üzerinden bir paylaşımda 
bulunan Altay, “Yeni sezon öncesi 
hazırlıklarımız tamam. Takımımıza 
güveniyoruz." dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Ittifak Holding Konyaspor trans-
fer sezonunda ilk imzalarını attırdı. 
Yeşil-Beyazlılar, Alper Uludağ, Eray 
Birniçan, Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan 
Ülgün’ü kadrosuna kattı. Konuyla ilgili 
kulüpten yapılan açıklamada, “MEDAŞ 
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın 
Toplantı Salonunda gerçekleşen imza 

törenine, ikinci Başkanımız Serhat Gü-
ler, as başkanlarımız Süleyman Oğuz, 
Sertaç Tuza, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ali Camgöz ile oyuncularımız Alper 
Uludağ, Eray Birniçan, Ekrem Kayılıbal 
ve Oğulcan Ülgün katıldı.

Kulübümüz, Alper Uludağ ile 1, 
Eray Birniçan 1, Ekrem Kayılıbal 2 ve 

Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık sözleşme 
imzaladı. 1922 Konyaspor’umuzdan 
kadromuza dahil ettiğimiz 21 yaşın-
daki futbolcumuz Ekrem Kayılıbal, sağ 
kanat ve forvet mevkiinde formasını 
terletecek. 

Altınordu’dan transferimiz Oğulcan 
Ülgün ise ortasaha ve önliberoda gö-

rev yapacak. Geçtiğimiz sezon Altınor-
du’da 28 maça çıkan ve 2 gol bir asist-
le oynayan 23 yaşındaki milli futbolcu 
Oğulcan Ülgün takımımızda 35, Ekrem 
Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper 
Uludağ ise 25 numaralı formalarımızı 
giyecek.” Ifadeleri kullanıldı.
n SPOR SERVİSİ

Kartal performans
testinden geçti

Ittifak Holding Konyaspor performans testinden geçti. 
Anadolu Kartalı’nın internet sitesinden yapılan paylaşımın-
da şu ifadelere yer verildi: “2021-2022 Sezonu hazırlıkla-
rına Salı günü akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri’mizde 
yaptığı antrenmanla başlayan Ittifak Holding Konyaspor’u-
muzda oyuncularımız performans testinden geçti. Spor 
Asist firması tarafından Prof. Dr. Yusuf Köklü, Prof. Dr. Utku 
Alemdaroğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Gökçe ile sağlık ekibimiz 
gözetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen Performans 
Test sonuçlarına göre oyuncularımızın bireysel ihtiyaçlarına 
göre antrenman programları hazırlanacak ve sezon içerisin-
de kendilerine uygulanacak.” n SPOR SERVİSİ
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Konya’dan dünyanın dört bir yanına ürettiği profesyonel sulama sistemlerini ihraç eden Serdrip Sulama Sistemleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Serkan Topal, sektöre ve özel hayatına ilişkin bilgiler paylaşırken, en büyük hobisinin işi olduğuna vurgu yaptı

‘En büyük hobimiz işimiz’
Serdrıp Sulama Sistemleri Yö-

netim Kurulu Başkanı Serkan Topal 
sektör ve özel yaşamına dair değer-
lendirmeler bulundu. Topal, “En bü-
yük hobimiz işimiz” diye konuştu.

Konya’dan 47 ülkeye ihracat ya-
pan Serdrıp Sulama Sistemleri Yö-
netim Kurulu Başkanı Serkan Topal 
10’Lar Dergisi’ne önemli değerlen-
dirmeler yaptı. “ARGE ve altyapıya 
daha da çok önem vererek üretim 
sayısını artırmak, ürünlerimizi ge-
liştirmek istiyoruz. 47 ülkeye ihracat 
yapıyoruz ama 190 ülkeye yapmak 
ve istihdamı artırmak istiyoruz” di-
yen Serkan Topal sektördeki rekabe-
tin artırılması gerektiğini de söyledi.

Serkan Topal kimdir?
1984 Konya doğumluyum fir-

mamız 1982 yılında Konya mer-
kezde kuruldu. Daha önceleri inşa-
at sektöründe faaliyet gösterirken 
2006 yılında damla sulama boru ve 
ek parçaları işine başladık ve devam 
ediyoruz 2002 Yılında Şirketimizin, 
İnşaat grubunda satış bölümünde 
çalışırken,2006 yılında şirketimizin 
plastik tesislerinde,sırasıyla , üretim 
planlama , satış pazarlama ve ihra-
cat bölümümlerinde çalıştım ,13 
seneden sonra çeşitli bölümlerde 
görev aldıktan sonra, şu anda Şir-
ketimizin, Yönetim kurulu başkan-
lığı görevini yürütmekteyim aynı 
zamanda Konya sanayi odasında 
meclis üyeliği ve TOBB Konya Genç 
Girişimciler Kurulunda icra kurulu 
üyeliği görevlerinde çalışmalarımı 
sürdürmekteyim.

Pandemi dönemi nasıl geçti?
Pandemi süreci genel olarak 

bizim sektörü pek etkilemedi, bi-
zim sektör sonunda tarıma bağlı bir 
sektör ve ürünlerimizi çiftçiler kul-
lanıyor. Bizim sektörü kolay kolay, 
salgın, kriz gibi sorunlar etkilemiyor 
geçen seneye göre %20’ye yakın 
üretim de ve ciroda artış oldu. Şu 
anda da %%15 büyüme hedefi bek-
liyoruz 

Pandemi döneminde devlet 
desteğinden faydalandınız mı?

Faydalanmadık çünkü biz 7/24 
çalışan bir firmayız, çünkü daha zor 
durumda olan arkadaşlarımız var 
onlara yardımcı olacağını düşündük. 

Daha güzel destek verilebilir.
Büyüme hedefiniz var mı?
Firma olarak neredeyse makina 

parkurumuzun tamamını yenile-
dik. Kimi makinalar 5, kimi 10 sene 
de değiştiriyoruz. Konya Organize 
Sanayii 5. kısımda yeni fabrika in-
şaatımız bitti. 12. 000 metrekare 
alanımız var ve kısmetse yakında ta-
şınacağız. Yeni binamızın makinaları 
da limanda bekliyor.

Kaç kişi istihdam ediyorsunuz?
Şu anda istihdam sayımız 60 ve 

dışarıda çalışanlar ile birlikte 150’ye 
yakın istihdam sağlıyoruz. Montaj,-
pazarlama bölge olarak 7 bölgede 

piyasadayız. 
Hangi ülkelere ihracat yapıyor-

sunuz?
Ağırlık çalıştığımız ülkeler Fas, 

Cezayir, Tunus, Peru, Şili, Rusya. 
Sektörde Konya üretimini diğer 

bölgelerle kıyaslar mısınız?
Konya gerçekten tarımsal sula-

ma anlamında en büyük üretici. Tabi 
şehir bazlı düşünürsek… Ülke bazlı 
olarak bakarsak Türkiye dünyada 
üçüncü sırada.

Dünyanın Konya’yı tercih etme-
lerinin sebebi nedir?

Firma olarak bizim danışmanlık 
hizmetimiz de var ancak bizi tercih 

etmelerinin ana sebebi fiyatın uygun 
olması. Kullanılan malzeme ve ürün 
çeşitliliği de önemli tercih sebebi. 
Şuanda   500’e yakın, bahar ayından 
sonra 700e yakın çeşit olacak. Çeşit 
artınca istihdam sayısı da artacak ve 
daha çok katma değer üreteceğiz.

Yerel yönetimlerle ilgili sıkıntı-
larınız var mı?

Bizim yerel yönetimlerden sıkın-
tı ve şikayetimiz yok. Sanayi Odası, 
Ticaret Odası bizlere her konuda 
yardımcı oluyorlar.  Organize sanayi 
bölgelerinin altyapıları da çok iyi.

Serkan Topal iş harici neler ya-
par?

Günümüz işle geçiyor, biz işimizi 
seviyoruz en büyük hobimiz işimiz. 
Konya Sanayi Odası’nda meclis 
üyesiyim, Konya Ticaret Odası’nda  
genç girişimciler kurulunda icra ku-
rulu üyesiyim. Açıkçası iş yükümüz-
den sosyal faaliyetlere vakit ayıramı-
yorum.

Genç girişimcilere önerileriniz 
nelerdir?

Genel manada ne iş yaparsa yap-
sınlar, bir insan yapacağı işi sevmeli. 
yapacağı işi severse inanıyorum ki 
orada başarılı olur.

Serkan Topal’ın bir hayali var 
mı?

ARGE ve altyapıya daha da çok 
önem vererek üretim sayısını artır-
mak, ürünlerimizi geliştirmek istiyo-
ruz. 47 ülkeye ihracat yapıyoruz ama 
190 ülkeye yapmak ve istihdamı ar-
tırmak istiyoruz.

Sektörün en büyük sıkıntısı ne-
dir?

Sektör plastik olduğu için Türki-
ye’de bir tek fabrika var o da Petro 
Kimya. Üretimi Türkiye’nin yıllık 
plastik kullanımının %15ine yetiyor. 
Yani bu ne demek Türkiye plastiğin 
85’ini yurtdışından tedarik ediyor.

Peki ne yapılması gerekir?
Devletin burada yerli üretici diye 

koruması gerekir. Fazladan vergiler 
geliyor.  Misal,  Çin, Hindistan gibi 
ülkelerle rekabet edemiyoruz ve son 
aylarda plastik hammaddesine or-
talama %150 civarı zam geldi. Tür-
kiye’de üretim az olduğu için fahiş 
fiyatlar ortaya çıkıyor. Devlet burada 
tekelleşmenin de önüne geçmelidir.

Serkan Topal

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili bilgi 
vererek açıklamalarına başlayan Kon-
yaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 
“Çalışmalarımıza 19 oyuncu ile baş-
ladık. Bunlardan 3’ü pilot takımımız 
1922 Konyaspor’dan 5’i alt yapımız-
dan oyuncular. Ayrıca milli maçlarda 
oynadıklarından dolayı izin verdiğimiz 
oyuncularımız var. Konya’da bugün 
start verdiğimiz hazırlıklarımızı 18 
Temmuz’da yapacağımız antrenman-
la tamamlayacağız. Sonrasında 19-20 
Temmuz tarihlerinde izin yapacağız. 
Ve 21 Temmuz’da başlayıp 2 Ağus-
tos’ta sona erecek Erzurum kampı-
mızı yapacağız. Erzurum kampında 
yapacağımız görüşmeler sonrasında 
netleşecek takımlarla en az 3-4 hazır-
lık karşılaşması oynamayı planlıyoruz. 
Sonrasında yine 2 günlük bir ara ola-
cak ve ardından zaten maç haftasına 
girmiş olacağız. Amacımız faydalı bir 
kamp dönemi geçirmek. Bu doğrultu-
da Erzurum kampına kesinleşmiş kad-
romuzla başlama hedefimiz var” diye 
konuştu.

‘İLERLEYEN GÜNLERDE 
NETLİK KAZANACAK’

Artem Kravets ve Faruku Miya’nın 
durumları ile ilgili olarak da değerlen-

dirmelerde bulunan İlhan Palut, “Miya 
bizim sözleşmeli oyuncumuz. Kendisi 
Afrika’dan ulaşımın uzun süreli olması 
nedeniyle Çarşamba günü aramızda 
olacak. Artem Kravets’in de bel ağrıları 
nedeniyle geçtiğimiz sezonun sonları-
na doğru problemi olmuştu. Bu neden-
le sezonun tamamlanmasının ardın-
dan ameliyat oldu. Umarım sağlıklı bir 
şekilde takıma katılır. Bu oyuncularla 
ilgili son durumlar ilerleyen günlerde 
netlik kazanacak” dedi.

‘EN AZ 5 OYUNCU 
ALMAK İSTİYORUZ’

Transfer konusunda çalışmalarının 
devam ettiğini de sözlerine ekleyen 
Palut, “Sayın Başkanımız ve yöneti-
cilerimizle birlikte son derece uyumlu 
ve faydalı bir transfer süreci sürdürü-
yoruz. Tabiki takımımızın eksik olan 
mevkilerini güçlendirmek adına tak-
viyeler yapacağız. Mutlaka aramıza 
katılacak oyuncular olacak. Az önce 
de söylediğim gibi hedefimiz Erzurum 
kampına tam kadro gidebilmek. Bunun 
için gayret gösteriliyor. Transfer için 
uğraşıyoruz. 2 tane orta saha oyuncusu 
almak istiyoruz. 2 tane kanat oyuncusu 
aramıza katmak istiyoruz ve 1 forvet 
oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Ta-

bii ki bu oyuncular arasında Türk statü-
sünde oynaması gereken oyuncular da 
olacak. Çünkü bu sene 8+3 kuralı var. 
Bu demek değil ki 3 Türk oyuncu bizim 
için yeterli olacaktır. Mutlaka arkada 
alternatiflerini de hazır bulundurmak 
zorundayız. Şu anda transferdeki hedef 
sayımız 5. Ama Türk oyuncu rotasyo-
numuzu artırma anlamında da aramıza 
ileriye dönük, gelişime açık, genç Türk 

oyuncuları da takımımıza kazandırabi-
liriz” ifadelerini kullandı.

‘YABANCI KURALI 
KONUSUNA NEGATİFİM’

Yabancı oyuncu kuralı ile ilgili de 
görüşlerini açıklayan İttifak Holding 
Konyaspor teknik patronu İlhan Palut, 
“Benim düşüncem özellikle bu artı 
konusu son derece negatif. 8+3, ya 
10 olsaydı ya da 12+0 olsaydı, 10+0 

olsaydı. Sonuç olarak bizim için şu 
durum var: Çok iyi çalışan bir yabancı 
oyuncu var elinizde. Antrenmanlarda 
tüm istediklerinizi yapıyor. Ama sade-
ce pasaportu dolayısıyla adama “sen 
otur” diyorsunuz. O için hazır olmayan 
belki bir yerli oyuncumuz var. Kon-
tenjanı doldurma adına ona bir görev 
vermek durumunda kalabiliyorsunuz. 
Gönül istiyor ki, kendi oyuncularımız, 

Türk oyuncularımız seviye olarak zaten 
kontenjandan vs. değil, direkt olarak 
oynayabilecek durumda olsa zaten bi-
zim tercihimiz her zaman Türk oyuncu-
lar olur. Ama bunu bir sayısal dayatma 
olarak bize işaret edilmesine karşıyım. 
Ama artık bu karar alındı. 

Bu sadece Konyaspor için değil bü-
tün takımlar için geçerli bir uygulama 
olacak. Biz de hem mevcut oyuncula-
rımız, hem gençlerimiz, hem de trans-
ferde ulaşabileceğimiz Türk oyuncular-
la buna uygun, bu kısıtlamada bizi zor 
durumda bırakmayacak bir kadro için 
çalışmalarımızı yapıyoruz” şeklinde 
görüş belirtti.

MÜCADELE EDİP TER DÖKECEĞİZ
Palut Konyaspor adına 100.yılda 

mücadele edecek kadronun bir parçası 
olduğu için mutlu ve heyecanlı oldu-
ğunu belirterek, “Tüm camialar için 
böyle anlamlı dönemler her zaman 
özeldir. Konyaspor’umuzun da böyle 
özel bir durumu söz konusu. Amacımız 
bizden beklentilerin farkında olarak, 
bununla motive olarak elimizden gele-
nin en iyisini yaparak beklentileri karşı-
lamak. Bunun için mücadele edip, ter 
dökeceğiz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

‘Beklentilere cevap
vermek istiyoruz’

İttifak Holding Konyaspor’da genel kurul yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Fatih Özgökçen 421 delegenin tamamının oyunu 
alarak Yeşil-Beyazlıların yeni başkanı seçildi. Kongrede konuşan Özgökçen, Konyaspor'u, taraftarının takımla bütünleştiği, birlik ve 

beraberliğin olduğu, başarıdan başarıya koştuğu, sürdürülebilir başarıyı yakalayan bir takım haline getirmek zorundayız.” dedi

‘1 lirayı bile heba etmek istemiyoruz’
İttifak Holding Konyaspor Başkanı 

Fatih Özgökçen, yeni sezon açılışında 
basın mensuplarının sorularını yanıt-
ladı. Kayacık Tesisleri’nde gerçek-
leşen ilk idman öncesinde konuşan 
Özgökçen, “Kulübün 1 lirasını bile 
heba etmek istemiyoruz. 4 oyuncuyla 
sözleşme imzaladık. 2021-2022 Se-
zonu’nun kurucularımızdan Süreyya 
Ege’nin adının verileceği bir sezon ol-
ması noktasında Federasyonu’na bir 
başvuruda bulunacağız.” dedi

Yeni sezonun başta takımımız ol-
mak üzere tüm takımlara ve oyuncu-
lara hayırlı olması temennisinde bulu-
nan İttifak Holding Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen, 2’si iç transferde 2’si 
dış transfer olmak üzere 4 oyuncu ile 
resmi sözleşme imzaladıklarını ve tek 
düşüncelerinin eksik görülen mevki-
lere transfer yapmak ve verim almak 
olduğunu söyledi

Kayacık Tesisleri’nde gerçek-
leştirilen sezonun ilk antrenmanı 
sırasında basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen, “2021-2022 sezo-
nunu yapılan antrenmanla açıyoruz. 
Başta bizlere, şehrimize, takımımıza, 
futbolcularımıza hayırlar getirmesini 
temenni ediyoruz. Hem kulübümüz 
futbolcuları hem de diğer takım oyun-
cuları açısından sakatlık olmadan bir 
sezonun tamamlanmasını diliyoruz. 
Hem sosyal medyadan hem de bize 
gelen duyumlardan transfere ilişkin 

serzenişleri duyuyoruz. Ama takdir 
edersiniz ki bunu daha önceki basın 
toplantımızda da söylemiştim bu ku-
lübün 1 lirasını bile heba etmek iste-
miyoruz. Bu noktada çok düşünerek 
transfer yapma düşüncemiz var. Bu 
her kulüpte de aynı şekilde devam 
ediyor. Hassas davranıyoruz. Dedi-
ğim gibi 1 kuruşu dahi heba etmeden 
çalışacağımız için bazı şeyler zaman-
la olacaktır” şeklinde görüş belirtti.

‘MADDİ NOKTADA 
DESTEK İSTEYECEĞİZ’

Konyaspor’un genç başkanı Fatih 
Özgökçen, kulübe maddi destek sağ-
lama adına Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un önderliğinde bazı iş 
adamlarının çağırabildiğimiz bir top-
lantı gerçekleştirdiklerini belirterek 

sözlerine şöyle devam etti: “Kendileri 
ile bir toplantı yaptık. İş insanlarımızla 
toplantılarımız devam edecek. Ziya-
retlere gideceğiz. Maddi noktada des-
teklerini talep edeceğiz. Bu doğrultu-
da çalışmalarımız aralıksız sürecek.”

‘4 OYUNCUYLA SÖZLEŞME 
İMZALADIK’

Transfer çalışmaları hakkında da 
açıklamalarda bulunan Konyaspor 
Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, 
“Bugün 4 oyuncu ile imzaları attık. 
İnşallah şehrimize hayırlı olur. İç 
transferde Alper Uludağ ve kalecimiz 
Eray Birniçan, dış transferde de 1922 
Konyaspor’umuzdan Ekrem Kayılı-
bal ce Altınordu’dan Oğulcan Ülgün 
ile resmi sözleşmeleri imzaladık. 
İnşallah devamı gelecek. Prensipte 

anlaştığımız oyuncuları sizde takdir 
edersiniz ki sözleşme imzalanmadan 
açıklamak doğru olmaz. İnşallah kısa 
sürede onları da açıklarız diye umut 
ediyoruz” diye konuştu.

‘TFF’YE BAŞVURACAĞIZ’
Kulüp Başkanımız Fatih Özgök-

çen, 2021-2022 Sezonu’nun kurucu-
larımızdan Süreyya Ege’nin adının 
verileceği bir sezon olması noktasın-
da Türkiye Futbol Federasyonu’na bir 
başvuruda bulunacaklarını ve bu ta-
leplerinin kabul görmesinin kendileri 
için çok büyük bir mutluluk olacağını 
da sözlerine ekledi.

‘AZ SAYIDA LOCAMIZ KALDI’
Basın mensuplarının sorularını da 

cevaplayan Fatih Özgökçen, önceki 
akşam iş adamları ile yapılan toplan-

tıda loca satışları ile ilgili bir konunun 
gündeme gelmediğini ifade ederek, 
“Bu noktada bir çalışmamız olmadı. 
Biz genel manada neler yapılabilir? 
Onu konuştuk. Ama loca satışlarımız 
şu anda çok hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Az sayıda locamız kaldı. İn-
şallah o az sayıdaki locayı da kısa sü-
rede bitirirsek O konuda bir sıkıntımız 
olmaz. Biliyorsunuz Sağlık Bakanımız 
da gün içerisinde inşallah maçların bu 
sezon seyircili oynanacağı konusunda 
bir açıklama yaptı. Dolayısıyla az sa-
yıda kalan locamızı da kısa sürede 
satmayı planlıyoruz” şeklinde görüş 
belirtti.

‘BEDELLERİ KONUŞMAK 
YANLIŞ OLUR’

Altınordu Kulübü’nden transfer 

edilen Oğulcan Ülgün’ün transfer be-
deli ile ilgili sorulan soruya Özgökçen 
“Bedellerle yanı sözleşmesel ilişki-
lerle ilgili çok konuşmak yanlış olur. 
Ama biz sonuçta transferi bitirdik. 
Önemli olan o. Ne kadara bittiği bana 
göre çok önemli değil. Biz imzayı at-
tırdık. Hayırlı olur inşallah” cevabını 
verdi.

‘TAKIMIN EKSİK YÖNLERİNİ 
TAMAMLAYACAĞIZ’

Prensipte anlaşmaya varılan 
oyuncuların yerli olduğuna işaret 
eden Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, 
“Yabancı oyuncu konusunda çalışma-
larımız devam ediyor. Dediğimiz gibi 
birden çok hızlı bir şekilde aksiyon 
almak istemiyoruz. 

Çünkü göreceğiz, bakacağız iler-
leyen süreç neyi gösterir. Takımımızın 
eksik yönlerine göre transferi tamam-
larsak daha iyi verim alırız. O şekilde 
çalışmalarımız devam edecek” ifade-
lerini kullandı.

‘OYUNCULARIMIZIN 
BEDELLERİ YÜKSEK’

Son olarak Konyaspor Başka-
nı Fatih Özgökçen, Alper Uludağ ve 
kaleci Eray Birniçan ile imzalanan 
sözleşmelerin 1 yıllık olduğunu, Ab-
dülkerim Bardakçı ile ilgili olarak da 
kendilerine ulaşan resmi bir teklifin 
olmadığını belirtirken, açıklamalarını 
“Bizim oyuncularımızın bedelleri yük-
sek” sözleriyle tamamladı.
n SPOR SERVİSİ
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