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2021 Konya'nın 
ihracat yılı olacak

Özel Esentepe Koleji 
başarısını tescilledi

KSO bünyesinde kuru-
lan İhracat Destek Ofisi 

firmalara rehberlik ediyor. 
KSO Başkanı Memiş 

Kütükcü, İhracat Ofisi’nin 
de katkısıyla Konya’nın 

artık dünyanın hemen her 
ülkesi ile ticaret yapan bir 
endüstri şehri olduğunu 

vurguladı

HEDEFLER BÜYÜK
Sanayi üretiminde ülkenin 
önemli şehirlerinden birisi 
haline gelen Konya, son 
yıllarda ihracatta gösterdiği 
ivmeyle dikkat çekiyor. Öyle 
ki, geçtiğimiz yılı 2 milyar 
185 milyon dolar ihracatla 
kapatan şehir, Konya Sanayi 
Odası Başkanı (KSO) Memiş 
Kütükcü’nün ifadesi ile yılso-
nunda 3 milyar dolar ihracatı 
zorlamaya hazırlanıyor.

DESTEK OLUYORLAR
Konya’nın ihracat hedefinde ise 
ihracat Destek Ofisi’nin çalışma-
ları dikkat çekiyor. Konuya ilişkin 
Başkan Kütükcü, “Firmalarımıza 
yol gösterici olmaya çalışıyoruz. 
Ülke tanıtım toplantıları, B2B 
görüşmeleri, pandemi önce-
sinde organize ettiğimiz yurt içi 
ve yurt dışı fuar ziyaretleri ile 
firmalarımızın dış ticaretlerine 
katkı veriyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Milletvekili Samancı
KGC’yi ziyaret etti

Normalleşme böyle 
başlamamalıydı!

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek Başkan Sefa 

Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle Konya basınının 
güncel sorunları, Konya ve Türkiye siyaseti üzerine 

fikir alışverişinde bulundu. n HABERİ SAYFA 5'TE

Konya’da kademeli normalleşmenin ilk gecesinde bir 
kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını 

kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı. Kafede ayrıca 3 adet 
ruhsatsız tabanca ele geçirildi. n HABERİ SAYFA 6'DA

Selçuklu eğitiyor Temiz gelecek için
Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya 
Valisi Vahdettin Özkan 
ile birlikte Sille Tabiat 
Okulunu ziyaret ederek 
öğrencilerle bir araya 
geldi. Programda daha 
çok çocuğa ulaşmak 
gerektiğini vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Meram, hepimizin
Esnafın istek ve öne-
rilerinin kendileri için 
önemli olduğunu be-
lirten Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Bizim Meram için ne 
yapılması gerekiyorsa 
hemşehrilerimizle 
iletişim kurarak beraber 
karar veriyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 11'DE

Karatay Belediyesi’nin 
“Geleceğini çöpe 
atma” sloganıyla baş-
lattığı projeye vatandaş 
tam destek veriyor. 
Başkan Hasan Kılca, 
“Gelecek nesillerimize 
çok daha temiz ve gü-
zel bir Karatay, miras 
olarak kalacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Camilerimizi temizliyorlar
2007 yılında kurulan Konya Camilerini Temizleme Derneği Konya 
genelinde camileri temizlemeyi sürdürüyor. Pandemi döneminde 
de çalışmalarına da aralıksız sürdüren Konya Camilerini Temizle-
me Derneği havaların ısınması ile birlikte hedef yükseltti. 

Konya Camileri Temizleme Derneği Genel Koordinatörü İbrahim 
Büyükdere hedeflerinin yılda 500-600 cami temizlemek olduğuna 
dikkat çekerek, “Konya merkez Camileri ve 28 adet ilçe camilerinin 
de temizliğini ekibimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4'TE

ASRİAD Konya’da 
Karabağ dönemi

Ekici’den Arslan’a 
nezaket ziyareti

Gelecek Partisi Konya il 
Başkanı Hasan Ekici, berabe-
rindeki heyetle birlikte Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
güncel konular ele alınırken, 
Başkan Ekici geçtiğimiz gün-
lerde kayınbabasını kaybeden 
Arslan’a taziye dileklerini de 
iletti. n HABERİ SAYFA 3’TE

Asrın İşadamları Derneği 
(ASRİAD) Konya Şube Başkan-
lığının Genel Kurul Toplantısı 
düzenlendi. Tek liste ile gidilen 
seçimde ASRİAD Konya Şu-
besinin yeni başkanı Abdullah 
Karabağ oldu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

TORKU, KONYA’NIN 
ÖNEMLİ MARKASI

ÇOCUK HER 
YERDE ÇOCUKTUR

GAR’DA YERİNDE 
AŞI UYGULAMASI

Konya Muhtarlar Derneği, Konya Şeker Çumra Kam-
püsünü gezdi. Muhtarlar Çumra Kampüsü’nde bulunan 

tesisleri yerinde gördü. Konya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Hamdi Demir, TORKU’nun kalitesi ve lezzeti 

ile gönüllere taht kurmuş Konya’nın önemli bir markası 
olduğun söyledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Yakınlarının taziyelerine aileleriyle birlikte giden çocuk-
lar taziye evinin bahçesinde kurdukları dünyaları ile ilgi 
çektiler. Hiçbir şeyden habersiz oyuncakları ile oynayan 

çocuklar ‘çocuk her yerde çocuktur’ dedirtti.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, AVM’ler, 
Konya Organize Sanayi, meydanların ardından Konya 

Garında da aşı uygulama standı açtı. Aşı olmak isteyen 
vatandaşlar ve gar çalışanları, onay formu düzenlenerek 

sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

İhracatın rehberiİhracatın rehberi
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Sille Tabiat Okulu’nda öğrencilerle buluştular
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Konya Valisi 
Vahdettin Özkan ile birlikte Sille 
Tabiat Okulunu ziyaret ederek öğ-
rencilerle bir araya geldi. Selçuklu 
Belediyesi’nin çatısı altında faali-
yetlerini sürdüren Sille Tabiat Oku-
lu’nda öğrenciler doğada yaşam 
eğitimlerinin yanı sıra gündelik ya-
şam bilgilerini öğreniyorlar. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar ile birlik-
te Sille Tabiat okulunu ziyaret etti. 
Başkan Pekyatırmacı ve Vali Özkan 
öğrencilerin yaptığı faaliyetlerine 
eşlik ederek verilen eğitimler hak-
kında bilgiler aldılar. 

Protokol daha sonra öğrenci-
lerin beceri atölyelerini de ziyaret 
ederek öğrencilerin çalışmalarını 
incelediler.

VALİ ÖZKAN’DAN SELÇUKLU 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Tabiat okulu için sağladığı im-
kanlar için Başkan Ahmet Pek-
yatırmacı nezdinde Selçuklu Be-
lediyesine teşekkür eden Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, “Sizleri 
tebrik ediyoruz, eğitim ve doğa 
sevgisi açısından örnek bir faaliyet. 

Biz de çok güzel istifade ettik. Ta-
mamen çevre dostu, çevreye du-
yarlı nezih bir şekilde onlara bir es-
tetik kazandırarak bu güzel sedayla 
birleştirerek kompozisyon mükem-
mel, gençlerimizi tebrik ediyoruz, 
öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz, 
Selçuklu Belediye Başkanımıza 
böyle bir ortam için teşekkür edi-

yoruz. En büyük telafi tabiatla iç içe 
yapılan faaliyettir, en büyük telafi 
tarihimizi, kültürümüzü tanıyabil-
mektir.” dedi.

‘DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZA 
ULAŞMAK İSTİYORUZ’

Sille Tabiat Okulunda telafi eği-
timleri ile eğitimin devam ettiğini 
belirten Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, “Sille Tabiat 
okulumuz öğrencilere doğal yaşa-
mın yanında günlük hayatta kul-
lanacakları bilgilerin eğitimini ver-
meye çalışıyoruz. 

Burada gönüllü öğretmenleri-
miz özverili çalışmalarıyla öğrenci-
lerin yaşamına katkıda bulunuyor. 
İnşallah öğrencilerimiz hayatlarının 

geri kalanında bu bilgileri kulla-
nacaklar. Bugün Sayın Valimizle 
burayı gezdik. O da buradaki faa-
liyetlerin öğrencilere büyük katkı 
sağladığını düşünüyor. İnşallah bu-
rada faaliyetlerimizi daha çok çocu-
ğumuza ulaştırmayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Toplu ulaşım çalışanları 
mesleki yeterlilik belgesi aldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye-
si Ulaşım Dairesi bünyesindeki otobüs ve 
tramvay hareket merkezlerini ziyaret ede-
rek, mesleki yeterlilik belgesi kazanan çalı-
şanlara belgelerini verdi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Dairesi bünyesinde 
hizmet veren Eski Garaj Otobüs Hareket 
Merkezi, Saman Pazarı Otobüs Hareket 
Merkezi ve Adliye Tramvay Hareket Mer-
kezi’ni ziyaret ederek çalışan personele ko-
laylıklar dileyen Başkan Altay, “Konya’nın 
toplu ulaşım yükünü çeken ve sürekli 
iyileştirmelerle her geçen gün daha kon-
forlu hizmet sunan mesai arkadaşlarımıza 
tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum.” 
dedi. Başkan Altay, Türkiye Odalar Borsa-
lar Birliği (TOBB), Avrupa Birliği ve Konya 
Ticaret Odası (KTO) ortaklığıyla yürütülen 
“Mahir Eller Projesi” kapsamında Büyük-

şehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 
bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi (SÜ-
MER) koordinasyonunda Otobüs İşletme 
ile Raylı Sistem Şubesi Müdürlükleri’nde 
görevli personellere kazandırılan mesle-
ki yeterlilik belgelerini de verdi. SÜMER 
olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dai-
resi personeline yönelik Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun belirlediği mesleki yeterlilik 
belgeleri ücretsiz şekilde kazandırılırken 
bu sayede yaklaşık 1 milyon lira tasarruf 
sağlanmış oldu. Belgelendirilen meslek 
kolları ise şunlardan oluşuyor: “Şehir içi 
toplu taşıma otobüs şoförü, kent içi tren 
sürücüsü, kent içi kataner bakım elemanı, 
kent içi trafik kontrolörü, raylı sistem araç-
ları elektrik bakım onarımcısı, raylı sistem 
araçları mekanik bakım onarımcısı, demir-
yolu yol yapım, bakım ve onarımcısı.”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nin “Geleceğini çöpe atma” sloganıyla başlattığı projeye vatandaş tam destek veriyor. 
Başkan Hasan Kılca, “Gelecek nesillerimize çok daha temiz ve güzel bir Karatay, miras olarak kalacak” dedi

Geri dönüşüm için
kapı kapı dolaşılıyor

Çevrenin koruması, atıkla-
rın kaynağında toplanarak eko-
nomiye geri kazandırılması ve 
böylece kaynak israfının önüne 
geçilebilmesi amacıyla Karatay 
Belediyesi tarafından yürütülen 
“Geleceğini Çöpe Atma” Projesi 
devam ediyor. İlçe genelindeki 
bütün işyerlerini tek tek dola-
şarak hem geri dönüşüm ko-
nusunda kısa bilgilendirmeler 
yapan hem de oluşan atıkların 
toplanması için destek isteyen 
Karatay Belediyesi geri dönüşüm 
ekipleri, bu sayede son 5 ayda 
yalnızca ev ve işyerlerinden 917 
ton atığın toplanıp ekonomiye 
kazandırılmasına katkı sağladı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, projeye esnafın olan ilgisi 
dolayısıyla çok mutlu olduklarına 
vurgu yaptı. Başkan Kılca, “Sıfır 
Atık’ı ilçemizin tamamına yaya-
rak inşallah gelecek nesillerimi-
ze çok daha temiz ve güzel bir 
Karatay miras bırakacağız” dedi.

Kesintisiz bir şekilde uygu-
ladığı geri dönüşümle çevreye 
karşı sorumluluğunu yerine 
getirmeye gayret eden Karatay 
Belediyesi, kapı kapı dolaşarak 
halkı bu konuda bilgilendirmeyi 
de sürdürüyor.

Karatay’da geri kazanımların 
toplanması amacıyla bugüne ka-
dar on binlerce hanede eğitimler 
veren Karatay Belediyesi Geri 
Dönüşüm ekipleri, esnafı da 
unutmuyor. Bu kapsamda ekip-
ler, rutin olarak gerçekleştirdiği 
çöp toplama ile sokak ve cadde-
lerin temizliğinin yanı sıra kâğıt, 
plastik, metal gibi geri dönüştü-
rülebilir ambalaj atıklarının yo-
ğun olarak üretildiği işyerlerinde 

de çalışma başlattı.
KARATAY’DAKİ 18 BİN 500 EV VE 
2 BİN ESNAFA GERİ DÖNÜŞÜM 

FARKINDALIĞI
İşyerlerinde oluşan ve geri 

kazanılabilecek tüm atıkların 
kaynağında ayrıştırılması ve 
atıkların Karatay Belediyesi geri 
dönüşüm ekipleri tarafından 
toplanarak ekonomiye kazan-
dırılmasıyla ilgili bilgilendirme 
yapan ekipler, ilçe genelindeki 2 
bin esnafa ve 18 bin 500’ün üze-
rinde vatandaşa geri dönüşüm 
kutusu, poşeti ve bilgilendirme 
broşürü dağıtarak bu konuda 
kısa eğitimler de verdi. Ekipler 
ayrıca esnaf ve vatandaşların 
geri dönüşümle alakalı beklenti 
ve taleplerini de not ederek ilgili 
birimlere iletti.

KARATAY’IN GERİ DÖNÜŞÜM 
PROJELERİ ÇEVREYE NEFES, 

EKONOMİYE KAZANÇ OLUYOR
Karatay Belediyesi’nin söz 

konusu çalışmaları, projeleri ve 
eğitimleri sonucunda Mart ayın-

dan bu yana yalnızca ev ile işyer-
lerinden 917 ton atık toplandı. 
Sadece son 5 ayda toplanan söz 
konusu atığın ekonomiye katkısı 
ise yaklaşık 1,5 milyon TL. 2021 
yılının ilk altı ayında Karatay 
genelinde toplanan karışık am-
balaj ise 2 milyon ton. Yine 50 
ton tekstil atığı, 1,5 ton atık ilaç, 
240 litre bitkisel atık yağ, 800 
kilogram zirai atık ilaç ve 450 
kilogram da atık pilin toplandığı 
bu çalışmalar sayesinde 17 bin 
815 ağacın kesilmesi önlendi. 
12 bin 255 litre yakıt tasarrufu 
sağlanan çalışmalarla 3 milyon 
226 bin KW da enerji tasarrufu 
sağlandı.

‘İLÇEMİZDE SIFIR ATIK 
HEDEFİNE ULAŞINCAYA 
KADAR ÇALIŞACAĞIZ’

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, ilçe genelinde her 
türlü geri dönüştürülebilir atı-
ğın çöpe gitmeden ekonomiye 
kazandırılması, çevre kirliliğinin 
azaltılması, vatandaşlar ile es-

nafın geri dönüşüm konusunda 
bilinçlenmesi ve gelecek nesille-
re daha temiz, daha yaşanabilir 
bir Karatay bırakılmasının temel 
hedefleri arasında yer aldığını 
belirtti.

Başkan Hasan Kılca, Türki-
ye genelinde kamu kuruluşla-
rı başta olmak üzere geniş bir 
yelpazede uygulanan 'Sıfır Atık' 
programıyla uyumlu bir şekil-
de çalıştıklarını ve bu konuda 
başarılı bir tablo çizdiklerini 
aktararak, “Karatay’da geri dö-
nüşüm konusunda çok ciddi bir 
çaba içindeyiz. ‘Geleceğini Çöpe 
Atma’ sloganıyla da ilçemiz ge-
nelini kapsayan ve her türlü geri 
dönüştürülebilir atığın toplanıp 
ekonomiye kazandırılmasını 
esas alan bir proje yürütüyo-
ruz. Bu kapsamda ekiplerimiz, 
özellikle ambalaj atıklarının çok 
fazla olduğu konutların yanı sıra 
işyerlerine de ziyaretler yapıyor, 
bilgilendirmede bulunuyor. Bu 
konuda vatandaşlarımızın ve 
esnafımızın hassasiyeti ve des-
teği bizleri çok mutlu ediyor. 
Karatay Belediye olarak bizler 
de ilçemizde sıfır atık hedefine 
ulaşıncaya kadar proje üretmeyi 
sürdüreceğiz. Buradan bir kez 
daha tüm vatandaşlarımıza çağ-
rıda bulunmak istiyorum. Lütfen 
evlerimizde ve iş yerlerimizde 
tüm atıklarımızı türüne göre ay-
rıştırarak toplayalım. Bu konuda 
hemşehrilerimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz. Gelecek 
nesillere daha temiz ve yaşana-
bilir bir Karatay bırakabilmek 
için hepimizin elini taşın altına 
koyması gerekiyor” dedi.
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C
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Malum yaz tatiline girdik…
Ve…
Geleceğimizin en büyük sermayesi 

çocuklarımızın koskoca bir yazı nasıl de-
ğerlendireceğinin derdine düştük.

Sitem etmiyorum.
Doğrusu bu…
Önceleri medreseler vardı…
Varmış…
Babamın jenerasyonu o dönemi bilir.
Birçoğu ilkokulu bile görmemiştir 

ama medrese eğitimi mutlaka almıştır.
Hangi işi yaparsa yapsın, dinini diya-

netini öğrensin.
Anlayış bu…
Doğrusu da bu değil mi?
Kur’an öğrensin…
Hadis öğrensin…
Siyer…
En azından temeli öğrensin…
Eğer dini eğitimini devam ettiremese 

bile burada aldığı eğitimlerle dinini yaşa-
maya çalışır.

Realite bu…
Değil mi?
Sonra ne mi oldu?

Medreseler kapatıldı. Bu tür yerlere 
kocaman kilitler vuruldu ve insanlar kor-
kutuldu.

Kendi imkanları ile dinini, diyanetini 
öğrenmeyen insanlar Kur’an cahili olarak 
yetişmeye başladı.

Aksini inkâr eden var mı?
Yok zira tam da böyle oldu.
Geçmişi yeniden konuşup birilerinin 

keyfini kaçırmak istemiyorum.
Ama böyle oldu…
Neyse…
Son yıllarda ise devletin de teşvikiyle 

çocuklarımızı, gençlerimizi Kur’an eğiti-
minden mahrum bırakmadık.

Bunun yanında da dini diyaneti öğ-
renmek için de çağrıları yaptık.

Yapıyoruz…
Elhamdülillah…
Süreci bir kez daha yazmayacağım 

tabi…
Geçtiğimiz hafta, Diyanet aracılı-

ğıyla sadece çocuklar değil Kur’an öğ-
renmek isteyen büyükler bile camiye 
davet edildi.

Ediliyor.

Davetler de tüm hızla 
devam ediyor.

Eskiden Kur’an okut-
maktan korkan insanlar, 
bugünlerde çocuklarını 
hafız yapmak için birbiri ile 
yarışıyorlar.

Örnek mi?
Örneği çok…
Lakin…
Camiye çocukları alış-

tırmak için başlatılan çalış-
malar da kayda değer.

Takdir etmek lazım.
Misal…
Konya’nın Kulu ilçesinde 2.5 yıldır 

imamlık yapan Coşkun Uç, çocuklar 
için oluşturduğu ‘Çocuk Market’ ile yaz 
döneminde çocukları camiye davet 
ediyor.

Maşallah…
İmam Coşkun Üç’un kendi cümlele-

rini sizinle paylaşayım ki, hem hocamızı 

takdir edin hem de proje-
ye destek vermek isteyene 
yol göstermiş olalım.

“Selamun aleyküm 
kıymetli dostlar Cami-
mizde "Cami Market " 
Projesinden Esinlenerek 
Cami Çocuk Market Adlı 
Bir Projeye İmza atmak 
Niyetindeyiz.. Türkiye 
Genelinde 5 Temmuzda 
Başlayacak Olan Yaz 

Kur an Kurslarımızın Baş-
lamasına Ramak Kala Böyle Bir Proje 
İle Camilerimizin Neşesi olan Yer Yü-
zünün Meleklerine  (Çocuklarımız) için 
Çalışmalar Başlatmış Bulunmaktayız. 
Cami Çocuk Market"imizin Çalışma 
sistemi Para Puan Biriktir İle Olacaktır. 
Çocuklarımız Puanlarını Biriktirerek 
Marketteki Ürünleri Ücretsiz Elde Ede-
bileceklerdir. Bir Raf da Sizden Olsun 
İster misiniz?”

Maşallah…
Tebrik ediyorum…
Bu proje örnek olsun…
Artık çocuklarımıza Kur’an öğret-

mek için hem bahanemiz hem de imkâ-
nımız var.

Beklemeyin…
Koşun…
Coşkun Hoca’ya da destek olun.

***
Alkışlar Şafak Ayakkabı’ya…
Bir kampanyayı başlatan var bir de 

bu tür kampanyalara destek vererek 
gençleri güzel şeylere özendiren…

Önceki gün bir paylaşım yapmıştım.
Birkaç genç hafızlık sınavı öncesi 

fotoğraf paylaşarak dua istemiş ben de 
dualarına ortak olmak için bir not…

Ne oldu biliyor musunuz?
Bu gençler Kuran’ı ezberlerken biri-

leri de onları gözetmek adına yol gözlü-
yormuş.

Paylaşım sonrasında Konya’da 
uzun yıllardır kundura esnafı olan ağa-
beyimiz Şafak Ayakkabı sahibi Meh-
met Ali Şafak arayarak bu gençlere 

küçük bir hediye sunmak istediklerini 
belirtti.

Nasıl sevindin…
Var ya…
Güzel şeylere vesile olmak…
Nihayetinde gençlere ulaştık ve ağa-

beyimizin hediyelerini sunmasının önünü 
açtık.

Teşvik işte…
Kuran’ı ezberleyerek büyük vazife 

üstlenen kardeşimize küçücük hediyenin 
lafı mı olur?

Ama onore etmek de önemli…
Sonradan öğrendim ki; bu ağabe-

yimiz hafız gençlerimizi her dönemde 
ödüllendirirmiş.

Seyrantepe, Çayırbağı, Medine 
gibi kurslarda hafızlık çalışan gençlerin 
yüzünü güldürmüş.

Belki bu cümleleri paylaşmama da 
sitem edecek ama bu güzel çalışmaları 
da duyurmak gerekir değil mi?

Maşallah Kuran’ı ezberleyen gençle-
re…

Maşallah, onları yüreklendiren Meh-
met Ali Şafak ağabeyimize

KONYA’DAN İKİ GÜZEL HAREKET

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Gelecek Partisi Konya il Başkanı 
Hasan Ekici, Gelecek Partisi Amasya 
İl Başkanı Dr.  Ali Kurt ve Gelecek 
Partisi Konya İl Başkan Yardımcıları 
Ahmet Arslan, Bekir Karakuş, Bilal 
Dizbay, Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a ne-
zaket ziyaretinde bulundular. Ziya-
rette konuşan Gelecek Partisi İl Baş-
kanı Hasan Ekici, parti çalışmaları ve 
ülke gündemine dair açıklamalarda 
bulunurken, geçtiğimiz günlerde 

kayınbabasını kaybeden Arslan’a 
taziye dileklerini de iletti. Acı haber 
karşısında derin üzüntü duydukla-
rını belirten Başkan Ekici, ölümün 
ne kadar acı olsa da hayatın önemli 
bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, 
merhuma Allah’tan rahmet, başta 
Arslan olmak üzere yakınlarına baş 
sağlığı ve sabırlar diledi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da, Başkan 

Ekici ve yönetimine başarılar diledi. 
Konya’nın ülke siyasetindeki yeri ve 
önemine dikkat çeken Arslan, bu 
kapsamda Konya’da siyaset yapma-
nın oldukça önemli olduğunu söyle-
di. Ayrıca Arslan, Başkan Ekici’nin 
cenaze sürecinde gösterdikleri yakın 
ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. 
Bu tür acıların paylaşıldıkça azal-
dığına dikkat çeken Arslan, “Yakın 
zamanda annemi ebediyete uğur-
ladık. Onu acısı henüz yüreğimizde 

tazeyken, kayınbabam da Hakk’a 
yürüdü. Az önce sizin de bahsettiği-
niz gibi ölüm hayatımızın bir parça-
sı. Ancak insani duygularımız gereği 
her ölüm bizlerde acı izler bırakıyor. 
Ölümle yaşadığımız üzüntülerimizi, 
acılarımızı ise sizin gibi dostlarımız 
ve yakınlarımızın desteğiyle hafifle-
tebiliyoruz. Bu anlamda sizlere ve si-
zinle birlikte burada bulunan heyete 
bir kez daha teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.  n MERVE DURGUT

Gelecek Partisi’nden Arslan’a nezaket ziyareti

Yakınlarının taziyelerine aileleriyle birlikte giden çocuklar taziye evinin bahçesinde kurdukları dünyaları ile ilgi 
çektiler. Hiçbir şeyden habersiz oyuncakları ile oynayan çocuklar ‘çocuk her yerde çocuktur’ dedirtti

Çocuk, her yerde çocuk
Yakınlarının taziyelerine aile-

leriyle birlikte giden çocuklar ta-
ziye evinin bahçesinde kurdukları 
dünyaları ile ilgi çektiler. Hiçbir 
şeyden habersiz oyuncakları ile 
oynayan çocuklar ‘çocuk her yerde 
çocuktur’ dedirtti

Türkiye’nin gündemine oturan 
olayların hemen yanı başında ço-
cuklar tarafından kurulan dünya, 
çok kişinin ilgisini çekiyor. 

Farklı fotoğraflara yansıyan bu 
görüntüler bazen içimizi ısıtır, ba-
zen de yüreğimizi acıtır.  

Konya’da yakınlarının cena-
zesine katılıp taziye evini ziyaret 
eden insanların çocukları cena-

ze evinde yanlarında getirdikleri 
oyuncakları ile kendi dünyalarını 

kurdular. 
Çevredekilerin dikkatli bakışla-

rına aldırmadan oyunlarına devam 
eden çocuklar ‘Çocuk her yerde 
çocuktur’ dedirttiler. 

 Öte yandan koronavirüs sal-
gınına karşı alınan önlemlerden 
dolayı çocuklar, uzun bir zamandır 
evlerinde zaman geçiriyor.

 Çocukların bu dönemde sağ-
lıklarını korumak ve motivasyon-
larını arttırmak için geliştirilen 
oyunlar da çocukları memnun et-
memiş olmalı ki, 1 Temmuz itiba-
rıyla başlayan ‘Yeni Normalleşme’ 
ile de insanların üzüntülü zaman-
larında bile oyunun keyfini çıkar-
maya çalışıyorlar.
n MEHMET ALİ ELMACI 

Özel Esentepe Koleji 
başarısını tescilledi

1 Milyon 38 bin 492 kişinin 
katıldığı LGS’de tüm soruları doğ-
ru yanıtlayarak 500 tam puan alan 
Mahmut Ekin Toprak Türkiye Bi-
rincisi oldu.

LGS Sınav sonuçları Özel 
Esentepe Koleji’nin eğitimdeki 
başarısını bir kez daha tescilledi. 
30 Haziran 2021 Çarşamba günü 
açıklanan sınav sonuçlarına göre 
Özel Esentepe Koleji öğrencisi 
Mahmut Ekin Toprak tüm soruları 
eksiksiz yaparak Türkiye Birinci-
si olurken, LGS sıvına giren Özel 
Esentepe Kolejli öğrencileri de ta-
mamı aldıkları başarılı sonuçlarla 
göz kamaştırdı. Açıklanan LGS Sı-
nav sonuçlarına göre sınava giren 
Özel Esentepe Koleji öğrencilerimi-
zin yüzde 17’si, yüzde 0.01-yüzde 
1 arası dilimde, yüzde 27’si yüzde 
0.01-yüzde 3 arası dilimde, yüzde 
52’si, yüzde 0.01-yüzde 5 arası di-
limde, yüzde 69’u yüzde 0.01-yüz-
de 10 arası dilimlerinde yer alarak 
dereceye girmişlerdir. Geçtiğimiz 
yıllarda yapılan sınavlarda da OKS, 
SBS, TEOG, LGS’de  ve YKS’de 
öğrencileri Türkiye’de derece ya-
pan, daha önce de bireysel başarı-
da Türkiye Birincileri çıkaran Özel 
Esentepe Koleji Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan KONUK bir değer-
lendirme yaparak. Türkiye Birincisi 
Mahmut Ekin Toprak ve sınava 
giren tüm Özel Esentepe Koleji 
öğrencilerini başarılarından dolayı 
kutladı ve “Bizi gururlandıran sa-
dece öğrencilerimizin sınav başarı-
ları değil istisnasız hepsinin duruş 
ve davranışlarıyla, çalışma disiplin-
leriyle hem okulumuza hem genç 
nesle yaraşır bir karakter sergile-
meleridir. Sınav sonuç listesinde 
evlatlarımızdan Mahmut Ekin 
Toprak Türkiye birincisi olarak yer 
aldı, ailesi gibi okulumuzda kendi-
siyle gurur duyuyor, biz Mahmut 
Ekin ile ne kadar gurur duyuyorsak 
sınava giren tüm öğrencilerimizle 
de gurur duyuyor, onları gayretleri, 
samimi çabaları ve sadece sınavda 
başarılı olmak için değil nitelikli, 
iyi eğitimli gençler olarak yetişip 
aileleri ve ülkelerine katkı yapmak 

için verdikleri emeğin sergiledik-
leri hassasiyetin bizzat şahidi ola-
rak hepsiyle gurur duyuyoruz. Biz 
kurum olarak eğitim kalitemizden 
ve disiplinimizden taviz vermeden 
çocuklarımızı hem iyi bir insan 
hem de nitelikli donanımlı genç-
ler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Çocuklarımızın sınav başarısı ve 
başarıda yakaladığımız istikrar öğ-
renci odaklı yaklaşımımızın sonu-
cudur. Kurulduğumuz yıldan bu 
yana Özel Esentepe Koleji olarak 
MEB tarafından yapılan OKS, SBS, 
TEOG, LGS’de ve YKS’de Türkiye 
Dereceleri elde eden okulumuz bu 
sene de LGS Türkiye Birinciliğine 
bir evladının adını yazdırdı. Diğer 
evlatlarımız da başarılı sonuçlar 
elde ederek arkadaşları Mahmut 
Ekin Toprak’ı başarı sıralamasında 
yalnız bırakmadılar. Sınava giren 
okulumuz öğrencilerinin yaptıkları 
dereceler bir yana bizi asıl mutlu 
eden alan testlerinde yakaladıkları 
doğru cevap oranlarıdır. Mesela, 
Fen doğru cevap Türkiye ortala-
ması 20 soruda 8,04 doğru cevap 
olurken Özel Esentepe Koleji öğ-
rencilerinin doğru cevap ortala-
ması 15,10 oldu. Keza Türkçede 
doğru cevap Türkiye ortalaması 20 
soruda 9,41 doğru cevap olurken 
Özel Esentepe Koleji öğrencilerinin 
doğru cevap sayısı 16,35 Türki-
ye ortalamasının 20 soru üstünde 
gerçekleşerek oldu. İngilizce doğ-
ru cevap Türkiye ortalaması 10 
soruda 4,93 doğru cevap olurken 
Özel Esentepe Koleji öğrencileri-
nin doğru cevap ortalaması 9,36 
oldu, İnkılap Tarihi, Din Kültürü 
ve Matematik derslerinde de aynı 
oranlarda doğru ortalaması başa-
rısı göstermişlerdir. Bizi dereceye 
giren öğrencilerimiz kadar mutlu 
eden diğer bir husus tüm öğren-
cilerimizin belli bir başarı çıtasını 
aşmış olmalarıdır ki, bu öğren-
cilerimizin nitelikli ve donanımlı 
gençler olarak yetiştirmek için ver-
diğimiz çaba da aldığımız sonucun 
göstergesi yakalanan bu standart-
tır.’’ dedi.
n HABER MERKEZİ
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Ebu Hüreyre  radıyallahu anh’den 
rivayet edildiğine göre, Resulullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 
Müslüman müslümanın kardeşidir. 
Ona hiyanet etmez, yalan söylemez ve 
yardımı terketmez. Her müslümanın, 
diğer müslümana ırzı, malı ve kanı ha-
ramdır. Takva buradadır. Bir kimseye 
şer olarak müslüman kardeşini hor ve 
hakir görmesi yeter.  Tirmizi, Birr 18 
Hainlik, eminliğin zaddıdır. Hıyanet, 
emanete aykırı olan her türlü haksızlığın 
ve güven hissi vermemenin adıdır. Oysa 
müslüman, emanete hıyanet etmeyen 
kimsedir. Çünkü emanete hıyanet, mü-
nafıklık alametlerindendir. Müslüman, 
münafığa ait bir vasfı üzerinde taşıma-
malı ve bu sebeple saygınlığını yitir-
memelidir. Kafir ve münafıkların saygı 
duyulacak bir vasfı yoktur. Onlar, bazı 
söz ve işlerinde doğru ve haklı olabilirler, 
ancak bunun Allah katında bir sevabı ve 
mükâfatı olacağı düşünülemez. Çünkü 

onların bu halleri, bir ibadet, Allah’a ya-
kınlık, sevap ve uhrevî mükâfat inancına 
dayanmaz. Sadece dünyalık menfaat-
lerine yöneliktir. Allah da, kendilerine 
dünyalık rızıklarını ihsan etmektedir.

Yalan, İslam dininin kesinlikle ya-
sakladığı kötü hasletlerden biridir. Di-
nimiz, doğruluğa büyük bir önem verir 
ve doğruları yüceltir. Yalan ve yalancılık, 
inanmayanların ve münafıkların vasfıdır. 
Kuran’ın bir çok ayeti ile Peygamber 
Efendimiz’in bir çok hadislerinde doğru-
luğun ve doğruların fazileti, yalancılığın 
ve yalancıların ise bayağılığından bah-
sedilir. Bunları, bizi doğruluğa teşvik, 
yalandan sakındırma gayesi taşıyan 
talimatlar olarak kabul etmemiz gerekir.

Müslümanın müslümanı terket-
mesi, ondan ayrılması ve din kardeşine 
yardımcı olmaması, şiddetle haram 
kılınmıştır. Bir müslüman, mazluma 
yardımı, zalimin zulmüne engel olmayı 
terk edemez. Çünkü bu davranışlar, her 

müslüman için gücünün 
yettiği kadarıyla yerine 
getirilmesi gereken bir 
vecibedir. Allah Teala İyi-
lik ve takvada yardımla-
şın, günah ve düşmanlık 
üzerine yardımlaşmayın 
(Maide suresi (5), 2) 
buyurur. İyilik olarak ter-
cüme ettiğimiz birr ile 
takvanın ne kadar muhte-
valı terimler olduğunu ve 
neleri kapsadığını daha önce yeterince 
açıklamıştık. Günah ve düşmanlık birer 
zulümdür. Kişi günah işlemekle kendine 
zulmetmiş olur, düşmanlık ise dostluğu 
ortadan kaldırır.

İslam, insanların can ve mal güven-
liğini, ırz ve namusunun korunmasını 
garanti altına alır. Bu garantiler öncelik-

le müslümanların kendi 
aralarında sağlanır. Fakat 
netice itibariyle bütün 
insanlar için bu hakların 
kudsiyeti kabul edilir. İs-
lam, bunlara ilaveten in-
sanların inanç hürriyetini 
ve akıllarını korumayı da 
esas alır. Bu sebeple, canı, 
malı, ırzı ve namusu, dini 
ve aklı korumak ve bunlar 
uğrunda savaşmak gere-

kebilir. Bunlar uğrunda ölenler de şehit 
sayılır. Çünkü bunların her biri fertler için 
vazgeçilmez temel haklardır. Hadiste ırz, 
mal ve candan bahsedilmesinin sebebi, 
bu üçünün esas olması, diğerlerinin 
bunlardan sonra gelmesidir. Çünkü ırz, 
mal ve cana tecavüzün haramlığı Kitap, 
Sünnet  ve icma ile sabittir. Başkalarını 

hakir görmek, küçümsemek, müs-
lümana yakışmayan kötü huylardan 
biridir. Bunun sebebi ise kibirdir. Kibir, 
dinimizde büyük günahlardan sayılır. 
Peygamber Efendimiz Kalbinde zerre 
kadar kibir olan kimse cennete giremez 
(Müslim, İman 149) buyurur. Çünkü 
Kibir hakkı inkar ve insanların onurunu 
kırmaktır (Müslim, İman 147).

İnsanları küçük gören ve onurlarını 
kıran bir kimsenin onlara ulaştırabileceği 
bir tebliğ ve çağrı yoktur. Çünkü başka-
sını küçümseyen kimse kendi saygınlı-
ğını yitirir. Saygınlığı olmayanlar ise teb-
liğ ve çağrı insanı olamaz. Başkalarına 
değer vermeyene, değer verilmez. Dini 
tebliğ vazifesi yapanların üstün insani ni-
teliklere sahip olmaları gerekir. Tebliğci 
niteliği olmayan, insanlarla ilişkileri dü-
zensiz kimselerin çoğaldığı bir toplumda 
kardeşlik ve dostluklar azalır, yardımlaş-
ma duygusu zayıflar, mukaddes sayılan 
mefhumlar ortadan kalkmaya başlar ve 

takva sahiplerine rastlamak neredeyse 
mümkün olmaz. Çünkü bütün iyilikler 
ve güzellikler, iyilerin hakim olduğu veya 
çoğunlukta bulunduğu bir toplumda 
gelişip, yaygınlaşır. Kötülüklerin ve kö-
tülerin çoğunlukta olduğu toplumlarda 
ise, iyiyi ve iyiliği bulmak nadirattandır. 
İslam’ın yegane hedefi, yeryüzünde iyi-
likleri yaygınlaştırmak, kötülükleri orta-
dan kaldırmak, bu tamamen mümkün 
olmasa bile asgariye indirmektir. 

HADISTEN ÇIKARMAMIZ 
GEREKEN DERSLER

Müslümanlar birbirlerinin din kardeşidir.
Müslümanın müslümana yardımı ter-
ketmesi caiz değildir.
Müslümanın canı, malı ve ırzı başka 
müslümana haramdır, bunlara tecavüz 
yasaklanmıştır.
Takvanın yeri kalb dir. Belirtileri ise, işle-
diğimiz fiillerdir.
Müslümanı hakir görmek, küçümse-
mek, büyük günahlardandır.

MÜSLÜMANLAR BIRBIRLERININ DIN KARDEŞIDIR

Konya Muhtarlar Derneği 
Pankobirlik Genel Başkanı Re-
cep Konuk’un göreve gelmesiyle 
birlikte yatırım atağına geçen ve 
Konya’nın dört bir tarafını sana-
yi tesisleri ile donatan Konya Şe-
ker’in ülke ve bölge ekonomisine 
kazandırdığı tesislerden olan Kon-
ya Şeker Çumra Kampüsünü gez-
di. Muhtarlar Çumra Kampüsü’n-
de bulunan tesisleri yerinde gördü. 

Ziyaret hakkında açıklamalar-
da bulunan Konya Muhtarlar Der-
neği Başkanı Hamdi Demir, “1954 
yılında kurulan Konya Şeker Fab-
rikasında yönetime 1999 yılında 
göreve gelen Recep Konuk başka-
nımız, seçildikten sonra çalışmala-

ra başlayarak, dünyada örnekleri 
olmayan yeni yatırımlar ve üretim 
tesislerini kurarak 45 fabrika ile 
dünyada adından söz ettiren bir 

marka haline geldi. TORKU tama-
men doğal ürünlerden üretilen va-
tandaşın tüketimine sunulmuş ve 
tüketicinin tadıyla ve lezzeti ile de 

gönlünde taht kurmuş şehrimizin 
markası. 

Konya Muhtarlar Derneği ola-
rak Selçuklu, Meram ve Karatay’da 
görev yapan muhtarlarımız ile 
tesisleri gezdik. Konya Muhtarlar 
Derneği olarak şehrimizin markası 
Konya Şeker ve Torku markasına 
kalite ve temizlikte sonuna kadar 
güveniyoruz. Bu anlayış ile Konya 
Şeker 45 değil 100 ayrı fabrika ile 
dünya markası olma yolunda de-
vam edecek. Rabbim başta Recep 
Konuk başkanımız olmak üzere 
tüm Torku ailesine sağlık sıhhat 
ve uzun ömürler versin inşallah.” 
İfadelerini kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Muhtarlar Torku Tesisleri’ni gezdi

ASRIAD Konya’da 
Karabağ dönemi

Camilerin temizliği için
yoğun emek harcıyorlar

Asrın İşadamları Derneği (AS-
RİAD) Konya Şube Başkanlığının 
Genel Kurul Toplantısı düzenlen-
di. Tek liste ile gidilen seçimde 
ASRİAD Konya Şubesinin yeni 
başkanı Abdullah Karabağ oldu. 
Abdullah Karabağ başkanlığında 
ASRİAD Konya Şube Yönetimi şu 
isimlerden oluştu Ahmet Albay-
rak, Ali Rıza Doğrul, Abdullah Al-
tınkaya, Mahmut Kaynak, Adem 
Seren, Emre Azar, Kerem Kolçak, 
Fatih Ergül, Erkan Buran, Meh-

met Altuntş, Ahmet Erdoğan, Hü-
seyin Bulut, Mustafa Çelik, Mu-
rat Tekin, Nuri Yalçın, Muzaffer 
Akyüz, Abdurrahman Altuntaş, 
Mustafa Ünver, M. Sefa Yiğit, Ali 
Ayrancı, İsmail Kılıç, Adem Toka, 
Hüseyin Yanık, H.Hüseyin Demi-
rel. ASRİAD Konya Şube Başkanı 
Şubenin kurucu Başkanı olan ve 
görevi devraldığı Mustafa Balta’ya 
hizmetlerinden ötürü plaket tak-
dim etti.
n İBRAHİM BÜYÜKHABUT

2007 yılında kurulan Konya 
Camilerini Temizleme Derneği 
Konya genelinde camileri temizle-
meyi sürdürüyor. Pandemi döne-
minde de çalışmalarına da aralıksız 
sürdüren Konya Camilerini Temiz-
leme Derneği havaların ısınması 
ile birlikte hedef yükseltti. 

Konya Camileri Temizleme 
Derneği Genel Koordinatörü İb-
rahim Büyükdere hedeflerinin 
yılda 500-600 cami temizlemek 
olduğuna dikkat çekerek, “2007 
yılında kurulan Konya Camileri 
Temizleme Derneği şu ana kadar 

4 Bin 500 caminin temizliğini ger-
çekleştirdik. Konya merkez Cami-
leri ve 28 adet ilçe camilerinin de 
temizliğini ekibimiz ile birlikte ger-
çekleştiriyoruz. 

Şu an yaz ayına girmemiz se-
bebiyle ve bayramın yaklaşma-
sıyla ekibimiz camilerde hummalı 
bir temizlik içerisinde. Bu zamana 
kadar çalışmalarımıza destek olan 
hayırseverlerimize teşekkürlerimi-
zi iletiyorum. Hedefimiz dernek 
olarak yılda 500-600 caminin te-
mizliğini gerçekleştirmek” dedi.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

KSO bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi firmalara rehberlik ediyor. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, İhracat Ofisi’nin 
de katkısıyla Konya’nın artık dünyanın hemen her ülkesi ile ticaret yapan bir endüstri şehri olduğunu vurguladı

İhracat Destek 
Ofisi rehber oluyor

Sanayi üretiminde ülkenin 
önemli şehirlerinden birisi haline 
gelen Konya, son yıllarda ihracatta 
gösterdiği ivmeyle dikkat çekiyor. 
Öyle ki, geçtiğimiz yılı 2 milyar 185 
milyon dolar ihracatla kapatan şe-
hir, Konya Sanayi Odası Başkanı 
(KSO) Memiş Kütükcü’nün ifadesi 
ile yılsonunda 3 milyar dolar ihracatı 
zorlamaya hazırlanıyor. Bu noktada, 
Konya’nın ihracat hedefleri ulaşma-
sı için ise KSO bünyesinde kurulan 
İhracat Destek Ofisi’nin çalışmaları 
dikkat çekiyor. 

‘KONYA DÜNYANIN 
HEMEN HER ÜLKESI 

ILE TICARET YAPAN BIR 
ENDÜSTRI ŞEHRI’

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya’nın artık 
dünyanın hemen her ülkesi ile tica-
ret yapan bir endüstri şehri olduğu-
nu vurgulayarak özellikle ihracatta 
yakalanan başarıya dikkat çekti. 
Kütükcü, “Konya, ekonomideki tüm 
zorluklara, pandemi ve artan mali-
yetlere rağmen ihracatta memnuni-
yet verici bir performans gösteriyor. 

Öyle ki ihracatımızı son 5 yılda yüz-
de 61 artırdık. 2016 yılında 1 milyar 
333 milyon 300 bin dolar ihracat 
yapan şehrimiz, geçtiğimiz yılı 2 
milyar 185 milyon 137 bin dolar ile 
tamamladı. Bu yılın ilk 6 ayında ise, 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
bir ihracat performansı gösterdik. İlk 
6 ayda Türkiye ihracatını ortalama 
yüzde 40 artırırken, Konya yüzde 
51.2 artışla 1 milyar 475 milyon do-

ların üzerine çıktı.  Bu yıl ihracat he-
defimizi 2.5 milyar dolar koymuştuk 
ancak, rakamlar bu hedefi aşacağı-
mıza ve 3 milyar doları zorlayacağı-
mıza işaret ediyor” dedi. 

‘KSO IHRACAT DESTEK OFISI 
FIRMALARA REHBERLIK EDIYOR’ 

Konya Sanayi Odası olarak şehre 
hem yeni ihracatçı firmalar kazan-
dırmak hem de mevcut ihracatçıları 
yeni pazarlara ulaştırmak için önem-

li çalışmalar yaptıklarını ifade eden 
Kütükcü, şunları söyledi: “Özellikle 
Odamız bünyesinde kurduğumuz 
İhracat Destek Ofisi ile firmalarımı-
za yol gösterici olmaya çalışıyoruz. 
Ülke tanıtım toplantıları, B2B gö-
rüşmeleri, pandemi öncesinde or-
ganize ettiğimiz yurt içi ve yurt dışı 
fuar ziyaretleri ile firmalarımızın dış 
ticaretlerine katkı veriyoruz. Pande-
mi öncesinde yüz yüze yaptığımız 
bu tür çalışmaları pandemi dolayı-
sıyla online platformlarda yapmaya 
devam ediyoruz. Örneğin; pande-
mi sürecinde Polonya, Romanya, 
Hollanda, Etiyopya ve Moldova 
gibi ülkelerle tanıtım toplantıları ve 
ikili iş görüşmeleri organize ettik. 
Sanayicilerimizden gelen talepler 
doğrultusunda, ihracata giriş, hedef 
pazarlar gibi ihracatta yol gösterici 
pek çok eğitimi online olarak yaptık. 
İnşallah tüm bu çalışmalarımız ve 
firmalarımızın ihracata daha fazla 
odaklanması ile birlikte, yeni ihracat 
rekorları kırmaya devam edeceğiz." 
diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Memiş Kütükcü
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‘Yerel basın güçlü olursa yerel demokrasi de güçlü olur’
Konya medyasının tek çatı al-

tında toplanmasını sağlayan Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı 
olsun ziyaretleri devam ediyor. AK 
Parti Konya Milletvekili Gülay Sa-
mancı, Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’ni ziyaret ederek Başkan Sefa Öz-
demir ve yönetim kurulu üyeleriyle 
Konya basınının güncel sorunları, 
Konya ve Türkiye siyaseti üzerine 
fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnu-
niyeti dile getiren Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
“Geride kalan yıllarda her ne kadar 
aynı geminin içinde olsak da küçük 
ayrılıklar yaşamıştık. Ama bu ay-
rılık süreci sona ermiş oldu. Şimdi 
11 gazetemiz, 5 televizyonumuz ve 
diğer yayın organlarımızın tamamı 
Cemiyetimizde temsil edilmekte-
dir. Biraraya gelmiş olmanın mut-
luluğunun yanında, bu birlikteliğin 
bereket olarak da bize yansıyacağı-
na inanıyoruz. Bu doğrultuda bir-

likte hareket ederek çeşitli projeler 
üretmek için planlamalar yapıyo-
ruz. Öyle sanıyorum ki bu dönem 
Konya basınının kazanımlarının 
daha da arttığı, meslektaşlarımızın 
daha çok koruyup kollandığı bir dö-
nem olacaktır” diye konuştu.

Yerel gazeteler için Basın İlan 

Kurumu aracılığıyla dağıtılan Res-
mi ilanların önemli bir gelir kale-
mi olduğuna dikkat çeken Başkan 
Sefa Özdemir, “Geçtiğimiz yıllarda 
bu alanda ciddi gelir kayıplarına 
yol açacak bir düzenleme yapılmış, 
İcra ve İflas ilanlarının mahalli ga-
zetelerde yayınlanmasının durdu-

rulması düşünülmüştü. Tabi bu 
süreçte biz de bu ilanların neden 
gazetelerde yayınlanması gerekti-
ğini vekilimize anlattık. Kendisi o 
dönemde büyük gayret gösterdi. 
Sonuç itibariyle diğer vekillerimi-
zin de aynı kanaatte olmasına bağlı 
olarak ilanların aynı şekliyle yayın-

lanmasının devam etmesi yönünde 
bir kararın çıkması sağlanmış oldu.

Diğer yandan pandemi döne-
minde büyük badireler atlattık. Zor 
dönemlerden geçtik. Her sektörde 
olduğu gibi medya sektöründe de 
pandeminin etkisi derinden hisse-
dildi. Sağlık açısından bıraktığı izler 
bir yana dursun, ekonomi anlamın-
da da ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kaldık. Bu dönemde sağolsun mer-
kezi hükümetimiz ve yerel yöne-
timlerimiz yine yanımızda oldular. 
Buradan tekrar teşekkür ediyorum.

Şimdilerde tasarruf tedbirleri 
üzerine yeni konu gündemde. Ka-
muda tasarrufun sağlanması adına 
gazete aboneliklerinin iptali ya da 
sayısının azaltılması gibi bir durum 
söz konusu. Ancak Konya özelinde 
şunu söyleyebilirim, bizim gazete-
lerimiz kamu kurumlarının basın 
ve kültürle ilgili birimlerine gidiyor. 
Buralarda da olması gerektiği için 
bulunuyor. Dolayısıyla kamu ku-

rum ve kuruluşlarından ricamız, bu 
genelgenin arkasına sığınarak abo-
neliklerini iptal ettirmemeleridir” 
ifadelerini kullandı.

Yerel basının öneminin belli 
dönemlerde daha iyi anlaşılacağı 
olayların cereyan ettiğini dile geti-
ren AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı da, “Öncelikle sizlerin 
kendi içinizdeki bu birlikteliği bizle-
ri de sevindiriyor. Hayırlı olmasını 
diliyorum. Baktığınızda yerel ba-
sın gerçek manada önemli. Bizler 
için de yerel basınımız kıymetli bir 
kaynak. Sonuçta tarihe not düşü-
yor. Yaşanan olayları olduğu gibi 
yansıtıyor. Eksikleri bize iletmede 
önemli bir iletişim aracı olarak kul-
lanılıyor. Bu açıdan değerlendirildi-
ğinde yerel basın, yerel demokrasi-
nin önemli sacayaklarından biridir 
ve güçlü olmalıdır. Biz de bu ko-
nuda üzerimize düşeni yapmanın 
gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya, ihracatta hedefe kilitlendi

Konya’nın yılın ilk yarısında Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat performansı gösterdiğini belirten KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü, 2021 yılının Konya’nın ihracatta atağa kalktığı bir yıl olacağına vurgu yaptı

2021 Konya'nın 
ihracat yılı olacak

Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-
kanı Memiş Kütükcü, Konya'nın 
yılın ilk yarısındaki ihracat perfor-
mansını değerlendirdi. Kütükcü, 
Konya'nın 2021 yılının ilk yarısında 
yüzde 51,2 ihracat artışı ile, yüzde 
40 olan Türkiye ortalamasının çok 
üzerinde performans gösterdiğinin 
altını çizdi.

Kütükcü, "Konya'mız ilk 6 ayda, 
1 milyar 475 milyon doların üze-
rinde ihracat yaptı. Bu rakam altı 
aylık bazda, tarihimizin en yüksek 
ihracatı oldu. İlk yarıda gösterdiği-
miz bu performans 2,5 milyar dolar 
yılsonu ihracat hedefimizi aşarak 3 
milyar doları zorlayacağımızı göste-
riyor. İnşallah 2021 yılı Konya'nın 
ihracat yılı olacak" dedi.

TÜM SANAYİ SEKTÖRLERİ 
İHRACATINI ARTIRDI

Dünya ekonomilerini ve üretimi 
zorlayan pandemi şartlarına rağ-
men, Konya'nın üretimden ve ihra-
cattan hiçbir zaman vazgeçmediği-
nin altını çizen Kütükcü, Konya'nın 

ihracatta gösterdiği performansın 
takdire şayan olduğunu vurguladı 
ve sektörlerin ihracatları ile ilgili şu 
bilgileri verdi: "Makine ve aksamla-
rı sektörümüz, bu yılın ilk 6 ayında, 
304 milyon 618 bin dolar ihracat 
gerçekleştirerek, Konya'mızın ihra-
catındaki liderliğini sürdürdü. 

Makine sektörümüzün ardın-
dan otomotiv endüstrisi 281 mil-
yon 574 bin dolar ile ikinci sırada, 

savunma ve havacılık sanayimiz 
de 181 milyon 842 bin dolar ile 
üçüncü sırada yer aldı. Bu üç sek-
törümüzde dahil olmak üzere, ilk 
altı ayda, Konya'mızdaki tüm sa-
nayi sektörleri ihracatını artırmayı 
başardı. 

Ayrıca, savunma ve havacı-
lık sanayimiz bu dönemde yüzde 
329'luk ihracat artışı ile ihracatını 
en fazla artıran sektörümüz oldu."

KSO, SORUNLARIN TAKİPÇİSİ
Konya Sanayi Odası olarak 

şehrin üretim ve ihracat hayatının 
sürdürülebilir bir şekilde devam 
etmesi için aralıksız çalıştıklarını 
anlatan Kütükcü, “Pandemi döne-
minde ihracatçılarımız en çok ham-
madde ve konteyner temini konu-
sunda sıkıntı yaşıyor. Hammadde 
ve konteynerın hem temininde 
zorlanıyoruz hem de maliyetler de 
çok ciddi artışlar var. Ayrıca enerji 
maliyetlerindeki artış da sanayicile-
rimizin üzerinde ek yük oluşturdu. 
Oda olarak sanayicilerimizin diğer 
tüm talepleri ile birlikte bu başlıkla-
rı da üst kuruluşumuz TOBB başta 
olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla 
sürekli görüşüyor, çözümünü ta-
kip ediyoruz. Ben bütün ekonomik 
zorluklara rağmen Konya’mızın ve 
ülkemizin üretimine, ihracatına 
katkı veren tüm sanayicilerimizi, 
çalışanlarımızı kutluyorum” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya 2021’in ilk yarsında ih-
racatını yüzde 51 artırdı. Ocak – 
Haziran döneminde 1,475 milyar 
dolar ihracat rakamına ulaşan Kon-
ya’nın ihracatı Haziran ayında ise 
yüzde 58 artarak 274 milyon dolar 
oldu. Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, “Ülke ekonomimize 
katkısı aratarak devam eden Kon-
ya’nın yüksek ihracat rakamlarına 
ulaşmasında katkısı olan, emek 
harcayan tüm müteşebbislerimi-
zi ve çalışanlarımızı kutluyorum” 
dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Haziran ayı ve ilk altı aylık 
ihracat rakamlarını açıkladı. Hazi-
randa Türkiye'nin ihracatı, geçti-
ğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 
46,90 artışla, 19 milyar 773 milyon 
dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında ise 
Türkiye’nin ihracatı yüzde 40 ar-
tışla, 104 milyar 982 milyon dolar 
oldu. TİM’in açıklamış olduğu ve-

rilere göre Konya’nın Haziran ayı 
ihracat rakamı yüzde 58,09 arta-
rak 274 milyon 198 bin 834 olarak 
gerçekleşti. Bu rakama göre Konya 
il bazında Haziran ayında Türkiye 
ihracatından yüzde 1,50 pay aldı. 
Konya’nın 2021 yılı ilk 6 aylık ihra-

cat rakamı da 1 milyar 475 milyon 
USD olarak gerçekleşti. 2021 yılı 
ilk 6 aylık rakamı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 51,16 artış 
gösterdi.

Haziran ayı ihracat rakamlarını 
değerlendiren Konya Ticaret Oda-

sı Başkanı Selçuk Öztürk: “Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 
yılın 2. çeyreğinde ihracatımız or-
talama yüzde 69 artış kaydetti. Bu 
sonuçla yılın ilk yarısında Konya’nın 
ihracatı yüzde 51 artış kaydederek 
1,475 milyar dolara ulaştı. Tarihi-
mizin en yüksek ilk 6 aylık rakamı-
na ulaştığımız 2021’de hedefleri-
mizde ilerlemeye devam ediyoruz. 
Türkiye'nin ihracatını yüzde 47 ar-
tırdığı Haziran ayında, Konya yüzde 
58 artışla 274 milyon dolar ihracat 
yaptı. Yıl sonunda Türkiye’nin 200 
milyar dolar barajını aşma hedefine 
en fazla katkı sağlayan iller arasın-
da Konya’nın yer almasının mutlu-
luk ve gururunu duymaktayız. Bu 
başarıya ulaşmamızda katkısı olan, 
emek harcayan tüm müteşebbisle-
rimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, 
ihracatçılarımızın başarılarının ar-
tarak devamını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Minibüs şoförleri
aşılarını yaptırıyor

Kuveytli akademisyenler
Konya’yı ziyaret etti

Covid-19 aşı çalışmaları çer-
çevesinde Konya’da Minibüscüler, 
Umum Servis Araçları Esnaf Odası 
öncülüğünde merkezde hizmet 
veren minibüslerin şoförleri KO-
NESOB ve Konya Minibüscüler ve 
Umum Servis Araçları Esnaf Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak’ın 
da katıldığı programda aşılama ça-
lışmaları başlatıldı.

Eskigaraj ve Şehir Hastanesi 
depolama merkezinde oluşturulan 

aşılama çalışmaları hakkında bilgi 
veren KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Odamızın öncü-
lüğünde Konya merkezde görev 
yapan Minibüscü esnaflarımızın 
Covid-19 aşılama çalışmaları baş-
ladı. Minibüs şoförlerimizin aşı-
lama çalışmalarına katılan sağlık 
ekiplerimize ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Aşı olan mes-
lektaşlarımıza da şifa diliyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu ve Osmanlı tarihi-
ni araştıran Kuveyt Üniversitesi 
Akademisyenlerinden Sultana 
Awatif ve Ghaliyah Albader, Kars, 
Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kay-
seri’den sonra Konya’ya geldi.

Uluslararası Turizm Gazete-
cileri ve Yazarları Federasyonu 
(FIJET)’in Konya temsilcisi Be-
kir Karakuş’un misafiri olarak üç 
günlük bir program için Konya’da 
bulunan Akademisyenler bu kap-
samda Selçuklu ve Mevlevi ye-
meklerinin hazırlandığı Somatcı 
Fihi Mafih Restaurant’ta Mevlevi 

mutfağı ve Mevlevi yemeklerini 
çok beğendi.

 Akademisyenlere Selçuklu 
ve Osmanlı mutfağını tanıtan Şef 
Ulaş Tekerkaya’nın İmzalı kitabı 
hediye edildi.

Akşam Mevlana bahçesinde 
düzenlenen Sema Ayini’ne katı-
lan Akademisyenler Konya’da bu-
lunan Selçuklu ve Osmanlı eserle-
rini görüp bilgi topladıktan sonra 
Selçuklu’nun Başkenti Konya’dan 
ayrılıp Osmanlı’nın Başkenti İs-
tanbul’a geçecek.
n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
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Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

1 haftada 100 araç trafikten men edildi Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
Konya'da trafik polislerinin bir 

haftalık denetimlerinde 3 bin 989 
sürücüye çeşitli ihlallerden cezai 
işlem uygulanırken, 100 araç tra-
fikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, 25 Haziran ve 2 Temmuz 2021 
tarihleri arasında denetimler ger-
çekleştirdi. 

Kontrollerde hız sınırı, kır-
mızı ışık ihlali ve cep telefonu 
ile konuşma ihlalleri denetlendi. 
Yapılan çalışmalar sonucunda 2 
bin 94 sürücüye hız sınırı ihlali, 
623 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 
bin 246 sürücüye cep telefonu ile 
konuşmak, 14 sürücüye alkollü 
araç kullanmak ve 12 sürücüye 
fazla yolcu taşımaktan cezai işlem 

uygulandı. Gerçekleştirilen dene-
timler sonucunda 100 araç trafik-

ten men edildi.
n İHA

Karaman İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 
kentte uyuşturucu satışı yapanla-
ra yönelik önceki gün operasyon 
düzenledi. 

Operasyon kapsamında 20 
adrese yapılan eş zamanlı bas-
kınlarda 24 şüpheli yakalandı. 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda 50 gram ero-
in, bir miktar sentetik uyuşturu-
cu ve hap, 2 tabanca, 4 tüfek, 70 
mermi ve uyuşturucu satışından 
kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 
435 lira ile 675 avro, tarihi eser 
olduğu değerlendirilen 3 sikke 
ele geçirildi. Emniyette ifadele-
ri alınan şüphelilerden 8'i sevk 
edildiği mahkemece tutuklandı. 
Sorguları tamamlanan 7 şüpheli 

de sevk edildiği mahkemece tu-
tuklandı. Operasyon kapsamında 
tutuklanan şüphelisi sayısı 15'e 

yükselmiş oldu. Gözaltındaki 9 
şüphelinin ise halen emniyetteki 
işlemleri sürüyor. n İHA

Tarlada su içen 
164 koyun telef oldu 

Aksaray’ın Eskil ilçesinde me-
rada otlarken tarla kenarında bi-
rikmiş suyu içtikten sonra rahat-
sızlanan 164 koyun telef oldu.

Olay, Eskil ilçesine bağlı Dayı-
kuyusu yaylasında yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu 
sürüsünü otlatmak için meraya 
çıkardı. Akşam saatlerinde sürü 
bir tarlanın kenarında birikmiş 
sudan içti. Bir süre sonra hayvan-
lar bitkin düşerek oldukları yere 
düşmeye başladı. Kısa sürede 164 
küçükbaş hayvan teker teker öl-
meye başladı. Hayvanların ağız 
ve burunlarından kan ve köpük 
geldiğini fark eden Cuma Mutlu, 
durumu Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ekiplerine ve jandarmaya 
bildirdi. Kısa sürede olay yerine 
gelen Tarım ve Orman Müdürü 
Bülent Saklav ve ekibi hayvanlar 
üzerinde incelemeler yaptı. Telef 
olan küçükbaş hayvanlar yapılan 
incelemenin ardından kireçlenen 

çukura gömüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan 

Aksaray İl Tarım Müdürü Bülent 
Saklav, “Şu an Eskil ilçemize bağlı 
Dayıkuyusu mevkisindeyiz. 164 
koyun, bilinmeyen bir sebepten 
dolayı telef olduğunu öğrenince 
buraya geldik. Çiftçimiz yetiştiri-
cimiz Cuma Beye hem Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li’nin hem de Valimiz Hamza Ay-
doğdu’nun geçmiş olsun dilekleri-
mizi ilettik. Şu an da tespitlerimizi 
yaptık, gerekli numuneleri aldık. 
İnşallah numuneler sonrasında 
esas sonuç ortaya çıkacak. İnşal-
lah üreticimizi Cuma Beyi mağ-
dur etmeyeceğiz. Bununla alakalı 
gerekli çalışmaları da yapacağız. 
Şu an için kendisine geçmiş olsun 
diyoruz. İnşallah bir daha böyle 
olmaz, biz kendisine gerekli des-
teği vereceğiz. Bu konuyla alakalı 
araştırmalarımızda devam ede-
cek” dedi.
n İHA

Konya’da kademeli normalleşmenin ilk gecesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi 
hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı. Kafede ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Normalleşme böyle 
başlamamalıydı!

Konya’da kademeli normalleş-
me olaylı başladı. Olay, saat 22.30 
sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Suba-
şı Mahallesi Baraj Caddesi’nde bu-
lunan bir kafede meydana geldi. İd-
diaya göre, kafede iki grup arasında 
otopark meselesinden tartışma baş-
ladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 
kafe çalışanı F.Y. tabancayla ateş 
ederek, karşı taraftan Ö.F.Y.’yi (24) 
karnından ağır bir şekilde yaraladı. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayı-
da polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından ambulansla Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 
Ağır yaralı olarak hastanede teda-
vi altına alınan Ö.F.Y., yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-
dı. Kafede yapılan aramada ise 2 
adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Olayla ilgili F.Y. (22) ile birlikte F.K. 
(22) ve O.U. gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Araması olan 170 kişi 
denetimlerle yakalandı 

Gar’da yerinde aşı 
uygulaması başladı

Konya'da polisin bir hafta bo-
yunca düzenlediği denetimlerde, 3 
bin 350 adet uyuşturucu hap, bin 
565 gram uyuşturucu madde ve 
120 kök Hint keneviri ele geçirildi. 
Çalışmalarda 14 adet ruhsatsız si-
lah ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına 
alındı, aranan 170 kişi de yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
25 Haziran-2 Temmuz tarihleri 
arasında kent genelinde ve ilçeler-
de denetimler gerçekleştirdi. Poli-
sin yaptığı çalışmalarda, 3 bin 350 
adet uyuşturucu hap, bin 565 gram 

uyuşturucu madde, 120 kök Hint 
keneviri ve uyuşturucu ticaretin-
den elde edildiği tahmin edilen 17 
bin 750 TL para ele geçirildi. Ay-
rıca aramalarda, 7 adet ruhsatsız 
tabanca ve 7 adet ruhsatsız tüfeğe 
el konuldu. Bu suçlarla ilgili 29 kişi 
gözaltına alınırken, dolandırıcılık, 
hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan 
170 kişi de yakalandı. Öte yandan, 
kovid-19 denetimleri kapsamında 
204 şahsa işlem yapılırken, 3 ruh-
satsız umuma açık iş yeri sorumlu-
su hakkinde adli işlem başlatılarak, 
iş yerleri mühürlendi. n İHA

Kovid-19 ile mücadele kapsa-
mında, Konya Gar’da vatandaşlar 
ve çalışanlar için yerinde aşı uy-
gulaması başlatıldı. Konya İl Sağ-
lık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, 
AVM’ler, Konya Organize Sanayi, 
meydanların ardından Konya Ga-
rında da aşı uygulama standı açtı. 
Aşı olmak isteyen vatandaşlar ve 
gar çalışanları, onay formu düzen-
lenerek sisteme girişleri yapıldıktan 
sonra aşılanıyor. Vatandaşlardan 
aşıdan sonra bir süre istirahat et-
mesi istenirken herhangi bir olum-
suzluğa karşı sağlık ekipleri hazır 

bekletiliyor. Vatandaşlar, tren ga-
rında ara ara yapılan anonslarla aşı 
uygulama merkezine yönlendirildi. 
Merkezde aşı olan yolculardan Ke-
nan Yılmaz, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, kendisini oldukça iyi 
hissettiğini söyledi. Üçüncü doz 
aşısını yaptırdığını ifade eden Yıl-
maz, "İnşallah herkes aşısını olur 
ve bu virüsten bir an önce kurtulu-
ruz." dedi. Tren garı çalışanlarından 
Bayram Özünal ise bugün kurulan 
merkezde ilk aşısını olduğunu belir-
terek, herkesin aşısını yaptırmasını 
istedi. n MEVLÜT EGİN
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Sağlık Bakanlığı’nın referans kabul ettiği Konya Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 112 acil sağlık 
istasyonu çalışanlarının travma ile ilgili durumlarda hızlı karar alma kabiliyetlerini geliştirecek eğitimler veriliyor

9 senaryoda travma
eğitimi alıyorlar

Sağlık Bakanlığı tarafından 
referans olarak kabul edilen üç 
merkezden biri olan Konya Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Türkiye’de ilk defa yapılan bir eğitim 
uygulama modeli ile ambulans ekip 
liderlerine ‘Simülasyona dayalı trav-
ma ileri yaşam desteği’ eğitimi ger-
çekleştirdi. 112 acil sağlık istasyonu 
çalışanlarının almak zorunda olduk-
ları modül eğitimlerden farklı olarak 
tamamen dış mekân kullanılarak ya-
pılan eğitimlerde dokuz farklı senar-
yo kullanılarak sağlık çalışanlarının 
travma ile ilgili durumlarda gerekli 
kararları doğru bir şekilde ivedilikle 
alarak uygulamaları hedefleniyor. 

Eğitmenler tarafından belirle-
nen farklı senaryoların simülasyona 
dayalı olarak tamamen dış mekânda 
canlandırıldığı eğitimleri yerinde ta-
kip eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, “Bugün dokuz ayrı se-
naryodan biri olan motosiklet kazası 
yapan bir vatandaşa 112 acil sağlık 
çalışanlarımızın müdahalesini takip 
ettik. Motosikletin altında sol bacağı 
sıkışarak ayağı kopan ve şiddetli bir 
kanaması olan hastaya doğru müda-
hale nasıl olur sorusunun cevabını 
aradık. 

 Bütün senaryo dış mekânda 
gerçekleştirildiği için gerçek bir ola-
ya müdahale ile hemen hemen aynı 
ortamı arkadaşlarımız yaşamış oldu. 

İç mekânda yapılan eğitimler belli 
bir sınırlılık içeriyor fakat bu tür bir 
eğitim travmalı bir vakaya nasıl yak-
laşılması gerektiği konusunda her 
türlü beceriyi arkadaşlarımıza ka-
zandırıyor” dedi. 

Konya’nın simülasyon eğitimi 
alanında Türkiye’nin ilk sıralarında 
yer aldığını görmekten büyük mem-
nuniyet duyduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Koç, Konya İl Sağlık Müdürlü-
ğü’ne bağlı eğitim merkezinin ya-

pılan yeni yatırımlarla birlikte ulus-
lararası standartlara getirildiğinin 
altını çizdi. Konya’nın eğitimlerde 
çıtayı çok üst bir noktaya çıkardığını 
da vurgulayan Prof. Dr. Koç, Sağ-
lık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 
Projeler Daire Başkanlığı’nın önemli 
ulusal programlar için Konya’yı ter-
cih ettiğini söyledi.

Simülasyona Dayalı Travma İleri 
Yaşam Desteği Eğitimi’ni, Acil Sağ-
lık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet 

Ergin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri 
Başkanı Prof. Dr. M. Ali Eryılmaz, 
Başkan Yardımcısı Dr. Alper Çelik-
delen, 112 Komuta Kontrol Merkezi 
Başhekimi Dr. Erkan Âşık ile birlik-
te Konya Eğitim Merkezi’nde görev 
yapan program geliştiricisi Dr. Galip 
Şef ve Dr. İlker Gürcüoğlu ile birlikte 
eğitmenler Azime Yıldız, Derya Eki-
zer, Gökhan Göksu, Gonca Tüfekçi, 
Bilal durmuş ve Ünal Durmaz’da ta-
kip ettiler. n HABER MERKEZİ

Yeşilay’ın yarışmasının
il birincileri belli oldu

Yeşilay’ın T.C Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle genç 
nesilleri bağımlılıktan korumak, 
çocuk ve gençlerde sanatsal pers-
pektiften bağımlılık farkındalığı 
oluşturmak amacıyla düzenledi-
ği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek 
Yetenek Yarışması’nın il birinci-
leri belli oldu. İlkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerinin edebi ve görsel 
olmak üzere iki ayrı kategoride 
katıldığı yarışmanın il birincileri 
Eylül ayında Türkiye derecesine 
girmek için yarışacak.

Pandemi döneminde yarış-
maya gösterilen ilgiden mutlu 
olduklarını belirten Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr.Zeliha Üstün Ar-
gon şunları söyledi: “100 yılı aşkın 
süredir bağımlılıklarla mücadele 
eden Yeşilay olarak, çocuklara 
yönelik projeleri çok önemsiyo-
ruz. Öğrencilerimize ulaşmak, o 
berrak, genç ve temiz zihinlerini 
de mücadelemize dahil etmek, 
onları iyi ve sağlıklı yaşamın bi-

rer sözcüsü olarak görebilmek 
bizim en güçlü motivasyon kay-
nağımızı oluşturuyor. Bu amaç-
la 11 yıldır Sağlıklı Nesil Sağlıklı 
Gelecek Yetenek Yarışması’nı 
düzenliyoruz. Pandemi dönemin-
de tüm çocuklar uzaktan eğitim 
nedeniyle evdeyken yarışmaya 
ilgi göstermeleri ve bağımlılıklarla 
ilgili eserler üretmeleri bizim için 
ayrıca anlamlıydı. Okul idareleri-
ne ve öğretmenlerimize de çocuk-
ları teşvik ettikleri için teşekkür 
ediyoruz. Öğrencilerimize büyük 
finalde başarılar diliyoruz.”

Yarışmada edebi kategoride 
kompozisyon, şiir, öykü, dene-
me ve anı; görsel kategoride afiş, 
resim, karikatür ve kısa video 
alanlarında üretilmiş bağımlılık 
konulu eserler yer alıyor. İlkokul, 
ortaokul ve lise düzeyinde, edebi 
ve görsel olmak üzere 2 katego-
ride belirlenen il birincileri 1.000 
TL ile ödüllendiriliyor.
n HABER MERKEZİ

Bu hafta başı 27-29 Haziran tarih-
leri arasında istikametimiz Kahraman-
maraş, Kayseri ve Sivas Şarkışla ilçe 
ziyaretleri idi.  Ziyaretlerimizde hüzün ve 
sevinçleri birlikte yaşadık.

28 Haziran tarihinde şehit lideri-
miz Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter 
kazası süsü verilerek şehit edilmesinin 
13.yılına girerken devam eden dava sü-
recinin takibi için Kahramanmaraş adli-
yesindeydik. Davanın içeriğinin şu veya 
bu olmasından ziyade 13 yıl boyunca 
bana göre bir arpa boyu mesafe alına-
maması. Sabah saat 9.30’da başlayan 
kısa aralar ile devam eden dava gece 
saat 2.40’ta sona eriyor. Sonuç; hukuki 
süreç vs. sebepler öne sürülerek yeni 
duruşma tarihi olarak 25 Ekim’e gün 
veriliyor. Adliye koridorlarında, Yazı-
cıoğlu ailesinden Gülefer Yazıcıoğlu, 
Furkan Yazıcıoğlu, Firuze Yazıcıoğlu, 
Yusuf Yazıcıoğlu ile Muhsin başkanın 
uzaktan yakından gelen samimi dava 
arkadaşları adalet arıyorlar.  Ömrünü 
devlete ve millete adamış bir dava ada-
mının şehit edilme süreci neden so-
nuçlanmaz akıl almıyor. Cemal Kaşıkçı 
cinayetini kısa sürede çözen Türk dev-
leti bu davada neden ağırlığını hissettir-
miyor. İhmali olanlar, savsaklayanlar, 
dava sürecini sulandıranlardan neden 

hesap sorulmaz. Ömrünü, “devletin 
bekası milletin refahı için” hesap kitap 
yapmadan feda eden Anadolu’nun yiğit 
evladının dava süreci sonuçlanmaz. Bu 
süreçte ailesine, dava arkadaşlarına, se-
venlerine sabırlar diliyorum. Ama Ma-
mak zindanlarında işkence altında bile 
devlete olan güven duygusunu kaybet-
meyen bir kuşağın temsilcileri, adalete 
olan güve duygularını kaybediyor. Çok 
hüzünlü bir durum.

Yetkili ve etkili olan kişilere, Muhsin 
başkanın arkadaşı, dostu olduğunu 
söyleyenlere sesleniyorum, gelin el-
birliği yapın bu suikastı çözün.  Biz bu 
dünyada yaptıklarımız kadar yapmaya 
gücümüz yettiği halde yapmadıkları-
mızdan da sorumluyuz. Bu bizim hem 
islimi hem de insani görevimiz. Benden 
hatırlatması.

***
Kahramanmaraş’ta mahkeme 

sona erdikten sonra Kayseri’ye geçtik. 
Kayseri’de eski dostlar ile hasbihal et-
tik. Türkiye’nin meseleleri, yeni dünya 
düzeninde Türk milletinin rolü ve tabi ki 
Muhsin başkanın bize emaneti olan Bü-
yük Birlik hareketinin durumu.  Biz yola 
çıkarken “Allah’ın birliği, Peygamberin 
risaleti dışında her şey tartışılabilir konu-
şulabilir” anlayışı ile yola çıkmış “çokluk 

içinde birlik”, “meşveret”, 
“istişare” prensiplerini 
benimsemiştik. Ama geli-
nen süreçte şahsi hesap-
lar, siyasi ikballer uğruna, 
liderin şehadeti sonrası 
hızla savrulan bir hareket 
olduk. Onun için ya yeni 
bir yol bulacağız ya da 
yeni bir yol açacağız. İs-
tişare, meşveret ve ortak 
akıl kılavuzumuz olacak. 

Kayseri ziyaretimizde kadirşinas 
dostlarımızdan Mehmet Efe, Ali Sa-
raçoğlu, Ali Aydoğmuş, Adnan Coşkun 
ve diğer misafirperver kardeşlerimize 
teşekkür ederim. Anadolu’nun değişik 
yerlerinde hasbi dava arkadaşlarımızın 
olması en büyük sermayemiz olsa ge-
rek.

***
29 Haziran sabahı konvoy halinde 

Kayseri’den, şehit liderimiz Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Sivas 
ili, Şarkışla ilçesi, Elmalı köyüne gitmek 
için yola çıktık. Anı Evi’nin açılış prog-
ramı saat 12:00. Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden kendi imkanları ile bu an-

lamlı güne katılan samimi 
dava arkadaşlarımız ile 
buluştuk. Bu insanları bu-
raya para, pul bir beklenti 
değil, Muhsin Yazıcıoğlu 
sevgisiydi. Bu sevginin 
temeli Muhsin başkanın 
şahsında tecelli eden dava 
idi. Allah hepsinden razı 
olsun. Cenabı Allah,  gel-
dikleri mesafeleri kat kat 
çarparak elde edilen ecir-

ler, sevaplar lütfetsin.
Protokolün ve misafirlerin gelme-

si ile Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup, 
büyüdüğü baba evi; anılarının gelecek 
kuşaklara aktarılması için Sivas İl Özel 
İdaresi tarafından restore edilerek 'Anı 
Evi'ne dönüştürüldü. Muhsin Yazıcıoğ-
lu Anı Evi, Şarkışla Elmalı köyünde dü-
zenlenen törenine geçildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan programda, Merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan ve anı 
evinde de sürekli gösterilecek olan film 
izlenildi. Öğrenciler Mehlika Nida Yücel 
ve Erdem Vahap Yurt, Yazıcıoğlu’nun 
“Üşüyorum ve Ülküm” şiirlerini seslen-

dirdiler.
Programda açış konuşmasını 

yapan Şarkışla Kaymakamı Necati Ak-
tan, “1954 yılında Şarkışla’mıza bağlı 

Elmalı köyünde başlayan ve ömür çizgi-
si bir Müslüman Türk asaletine bağlı bir 
şekilde devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 
hayatı boyunca gösterdiği dik duruş ve 
samimiyetle toplumun farklı görüşle-
rindeki çoğu kesimin takdirini ve tevec-
cühünü kazanmış bir liderdir.” dedi.

Ardından söz alan merhum Yazı-
cıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise 
“Muhsin Başkan, vatan millet sevdalısı, 
ömrünü vatanı ve milleti için yaşamış 
bir insandı. Aynı zamanda Muhsin Baş-
kan; Sivas’a aşıktı. Hep öyle derdi, Sivas 
benim platonik aşkım derdi. Bugün bu 
evin açılışına vesile olan başta Sayın Va-
limiz olmak üzere emeği geçen herkese 
ve Devletimize şükranlarımı sunuyo-
rum.” diye konuştu.

Programda son olarak konuşan 
Sivas Valisi Salih Ayhan, Muhsin Ya-
zıcıoğlu'nun Sivas'ın yiğit evladı olarak 
kalplerdeki müstesna yerini muhafaza 
ettiğini belirtti. Şehri imar ederken nesli 
de ihmal etmemenin ne kadar önemli 
olduğuna değinen Vali Ayhan, “Nesilleri 
ihyâ etmek için de örnek gösterilecek, 
içselleştirilecek ve manaların derinlik-

lerine sürüklenecek kıymetler, ülkesi-
ne hizmet etmiş değerler ve ardında 
önemli izler bırakmış şahsiyetler vardır. 
Bu toprakların tüm değerleri ile bezen-
miş, yüreğimizden kopmuş bir yiğit 
olan Muhsin Yazıcıoğlu da gelecek ne-
sillere rehber olacak, gençlerimizin feyz 
alacağı çok önemli bir şahsiyettir” dedi.

Konuşmaların ardından anı evinin 
açılışı yapıldı. Daha sonra Muhsin Ya-
zıcıoğlu'na ait özel eşyaların yer aldığı 
sergi gezildi. Açılışa; Sivas Cumhuriyet 
Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Kadir Algın, Cumhuri-
yet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ünal Kılıç, Bazı siyasi partilerin tem-
silcileri, İl Genel Meclis Başkanı Hakan 
Akkaş, ile Yazıcıoğlu’nun çocukları Fur-
kan ve Firuze ile ağabeyi, ablası, yurdun 
çeşitli yerlerinden gelen dava arkadaşla-
rı ve vatandaşlar katıldı.

Bu anlamlı “Anı Evinin” yapılmasın-
da öncülük eden, Kadirşinas Sivas vali-
lisi Salih Ayhan beye, çalışma arkadaş-
larına ve emeği geçen herkese Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları olarak 
müteşekkiriz. “Ahde vefa imandan-
dır” ilahi emrinin gereğini yaptılar. 
Cenabı Allah hayırlı hizmetlerinde güç, 
kuvvet, kolaylık ihsan etsin.

Baki selamlar.

“AHDE VEFA IMANDANDIR”

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evinden” kareler….
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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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KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

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

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

• 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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Uluslararası Kooperatifler Günü’nde konuşan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Şartlar değişir, çözüm kooperatif 
iş modelinden gelir. Çünkü kooperatifçilik, sadece güç birliği değil akıl birliğidir. Kooperatif, ayakta tutan bir modeldir” dedi

Sadece güç değil, akıl birliği
Uluslararası Kooperatifçilik 

Günü dolayısıyla bir mesaj yayın-
layan Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Güçbirliği yaparak 
tek başlarına üstesinden geleme-
yecekleri işlerde bir araya gelerek 
güçlü olmaya ve hayatın her alanın-
da etkin olmaya azmedenlerin kur-
duğu ve tarımdan gıda üretimine, 
konuttan enerjiye, eğitimden sana-
ta, finanstan medyaya, nakliyeden 
perakendeye, yayıncılıktan sanayiye 
kadar her sektör ve etkinliğin olduğu 
alanda faaliyet gösteren dünya ge-
nelinde kurulu 2.6 Milyon Koopera-
tif çatısı altında iş ve ürün ile hizmet 
üreten 1 Milyarın üzerinde koopera-
tif üyesine ve ülkemizde kurulu 84 
Bini aşkın kooperatife üye 8 Milyon 
109 Bin 225 kooperatif ortağı güç 
birliği yapma erdemini sergileyen 
kardeşimize adanmış özel bir gün 
bugün. Bugün Uluslararası Koopera-
tifler Günü. Hem el ve güç birliği ya-
pıp omuz omuza vererek ekonomik 
sistemin etkin aktörü olma iradesini 
ortaya koyanların bir araya geldiği 
tüm kooperatiflerin ve kooperatif 
ortaklarının hem de bu güç ve el 
birliğine kooperatif iştiraklerinin 
ürünlerini alarak veya kooperatifle-
re cesaret aşılayan yaklaşımlarıyla 
manevi desteklerini esirgemeyen, 
hatta yaptıkları art niyetsiz tenkit 
ya da önerileriyle kooperatifçiliğe ve 
tek tek kooperatiflere katkı sunan 
herkesin Uluslararası Kooperatifler 
Gününü kutluyorum” dedi.

‘KÜÇÜK İŞLETMELERİN AYAKTA 
KALABİLMESİNİN TEK YOLU 
KOOPERATİF İŞ MODELİDİR’

Başkan Konuk, “Ortaklarının 
gereksinimlerini uygun şartlarda 
elde etmelerini sağlamak amacıyla 
kurulan birlik.” “Üreticilerin, aracıyı 
ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi 
şartlarda pazarlamak için kurduk-
ları ortaklık.” Her iki ifade de Türk 
Dil Kurumunun sözlüğünde koope-
ratif kelimesinin tanımı olarak yer 
alıyor. Kooperatifler için yapılan ve 
kooperatiflerin 2 yönlü temel işlevi-
ni tarif eden bu tanımlar da değişen 
şartlar ve çeşitlenen ilişkiler ağıyla 
birlikte yeni kooperatif iş modelle-
riyle çeşitlendi, zenginleşti” diyerek, 
“Kooperatifler hayatın dinamizmine 
uyum sağladı ve klasik işlevlerinin 
üstüne yeni işlevsel roller ekleyerek, 
ekonomik olarak sınırlı güce sahip 
bireylerin, meslek mensuplarının, 
sanatkarların, küçük işletmelerin 
değişen şartlar nedeniyle göğüsle-
mek zorunda kaldıkları zorluklara 
karşı da çözümler üretti. Daha doğ-
rusu güç birliği yaparak kooperatif 
çatısı altında bir araya gelen bir çok 

insan değişen şartların da altından 
kooperatif iş modelinin sunduğu al-
ternatif çözümlerle kalkmayı başar-
dı. Mesela dünün tarımsal istihsal 
kooperatiflerinin ortaklarının, koo-
peratiflerinden beklentisi nasıl üre-
teceğim sorusuna cevap bulmasıydı. 
Yani beklenti toplu alımın gücüyle 
uygun girdi temininden, üretimin 
finansmanının kolaylaştırılmasından 
ibaretti. Ne üreteceğim ve ürettiğimi 
ne yapacağım sorusuna cevap üret-
mek de yine tarımsal istihsal koope-
ratiflerinin üstlendiği bir fonsiyon-
du. Bugünün ekonomik düzeninde 
değişen şartlar, ortaklarının hak ve 
menfaatlerini korumak için tarım 
kooperatiflerinin bu iki temel işlevi 
kadar önemli yeni adımları atmasını 
zorunlu kıldı. Bugünün tarım koope-
ratifleri sadece ortakları için uygun 
şartlarda gübre, yem, tohum temin 
etmekle ya da ortaklarının ürettiği 
tarımsal ürünleri sanayiciye ya da 
perakendeye pazarlamakla iktifa et-
miyor, edemez. Bugünün modern 
kooperatifleri ortaklarının ürettiği 
ürün son tüketiciye ulaşana kadar 
ekonomik zincirde kalmak zorunda. 
Çünkü ürün tek başına elbette bir 
değerdir, ancak o değerin kat be kat 
fazlası ürünün mamul ürün haline 
geldiği süreçte oluşuyor ve tarladan, 
meradan, bağdan, bahçeden son-
raki süreçte üretici ekonomik zinci-
rin halkalarında etkin değilse ürün 
üzerinden oluşan o katma değerden 
üreticinin pay alması mümkün de-
ğildir. Tek başına fabrika kuramaya-
caklara güç birliği yapıp el ele verin-
ce ürünlerini işleme ve ürün mamul 
ürün haline gelip, raflara ve son tü-
keticiye ulaşıncaya kadar ekonomik 
zincirde kalma imkanını kooperatif 
iş modeli sunmuştur. Ya da daha 
doğru ifadeyle kooperatif ortakları 
ekonomide etkin olmanın ve kalma-
nın, hak ve menfaatleri ile emekle-
rini korumanın yolunu kooperatifler 
yoluyla bulmuştur” dedi.

‘BU DEĞİŞEN ŞARTLARA 
KOOPERATİF İŞ MODELİ YİNE 

ÇÖZÜMLER ÜRETECEK’
Başkan Konuk mesajında şun-

ları söyledi; “Keza, küreselleşen ve 
sermayenin de küreselleştiği dünya-
mızda asırlar öncesine göre üretimin 
ve ticaretin şartları değişmiş, hemen 
her sektörde devasa şirketlerin re-
kabet güçleriyle küçük işletmeleri 
silip süpürdüğü bir süreçte küçük 
işletmelerin ayakta kalabilmesini 
sağlayacak umut ışığını yine koope-
ratif iş modeli yakmıştır. Örnekleri 
henüz az olsa da havacılık, gıda gibi 
sektörlerdeki küçük ölçekli işletme-
ler kurdukları marka kooperatifleri 

çatısı altında bir araya gelerek ölçek 
ekonomisinin dezavantajlarını yen-
meyi başarmış, kürsel markalara 
karşı kendi markaları ile pazarlara 
tutunmayı ve tek başlarına rekabet 
edemedikleri devlerle bir araya gele-
rek rekabet etmeye başlamıştır.

Dinamik ve hızlanan dünyamız-
da şartlar da, ekonomik ilişki ağları 
da bu ağlarda yer alan aktör veya 
kurumların ağırlıkları da değişecek. 
Bu değişen şartlara kooperatif iş mo-
deli yine çözümler üretecek. Çünkü, 
kooperatif iş modeli işini ve mesle-
ğini korumak isteyen bireyler içindir 
ve o modeli dinamik tutan da çok 
akıldan beslenmesidir. Mesela gü-
nümüz internet çağı. Klasik iletişim 
kanallarının tıkandığı, pozisyonlarını 
muhafaza için arayışta olduğu bir 
konjonktürden geçiyoruz. Gazete-
lere, radyolara, televizyonlara artık 
bir rakip var; sosyal medya. Henüz 
emekleme çağındaki bu alternatif 
eğlence ve iletişim mecrasında da 
bir gün içerik üretimi ve seçenek 
zenginliği yakalamak için yapımcıla-
rın, sanatçıların, gazetecilerin sosyal 
medya kooperatifleri çatısı altında 
bir araya gelip dev bütçeli medya 
organizasyonları ile rekabet etmesi 
kooperatif iş modellerinin dinamiz-
mine bakılırsa hiç de ihtimal dışı 
değildir.

Tarih sahnesine çıkışları henüz 
iki asrı yeni aşan kooperatifler, dün-
yanın dört bir tarafında insanlara 
başını sokacağı ev kazandırmaktan, 
ihtiyaçlarını piyasada ezilmeden kar-
şılamaya, finansman ihtiyaçlarına 
uygun koşullarla cevap üretmekten, 
birikimi sınırlı toplum kesimlerini 
ekonominin etkin aktörü yapmaya 
kadar çok sayıda alanda hitap ettiği 
kesimlerin hayatını değiştirecek rol 
ve roller üstlenmiştir. Dünyamız-

da bugün için 1 milyarın üzerinde 
insan kurduğu veya ortağı olduğu 
kooperatifler vasıtasıyla ekonomi 
çarkının etkin aktörüdür. Her sektör 
ve her alanda kooperatiflerin hitap 
ettiği kesime artı bir katkısı olmuş-
tur. Ancak hiçbir sektördeki koope-
ratif organizasyonunun veya hiçbir 
kooperatif çeşidinin katkısı, tarım 
kooperatiflerinin tarım sektörüne ve 
üreticiye katkısı ile boy ölçüşemez. 
Belki de hatta tam da bu sebeple, 
kooperatifler bu nedenle, yani çiftçi-
yi, üreticiyi tarladaki, ağıldaki, mera-
daki, bağdaki, bahçedeki, üretimle-
rini rafa kadar taşıyacak, emeklerini 
tarımsal sanayi ile zenginleştirecek 
bir ekonomik zincir oluşturmalarına 
imkan sunduğu ve tarımsal ürün 
üzerinden oluşan katma değerin 
üretim zincirinin ilk halkasındakilere 
intikal etmesini sağladıkları için son 
yüz yılın tarım sektöründeki en bü-
yük buluşu olarak tarif edilirler.”

‘ÖNCE İŞBİRLİĞİ YAPILMALI VE 
HALİS BİR NİYETLE KESİNTİSİZ BİR 

GAYRET OLMALI’
Kooperatif çatısı altında bulu-

şanların öncelikle işbirliği yapmaları 
gerektiğini ve sonra halis bir niyetle 
kesintisiz bir gayrete sahip olmaları 
gerektiğini kaydeden Başkan Konuk; 
açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; 
“Yaptık, biliyoruz. İşbirliği yapınca, 
halis bir niyet, kesintisiz bir gayret, 
geri adım attırmayan bir dert olunca 
oluyor. Pancar üretmek için bir araya 
gelip kooperatif çatısı altında bulu-
şanlar, sadece üretmenin, maliyetle-
ri düşürmenin günümüz ekonomik 
düzeninde refaha kavuşmak için 
yetmediğini bir adım daha atılması 
gerektiğini, tarlanın, tapanın, bağın 
bahçenin, meranın ağılın ötesine de 
geçmek gerektiğini, bir olurlarsa bir 
dururlarsa orada da kendilerine alan 

açabileceklerine inanıyor ve cesaret-
le ben de varım diyor. İşte o zaman 
pancarla ilişkisi market rafına kadar 
kesilmiyor. O pancar önce şeker, 
sonra çikolata, bisküvi, ferahlatan 
bir içecek oluyor. Bir pakete giriyor, 
bir kutuya, şişeye giriyor tüketici eli-
ni uzatıp alabiliyor. Ayçiçeği ekmek 
istiyor, önce fabrikasını kurabiliyor, 
sonra istediği kadar ekebiliyor. Pa-
tateste üretebilirim diyor, tesislerini 
kuruyor, pazarını buluyor, ülkede 
pazar lideri olabiliyor. Pancarın hiç-
bir gramının israfına gönlü elver-
miyor, pancarın melasından etanol 
üretip, salgında dezenfektanın hem 
kedisini hem hammaddesini milleti-
nin sağlığı için arz edebiliyor.

Tek başınaysan süt sadece çiğ 
süttür. Tek başına yapamayacakla-
rını bir araya gelerek yapmaya ka-
rar verdiysen ve adım attıysan süt 
artık yoğurttur, tereyağıdır, peynir-
dir, ayrandır ve hala senindir. Tek 
başınaysan koyun, kuzu, dana, inek 
karkas ettir. Kooperatif çatısı altın-
da güç birliği yaptıysan yemini dert 
etmezsin, sucuk, salam, pastırma, 
kavurma, döneri de sen sofralara 
ulaştırırsın. Elmayla ilişkin dalın-
dan kopunca kesilmez, rafta meyve 
suyu olur, artı değeri seni bulur. Bu 
buluşun yani kooperatifçiliğin ülke-
miz ekonomisine özellikle de tarım 
sektörümüze kazandıracağı çok şey 
var. Daha aktif ve daha etkin, deği-
şen şartlara göre yeni yeni çözümler 
üretmiş bir kooperatifçilikten, ölçek 
ekonomisinin dezavantajlarını ya 
da tek tek bireylerin gücünün çağın 
ekonomik şartlarında rekabet için 
yetersiz kalmasının yarattığı adaleti 
yenmek için istifade edebiliriz, hatta 
istifade etmek zorundayız. Bunun 
için avantajlarımız da var, aşmamız 
gereken zorluklarımız da var.

150 yıla yaklaşan bir koopera-
tifçilik deneyimine, bazı sektörlerde 
özellikle tarım sektöründe başarı-
larıyla rol model olabilecek koope-
ratifçilik uygulamalarına sahibiz. 9 
yıl önce heyecanla ilan ettiğimiz ve 
kooperatifçiliği daha etkin hale getir-
mek için yol haritamızın yer aldığı bir 
Kooperatifçilik Strateji Belgemiz de 
var. Gıda fiyatları ya da sebze mey-
ve fiyatları her arttığında istisnasız 
herkesin mutabık kaldığı tek çözüm 
önerisi de yine kooperatifçilik. Yani 
tecrübemiz var, neyin nasıl yapıla-
cağını ya da yapılmayacağına dair 
dersler çıkarabileceğimiz uygulama 
örneklerimiz var, yol haritamız da 
hazır ve en önemlisi sıkıntılı anlarda 
hatırlasak da üreticinin de, tüketici-
nin de siyasetçinin de bürokratın da 
akademisyenin de medyanın da çare 
konusunda bir fikri mutabakatı var. 
Artık yapmamız gereken niyetten 
harekete geçmek.”

‘ETKİN KOOPERATİFÇİLİK İÇİN 
ÖNCELİKLİ İŞİMİZ EZBERLERİ 

UNUTTURMAK VE 
ALGILARI YIKMAKTIR’

Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, etkin kooperatifçilik yapabil-
mek için öncelikli olarak ezberleri 
unutturmanın ve algıları yıkmanın 
gerektiğini belirterek, “Ancak hare-
kete geçerken şunu asla unutmaya-
cağız, daha etkin kooperatifçilik için 
yapmamız gereken birinci ve önce-
likli iş, ezberleri unutturmak, algıları 
yıkmak. Çünkü Türk Kooperatifçiliği 
sadece sektörlerdeki ve raflardaki 
rakipleriyle yarışmıyor, bir dönemin 
üstüne yüklediği olumsuz hatırala-
rın izini silme, üstüne yapıştırılan 
ideolojik algıları da yıkma mücade-
lesi veriyor. Yani küresel şirketlerle, 
sanayi devleriyle sırtında bagajlarla 
yarışmaya çalışıyor. Nedir var o ba-
gajlarda? Algılar ve peşin hükümler. 
Nereden geliyor? İçerden ve dışar-
dan. Bir dönem kooperatifler bir ide-
olojinin uzantısı gibi takdim edilmiş 
topluma, bugün hala o soğuk savaş 
yıllarının fikri kolaycılığının, koope-
ratifçiliği örselemek, kendi menfa-
atlerini korumak için yayılan koo-
peratifçilik şayiasının son tortularını 
temizlemeye çalışıyor Türk Koope-
ratifçiliği. Başka ne var bagajda? Bir 
dönem müteaahit kooperatfiçiliğinin 
yaşattığı ve batakçılıkla, kalitesizlikle 
özdeşleşen, kooperatif evi ise içine 
bir o kadar masraf gerekir mirası-
nı bırakan kooperatif benzerlerinin 
son travmatik izlerini kalite ve kalite 
standardında sürdürülebilirliğe ina-
nılmaz yatırımlar yaparak silmeye, 
çalışıyor, Türk Kooperatifçiliği” dedi.
n HABER MERKEZİ
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MEVKA, ihracatta hedef pazar ve müşteri bulma teknikleri eğitimi düzenleyecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ğı koordinasyonunda faaliyetlerini 
sürdüren Mevlana Kalkınma Ajan-
sı, TR 52 Konya ve Karaman Böl-
gesi’nde yer alan, KOBİ’leri, kamu 
kurum ve kuruluşlarını, sivil top-
lum kuruluşlarını çeşitli konularda 
bilgilendirmeye devam ediyor.

MEVKA’dan konuya ilişkin yapı-
lan açıklamada, “Günümüzde bilgi 
iletişim teknolojilerindeki gelişme-
ler, tüm işletmeleri ihracat müşteri-
si bulma ve uluslararası piyasalarda 
daha kolay iş yapma imkânına ka-
vuşturmuştur.  Ülkemizde ihracat 
yapmayan firmaların ihracata yön-
lendirilmesi ve ihracatçı  firmaların 

ihracatlarının artırılması; pazarla-
ma yeteneklerinin geliştirilmesi ve 
etkin bir şekilde desteklenmeleri ile 
mümkün olacaktır. Bu bağlamda 
Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman 
Yatırım Destek Ofisi tarafından dü-
zenlenecek ‘İhracatta Hedef Pazar 
ve Müşteri Bulma Teknikleri’ on-
line eğitimi ile TR 52 Konya–Ka-
raman Bölgesinde faaliyette bulu-
nan firmalarımızın ticari istihbarat 
yapabilmesi yönüyle yetkinlik ka-
zanması ve ihracat potansiyellerini 
artırması amaçlanmaktadır.

Ticari Bilgi ve İstihbarat Mer-
kezi’nden Fevzi FİLİK tarafından 
verilecek online eğitimde; GTİP 

Tespiti, Trademap.org Veri Taba-
nına Giriş, Ticari Verilerin Analizi 
ile Hedef Pazarların Tespiti, Hedef 
Pazarda Müşterilerin Belirlenmesi 
için Çevrimiçi Kaynaklar, Hedef Pa-
zarda Gümrük ve Kota Bilgilerinin 
Tespiti, Uluslararası İhale Bilgileri-
ne Erişim konuları hakkında detaylı 
bilgilendirmede bulunulacaktır. 
Düzenlenecek eğitim ile istihbarat 
esaslarına dayalı olarak toplanan 
verilerin analiz edilerek hedef paza-
rın seçilmesi ile bu pazarda rakip ve 
müşteri analizlerinin yapılmasının 
sağlanması hedeflenmektedir” ifa-
delerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Sosyal Güvenlik İl Müdü-
rü Murat Mustafa Yavuz 09.06.2021 
tarihli 31506 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 
sayılı’’ Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun’’ uyarınca Sosyal Güvenlik 
Kurumu borçlarının yapılandırılması 
imkânı sağlandığını söyledi.

Konya Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürü Murat Mustafa Yavuz yaptığı 
yazılı açıklamada 2021/Nisan ayı 
ve öncesi dönemlere ait; Sigor-
ta primleri, Genel Sağlık Sigortası 
primleri, İşsizlik sigorta primleri, 
30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) 
işlenen fiillere ilişkin idari para ceza-
ları, İş kazası, meslek hastalığı veya 
malullük sonucunda doğan rücu 
alacakları, Yersiz ödenen gelir ve ay-
lıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur 
sigortalılarının daha önce durduru-
lan hizmet sürelerinin ihyası halinde 
doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Top-
luluk sigortası primleri, Kanunun 
yayımı tarihinden önce asılları öden-
miş alacakların; henüz ödenmemiş 
fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6. maddeleri 
ile 2925 sayılı Kanun kapsamında-
ki sigortalılıklardan doğan primler, 
6183/48. madde kapsamında tak-
sitlendirilen alacaklar, yapılandırma 
kapsamında olduğunu bildirdi.

Yavuz, yapılandırmanın sağla-
yacağı avantajları şu şekilde sıraladı; 

Yapılandırılan SGK prim borçlarının 
asılları ile yurt içi üretici fiyat en-
deksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alına-
rak hesaplanacak tutarın, kanunda 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 
halinde, gecikme cezası ve gecikme 
zamları silinecek. SGK idari para ce-
zası asıllarının yüzde 50'si ile Yİ-ÜFE 
oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutarın, kanunda belirtilen süre 
ve şekilde ödenmesi halinde, idari 
para cezası asıllarının kalan yüzde 
50'si ile gecikme cezası ve gecikme 
zammı silinecek. Yapılandırılan prim 
borcunun tamamının ilk taksit öde-
me süresi içinde ödenmesi halinde 
Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın 
yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi 
içinde ödenmesi halinde ise yüzde 

50'si tahsil edilmeyecek.
Yapılandırılan borçlar ikişer ay-

lık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 eşit 
taksitle ödenebilecektir. Yapılandır-
madan yararlanmak için 31.08.2021 
tarihine kadar başvuruda bulunmak 
ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e 
kadar ödemek gerekmektedir.

2021 Nisan ayı ve öncesine 
ait 60/g kapsamındaki genel sağ-
lık sigortası prim borcu aslının, 
31.12.2021’e kadar ödenmesi ha-
linde gecikme cezası ve zammının 
tamamının tahsilinden vazgeçi-
lecektir. Daha önce hiç gelir testi 
yaptırmamış GSS sigortalılarının, 
30.11.2021 tarihine kadar gelir tes-
tine başvurmaları ve hane içindeki 
gelirlerinin asgari ücretin brüt tu-

tarının üçte birinden az olduğunun 
tespiti halinde GSS prim borçları si-
linecek ve primleri devlet tarafından 
ödenecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 
5510 sayılı Kanun'un ek 5 ve ek 
6. maddeleri kapsamında sigortalı 
olanlar, yapılandıracakları borçla-
rı haricinde 60 günden fazla prim 
borçları bulunmaması ve yapılandı-
rılan borçlarının ilk taksitini ödeme-
leri kaydıyla, sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaya başlayacaklar.

30.04.2021 tarihi itibariyle prim 
borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları-
nın borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine 
kadar ödeyememeleri veya yapılan-
dırmamaları halinde; başvuru şartı 
aranmaksızın 30 Nisan 2020 (Nisan 
ayı dahil) tarihinden önceki prim 
borçları ve hizmetleri silinecektir. 
Faaliyetleri devam edenlerin ise si-
gortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi iti-
bariyle yeniden başlatılacaktır.”

Konya Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürü Murat Mustafa Yavuz başvu-
ruların nereye ve nasıl yapılacağı 
konusunda da bilgi verdi. Koronovi-
rüs salgının toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu riski 
yönetmek ve hastalığın yayılım hı-
zını kontrol altında tutmak amacıy-
la vatandaşları, e-devlet üzerinden 
ve e-sigorta kanalıyla başvurularını 
yapmaya davet etti.
n HABER MERKEZİ

SGK borçlarına yapılandırma fırsatını kaçırmayın!

Esnafın istek ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Bizim Meram için 
ne yapılması gerekiyorsa hemşehrilerimizle iletişim kurarak beraber karar veriyoruz” dedi

Meram, hepimizin
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Karaman Caddesi’nde 
esnafları ziyaret ederek sofralarına 
misafir oldu. Esnafın istek ve öne-
rilerinin kendileri için önemli oldu-
ğunu belirten Başkan Kavuş, “Bizim 
Meram için ne yapılması gerekiyor-
sa hemşehrilerimizle iletişim kura-
rak beraber karar veriyoruz” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, ilçe genelinde esnaflar-
la bir araya gelmeye devam ediyor. 
Başkan Kavuş, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte 
Karaman Caddesi’nde hizmet veren 
esnafları ziyaret ederek sohbet eşli-
ğinde, talep ve önerilerini dinledi.

‘BİZİM MERAM, 
HEPİMİZİN MERAM’I’

Esnafların, bölgelerdeki ihtiyaç-
ları en iyi bilenler olduğunu kayde-
den Başkan Kavuş, “Kısıtlamalardaki 
yeni dönemle birlikte hemşehrileri-
mize yaptığımız ziyaretlerimizi daha 
da yoğun hale getiriyoruz. Esnafımı-
zı önemsiyoruz. Hemşehrilerimizle 
buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. 
Hem çalışmalarımızı anlatıyor hem 
de varsa isteklerini dinliyoruz. ‘Daha 
güzel bir Meram için neler yapılabi-
lir?’ konusunu istişare ediyoruz. Bir 

sloganımız var; Bizim Meram. Evet 
Meram Bizim, esnafımızın, işçimi-
zin, memurumuzun, ev hanımımı-
zın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın, 
hepimizin. Meram için ne yapılması 
gerekiyorsa hemşehrilerimizle ile-
tişim kurarak beraber karar veriyo-
ruz.” dedi.
BAŞKAN KAVUŞ ESNAFLARIN KURU 
FASÜLYE BULUŞMASINA KATILDI

Karaman Caddesi esnafları ta-

rafından Cuma günlerine özel gele-
neksel hale getirilen Kuru Fasülye 
Buluşması’na da katılan Başkan 
Kavuş, “Ahilik kültürü, bizim esnafı-
mızda tarihten bu yana gelen önem-
li bir özellik. 

Esnafımız kendi arasında her 
zaman dayanışma içerisinde olmuş-
tur. Komşu esnafların hoş sohbet 
eşliğinde bir araya gelerek yediği ye-
meklerin tadı başkadır. Bugün sofra-

larına bir tabak da bizim için koyan 
esnaflarımıza teşekkür ediyorum. 
Salgın süreciyle birlikte özellikle kü-
çük esnaflarımız sıkıntılı bir süreçten 
geçti. İnşallah aşılama çalışmaları-
nın da hız kazanmasıyla birlikte bu 
dönemi bir an önce atlatırız. Esnaf 
kardeşlerimize sağlıkla birlikte bere-
ketli bol kazançlar diliyorum” şeklin-
de görüş belirtti.
n HABER MERKEZİ

Konya’dan 6 öğrenci LGS 
Türkiye birincisi oldu

Mesleki eğitim merkezlerinde 
meslek lisesi diploması heyecanı

Konya’daki farklı okullarda 
eğitim gören 6 öğrenci, 06 Hazi-
ran 2021 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen LGS kapsamındaki merkezi 
sınavlarda tüm soruları doğru 
cevaplayarak 500 tam puan almış 
ve Türkiye Birincisi olma unvanı-
nı elde etti. Ülke genelinden 36 
şehirden 97 öğrencinin birinci ol-
duğu sınav sonuçlarına göre Ilgın 
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulun-
dan Ümmü Yaren Gökmen, Sey-
dişehir Mahmut Esat Ortaokulun-
dan Muhammed Hakan Ekinci, 
Özel Akşehir Final Ortaokulundan 
Muhammet Efe Aydın, Selçuklu 
Özel Temel Değerler Ortaokulun-

dan Kerem Furkan Doğan, Sel-
çuklu Özel Konya Esentepe Orta-
okulundan Mahmut Ekin Toprak 
ve Selçuklu Özel Profesyonel 
Eğitim Ortaokulundan Mehmet 
Özer Türkiye Birincisi oldu. Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Bu 
önemli başarıyı elde eden öğren-
cilerimizi tebrik ediyor, her birinin 
daha nice büyük başarının altına 
imza atacakları bir eğitim hayatı 
diliyoruz. Onların yetişmesinde 
emeği olan yöneticilerimize, öğ-
retmenlerimize ve velilerimize 
teşekkürlerimizi iletiyoruz” açık-
laması yaptı. 
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz yıllarda gerekli 
kanuni düzenlemelerin yapılma-
sıyla çıraklık eğitimi zorunlu eği-
tim kapsamına alınmış ve mes-
leki eğitim merkezi mezunlarının 
meslek lisesi diploması almaları-
nın da önü açılmıştı. Bu kapsamda 
Konya genelinde ustalık belgesine 
sahip olan halen sanayilerde ça-
lışan 1.250 usta da meslek lisesi 
diploması almaya hak kazandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük burada yaptığı 
konuşmada mesleki eğitim ko-
nusunda Bakanlığımız tarafından 
yapılan düzenlemelere dikkat 
çekti. Önceki dönemlerde Mesle-
ki Eğitim Merkezlerinden mezun 
olmuş, fakat diploma programına 
dâhil olmayarak kalfalık ve ustalık 
belgesi almış kişilerin telafi ders-
ler ile lise diploması almalarının 

sağlandığını söyledi. Meslek lise-
si diploması almaya hak kazanan 
ustaları tebrik etti.

Öğrenciler adına programa 
katılan Konya Televizyon ve Rad-
yo Tamircileri, Bilgisayarcılar, Gü-
venlik Sistemleri, Tüketici Elekt-
ronikçileri Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Kadir Erölmez de 
1983 yılında ustalık belgesi al-
dığını, lise diploması almanın da 
hep hayalini kurduğunu söyledi. 
Artık bu hayalinin gerçekleştiği-
ni belirten Erölmez, kendilerine 
bu imkânı tanıyan Bakanlığımız 
yetkililerine teşekkürlerini iletti. 
Daha sonra protokol tarafından 
meslek lisesi diploması hak kaza-
nan 1.250 usta adına programa 
katılan 6 ustaya diplomaları tak-
dim edildi.
n HABER MERKEZİ
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Otostopla seyahat ederken sebzeciden aldığı mini panelvanı karavana çeviren doğa tutkunu 
Ozan Avşar, "küpşeker" adını verdiği aracıyla Türkiye'yi gezdikten sonra dünyaya açılmak istiyor

Küpşeker’ine biniyor Türkiye’yi geziyor
Konya'da aldığı mini panelvanı 

karavana dönüştüren Ozan Avşar, 
"küpşeker" adını verdiği aracıyla il 
il geziyor, bir önceki günüyle aynı 
olmasını istemediği hayatını hayal 
ettiği gibi yaşıyor.

Hayalini gerçekleştirmek için 
2,5 yıl önce aldığı aracı kendi ta-
sarımıyla karavana dönüştüren 
24 yaşındaki Avşar, kısa zamanda 
Türkiye'nin birçok bölgesini gezdi.

Her sabah, karavanının tava-
nına kaplattığı Türkiye ve dünya 
haritalarına bakarak yeni güne 
uyanan Avşar, yeni yerler keşfe-
derek hayalini gerçekleştirmenin 

mutluluğunu yaşıyor.
En büyük gideri yakıt olan 

Avşar, dağlardan topladığı doğal 
ürünleri gittiği yerlerin pazarında 
satarak ya da kısa süreli işlerde 
çalışarak elde ettiği ücretle yakıt 
masrafını ve günlük ihtiyaçlarını 
karşılıyor.

Bir taraftan da eğitim hayatı-
nı sürdüren, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psiko-
loji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Av-
şar, okul dönemlerinde de yurt ya 
da evde kalmak yerine karavanda 
yaşamayı tercih ediyor.

‘DIŞARI ÇIKTIĞIM ANDA HER YER 
BENİM’

Avşar, macerasının, otostopla 
Türkiye'yi gezme hayaliyle başladı-
ğını söyledi. Anadolu'nun birçok ye-
rini iki yıl otostopla gezdikten sonra 
karavan hayatına geçmeye karar 
verdiğini anlatan Avşar, atıldığı ma-
ceranın fiziksel ve ruhsal yönden 
yaşamını olumlu etkilediğini belirtti.

Karavanı, seyahatin yanı sıra 
evi gibi de kullandığını aktaran Av-
şar, "Birçok zamanım aslında Küp-
şeker'in içinde geçiyor. Benim için 
vazgeçilmez oldu. Şu an bir hayat 
felsefesi gibi geliyor. Hani 1+1, 2+1 

evler var ya ben '1+sonsuz' evde ya-
şıyorum. Dışarı çıktığım anda her 
yer benim." diye konuştu.

‘HİÇBİR GÜNÜM, DÜNLE AYNI 
DEĞİL VE YARIN NE OLACAĞINI DA 

BİLMİYORUM’
Yurt ya da eve harcayacağı pa-

rayı, karavana yatırmayı tercih ede-
rek özgürleştiğini ifade eden Avşar, 
şöyle konuştu: "Burada dört duvar 
yok. Aracım küçük belki ama her yer 
benim. Mesela şu an canım sıkıldı-
ğında dışarı çıkıyorum ve her yere 
gidebiliyorum ama ev ortamında 
öyle olmuyor. Benim hiçbir günüm, 
dünle aynı değil ve yarın ne olacağı-

nı da bilmiyorum. Yurtta yaşayan bir 
öğrenci olsaydım sabah derse gidip, 
her akşam belki arkadaşlarımla aynı 
kafede oturacaktım. Kafeyi değiştir-
sen bile diğer her şey yine aynı ola-
caktı. Benim buradaki hayatım öyle 
değil. Bir gece burada yatmak iste-
mezsem karavanımı çekip başka bir 
yerde yatıyorum. Mesela haftaya bir 
Antalya planım var. Yani böyle daha 
özgürüm."

Her insanın özünde doğaya ait 
olduğunu ve sahip olduğu tutku-
nun birçok insanda da bulunduğunu 
vurgulayan Avşar, iş hayatı ve ko-
şuşturmadan insanların ilk adımı at-

maya fırsat bulamadığını dile getirdi.
Avşar, şöyle devam etti: "Bu yıl 

psikoloji mezunu olacağım. İleride 
psikoloji ve kampı birleştirmek is-
tiyorum. Psiko-kamp tarzında bir 
etkinlik düşünüyorum. Bu şekilde 
insanları doğaya çekmek istiyorum. 
Pandemiyle insanlar doğanın öne-
mini anladı. Doğaya bir kaçış, yö-
neliş oldu ama bunu tam anlamıyla 
yapamadılar. Çünkü ellerinden tu-
tan insanlar yok. Bunu iyi yapan in-
sanlara ihtiyaç var. Ben de psikoloji 
ve kampı birleştirip insanları doğaya 
çekmek istiyorum."
n AA

Başkan Bayındır’dan
ikizlere tebrik mesajı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Isparta’da Süley-
man Demirel Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde birlikte öğrenim gören 
Beyşehirli tek yumurta ikizleri 
Betül ve Aytül Arslan için tebrik 
mesajı yayımladı.

Başarının en büyük nedeninin 
inanmak olduğunu belirten Baş-
kan Bayındır, “Yarınlara ulaşanlar 
inananlar ve vazgeçmeyenlerdir. 
Bilmeliyiz ki, çocuklarımız bi-
zim aynamızdır ve dahi geleceğe 
yansıyacak halimizdir. Güzel şeh-
rim Beyşehir’de yaşayan Musta-
fa-Hatice Arslan çiftine böyle bir 
evlat yetiştirdikleri için teşekkür 

ederek, Betül ve Aytül kızlarımı-
zı gönülden tebrik ediyorum. İkiz 
kızlarımızın sevinci ve başarıları 
şehrime büyük örnek oluşturup, 
arkadan gelen gençlerimiz için 
büyük bir rol model olacaktır. Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden birlikte aynı derece 
ile mezun olan kızlarımız bundan 
sonraki hedeflerine ulaşacakla-
rından hiç şüphem yoktur. Önce 
ailesine, şehrimize ve Konya’mıza 
bu gururu yaşatan Betül ve Aytül 
kızlarımızı tekrar kutluyor, Allah 
onları yetiştiren atalarından razı 
olsun diyorum” ifadelerini kullan-
dı. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi tarafından 
baştan sona yenilenen Çarşamba 
kanalının çehresi yeni görünümüne 
kavuşturuldu. Beyşehir Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 
BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) kanalın-
da sürdürdüğü çalışmalar sonucu 
yeni görünüme kavuşturuldu. Ya-

pılan çalışmalar kapsamında ekip-
ler, kanal kenarına bulunan parke 
taşların yerine beton yol uygulaması 
yaparak daha kullanışlı hale getirdi. 
Öte yandan Elektrik Servisi ekipleri 
ise tarafından kanal kenarına mo-
dern ışıklandırma çalışması yaparak 
tüm çehreyi yeni görünümüne ka-

vuşturdu.
Yapılan çalışmalar hakkında ya-

zılı açıklamada bulunan Fen İşleri 
Müdürlüğü, “Ekiplerimiz Dalyan ve 
Müftü mahallesinin arasından geçen 
BSA diğer adıyla Çarşamba kanalını 
yeni görünümüne kavuşturdu. Yü-
rüyüş yollarındaki parke taşların ye-

rine beton yol uygulaması yaparak 
vatandaşlarımızın hizmetine sun-
duk. Elektrik Servisi ekiplerimiz ise 
kanal kenarını yeni adliye binasına 
kadar modern ışıklandırma direkleri 
ile süsleyerek çehresini yeni görünü-
me kavuşturdu” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje okulu, LGS  tercih dönemi ön-
cesi İmam Hatip Ortaokulu Müdür 
ve Müdür Yardımcılarına,  ortaokul 
müdür ve müdür yardımcıları ile 
Rehberlik branşı öğretmenlerine 
tanıtıldı. Gerçekleştiren tanıtım top-
lantısına ilgi yoğun oldu 

‘MARKA OKUL OLMA YÖNÜNDE 
ÖNEMLİ BİR İVME YAKALADIK’
Düzenlenen programda konu-

şan Okul Müdürü Hüseyin Kadir 
Balcı, “Fen ve Sosyal Bilimler Proje 

okulumuz merkezi sınavla öğrenci 
alan bir okul olduğu için  LGS sınav-
larının açıklanmasıyla birlikte sınav-
larda  yüzdelik dilim itibariyle başa-
rılı olan öğrencilerin okullarını tercih 
etmeleri konusunda okul yöneticile-
rini ve rehber öğretmenlerini okulun 
eğitim kadrosunu, fiziki imkanları, 
kontenjan durumu, öğrencilere yö-
nelik olarak  sağladıkları sosyal im-
kânlar ve verecekleri eğitim bursu 
hakkında bilgilendirmek için böyle 
bir program  icra ettik. Okullumuz 
geçen yıl merkezi sınav sonuçlarına 

göre yüzde 5 ile yüzde 10' luk dilime 
giren öğrencilerin okullumuza yer-
leşti. Bu yılki hedefimiz ise yüzde 2 
ile yüzde 7' lik dilime giren öğrenci-
lerin okullarına yerleşmesi için gerek 
okullara giderek gerekse okul yöne-
ticilerini okullumuza davet ederek 
çok kapsamlı bir tanıtım programları 
gerçekleştirdik. Ayrıca sosyal med-
yada ciddi tanıtım çalışmaları ger-
çekleştiriyoruz. Okulumuza yüzde 
3' lük dilimin üstünde yerleşen her 
öğrenciye burs vereceğiz. Öğrenci 
velilerinin okul tercihlerinde bulun-

madan önce mutlaka okulumuzu 
ziyaret etmelerini, eğitim kadrosu 
ve okulun diğer imkanlarıyla ilgili 
olarak okul yönetimiyle görüşerek 
bilgi almalarının veliler ve öğrenci-
ler açısından çok önemli. Okulumuz 
Meram Yaka gibi çok nezih ve sakin 
bir bölgede, butik bir okul olarak bü-
tün öğrenci ve velilerin öğretmen ve 
okul yönetimiyle sağlıklı bir iletişim 
kurma imkanına sahip. Okulumuz 
Konya'nın marka bir proje okulu 
olma noktasında çok önemli bir ivme 
yakaladık” dedi. n SİBEL CANDAN

BSA Kanalı’nın çevresi yeniden düzenlendi

Şükrü Doruk eğitimcilere tanıtıldı
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Sinemalar kapılarını ilk olarak SOBE öğrencilerine açtı
Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-

tim Vakfı (SOBE) Eğitim Merkezi 
öğrencileri öğretmenleriyle bir-
likte Kent Plaza AVM’de sinema 
filmi izledi. 

Otizm, doğuştan gelen ya da 
yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan 
karmaşık bir nöro-gelişimsel fark-
lılıktır ve genel olarak Toplumsal 
İletişim ve Etkileşimde Güçlük-
ler ile Sınırlı-Yineleyici Davranış 
Örüntüleri (Tekrarlayıcı Davra-
nışlar) şeklinde yetersizliklerle 
kendini gösteriyor. Otizmli birey-
lerin yaşadıkları bu yetersizlik-
ler onların toplumsal ortamlarda 
bulunmalarını ve sosyal hayata 
katılmalarını zorlaştırıyor. Bunun 

yanında toplumda bulunan in-
sanların otizmli bireylerin far-
kında olmamaları, otizm ile ilgili 

eksik ya da yanlış bilgilere sahip 
olmaları nedeniyle bu bireylerin 
sosyal ortamlarda bulunmaları 

daha da zor bir hal alıyor.
Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-

tim Vakfı otizmli bireylere verilen 

eğitim ve terapi hizmetleri ile on-
ların bağımsızlığını desteklerken 
aynı zamanda otizmli bireyleri 

toplumsal ortamlara dahil etmeyi 
ve bu ortamlarda otizm farkında-
lığı sağlamayı hedefliyor. 

Bu hedef kapsamında kısıt-
lamaların sona ermesiyle birlik-
te sinemalar kapılarını ilk olarak 
SOBE Vakfı’nda eğitim gören 
otizmli öğrencilere açtı. Otizmli 
öğrenciler sinema filmi ve ya-
nında yedikleri patlamış mısırla 
keyifli zaman geçirmenin yanın-
da insanlarla etkileşim kurmayı, 
toplumsal ortamlarda uygun dav-
ranışlar sergilemeyi ve bekleme, 
sıra alma gibi derslerde öğrendik-
leri becerileri gerçek ortamlarda 
sergileme şansı buldular.
n HABER MERKEZİ

Sanat dünyasına birçok yıldız 
kazandıran Selçuk Üniversitesi Di-
lek Sabancı Devlet Konservatuva-
rında mezuniyet heyecanı vardı. 4 
yıllık eğitimlerini başarıyla tamam-
layan 33 öğrenci diplomalarını, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrul-
lah Eken’in de katıldığı törenle aldı. 
Genç sanatçılar; mezun olmanın se-
vincini, hocalarından ve arkadaşla-
rından ayrılmanın hüznünü yaşadı. 

Selçuk Üniversitesi Dilek Saban-
cı Devlet Konservatuvarının 2020-
2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet 
töreni, açık hava tiyatro sahnesin-
de gerçekleştirildi. Törene; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, 
Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. 
Oğuz Karakaya, akademisyenler, 
öğrenciler ve aileleri katıldı. 
‘SANATINIZI İCRA EDERKEN DİN, DİL, 
IRK, MEZHEP FARKI GÖZETMEYİN’

Konuşmasında önce velilere 
seslenerek “Öğrencilerin bugüne 
gelmesinde birinci etken sizlersi-
niz, sizlerin emekleri çok büyük.” 
diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Emrullah Eken, “Köklü ve kadim 
bir Üniversite olan Selçuk Üniver-
sitesi, gerek akademik personelinin 
donanımı gerekse teknik alt yapı-
sıyla ülkemizdeki ilk 16 üniversite 
arasında yer alıyor. Böyle köklü bir 
Üniversiteden mezun olmak ayrı bir 

güzellik. Öğrencilerimizi yetiştiren 
hocalarımızın, ulusal ve uluslararası 
düzeyde ün yaptığını biliyoruz. Biz 
sadece kendi öğrencilerimizi ye-
tiştirmiyoruz; aynı zamanda hami 
üniversite olarak birçok üniversiteye 
de katkı sağlıyoruz. Akademik katkı 
sağlayan birimlerimizden biri de Di-
lek Sabancı Devlet Konservatuvarı. 
Burada aldığınız akademik bilgiler 
çok önemli. Kendinizi geliştirmeniz 
ve çağa ayak uydurmanız gerekiyor. 
Akademisyenlerin birikiminden ya-
rarlanmaya devam edin. Üniversite-
mizin imkânlarını istediğiniz zaman 
kullanabilirsiniz. Sanat yeteneğinizle 
iftihar edin. Sadece ülkemizde değil, 
dünyanın her yerinde sanatınızı icra 
edeceksiniz. Sanatınızı icra ederken 

dil, din, ırk, mezhep farkı gözetme-
yin.” ifadelerini kullandı.  

‘SİZLERİN BAŞARISI, 
ARKADAŞLARINIZ İÇİN MOTİVASYON 

KAYNAĞI OLACAK’
Mezun olan öğrencilere önemli 

mesajlar veren Selçuk Üniversitesi 
Dilek Sabancı Devlet Konservatuva-
rı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya 
da “Ana sanat dallarınızdaki bilimsel 
ve sanatsal birikiminizi, ülkemizin 
resmî ya da özel kurum ve kuruluş-
larında başarıyla göstereceğinizden, 
yerine getireceğinizden eminiz. Bu 
çalışmalarınızı ülkemizin, milletimi-
zin millî ve manevi değerlerine say-
gılı ve üretken bireyleri olarak yürü-
teceğinize olan inancımız da tamdır. 
Sizlerin başarısı, kurumumuzun ve 

ana sanat dallarımızın gururu; siz-
den sonra ki arkadaşlarınız için ise 
motivasyon kaynağı olacaktır.” diye 
konuştu.  Selçuk Üniversitesi Dilek 
Sabancı Devlet Konservatuvarı Sah-
ne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Dilek Zerenler, Konservatuvar Mü-
dür Yardımcısı ve Geleneksel Türk 
Müziği Bölümü Türk Sanat Müziği 
Ana Sanat Dalı Başkanı Öğr. Gör. 
Dr. Nuran Ayaz ve Şan Bölüm Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Yazıcı’nın 
ardından sahneye çıkan 25. dönem 
birincisi Hüseyin Arı, konuşma-
sı sırasında duygusal anlar yaşadı. 
Arı’nın yaş kütüğüne plaket çak-
masının ardından mezuniyet töreni, 
kep atma seremonisiyle sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

Konservatuvar öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleş-
ti. Prof. Dr. Emrullah Eken, “Üniversitemiz, her zaman mezun olan öğrencilerimizin arkasındadır” dedi

Genç mühendisler 
diplomalarını aldı

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, 
Keykubad Köşkü önünde düzenle-
nen törende, Selçuk Üniversitesinin 
akademik ve idari anlamda üst dü-
zey üniversitelerden birisi olduğunu 
söyledi. Üniversite olarak YÖK Araş-
tırma ve Aday Üniversiteler arasın-
da yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. 
Eken, Selçuk Üniversitesinin YÖK 
Anadolu Projesi kapsamında ise kı-
demli üniversite niteliğinde bilgi ve 
tecrübesini Bitlis Eren Üniversitesi 
ve Ardahan Üniversitesi ile paylaşa-
cağını belirtti. Prof. Dr. Eken, Selçuk 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin 
bu bağlamda “mühendislik alanın-
da” Bitlis Eren Üniversitesine katkı 
sunacağını dile getirdi.

‘BAŞARIYI İLERİ NOKTAYA 
TAŞIYACAĞINIZA İNANIYORUZ’
Genç mühendislere tavsiyelerde 

bulunan Prof. Dr. Eken, “Elbette ki 
buradan mezun olmanın haklı gu-
rurunu taşıyacaksınız. Bir meslek 
edindikten sonra ekmeğinizin pe-
şinde koşacaksınız. Mezun oldu-
ğunuz alanlar çok kıymetli. Alan-

larınız dünyada geçerli ve stratejik 
öneme haiz meslekler. Bu mesleği 
icra ederken ırk, dil, din, meşrep 
gözetmeden yapınız. Tüm insanlık 
için düşününüz. Bunu sizlerden rica 
ediyorum. Gerek ülkemizde gerekse 
ülkemiz dışında mesleğinizi yapa-
cağınıza inanıyorum. Son yıllarda 
ülkemizin yakaladığı başarıları gö-
rüyorsunuz. Birçok elektronik cihazı 
ihraç etmeye başladık. Allah’ın iz-
niyle bunu sizler daha da ileriye ta-
şıyacaksınız. Mezun olduktan sonra 

hocalarınızla iletişiminizi kesmeyin. 
Selçuk Üniversite olarak hocalarımız 
ve teknik altyapımız hizmetinizde 
olmaya devam edecek. Bizler sizler 
için buradayız. Bunu hiçbir zaman 
unutmayın.” diye konuştu. 

‘İNANIYORUZ Kİ ÖNEMLİ 
BAŞARILAR ELDE EDECEKSİNİZ’
Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Şakir Taşdemir de Türkiye’nin 
geleceğinde söz sahibi olacak, mil-
li ve yerli teknoloji hamlesinde yer 
alacak, mesleğinde yetkin genç mü-

hendisleri gururla uğurlamak için 
bir arada olduklarını kaydetti. Üni-
versite eğitiminin zorlu ve verimli 
bir süreç olduğunu anlatan Prof. Dr. 
Taşdemir, “Bugün her biriniz kendi-
niz ve ailenizin yanı sıra ülkeniz ve 
dünyaya karşı da sorumlu genç mü-
hendislersiniz.

 Teorik bilgilerin ışığında iş ha-
yatına ait farklı tecrübeler edinerek 
ve daha fazla uygulamalı eğitim ala-
rak Teknoloji Fakültesinde okuma-
nın ve mühendislik eğitimi almanın 
ayrıcalıklarıyla mezun oluyorsunuz. 
İnanıyoruz ki yapacağınız işlerde siz-
lere verdiğimiz çağdaş ve üst düzey 
bilgiler ışığında kısa zamanda kari-
yer basamaklarını hızla tırmanacak 
ve önemli başarılar elde edeceksi-
niz.” dedi.

Konuşmaların ardından, derece-
ye giren öğrencilere belgeleri verildi. 
Sonrasında, öğrencilere diplomaları 
takdim edildi. Öğretim elemanları 
ve ailelerin katıldığı tören, mühen-
dislik andı ve kep atma seremonisiy-
le sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘ASELSAN’a destek vermek
üniversitemizi onurlandırır’

Sema törenlerine 
hasret sona erdi

Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçe-
lik, üniversite sanayi iş birliğine yö-
nelik yapılması muhtemel projeler 
geliştirmek ve iki kurum arasında-
ki diyalogu güçlendirmek amacıyla 
ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
A.Ş. Genel Müdürü Bülent Işık’ı 
fabrika tesislerinde ziyaret etti. 

Rektör Prof. Dr. Özçelik 
“ASELSAN ülkemizin önemli sa-
vunma sanayi şirketlerinden bi-
risidir. Konya’daki bu muazzam 
tesiste, ülkenin ihtiyaçlarına cevap 
verecek silah sistemleri üretilecek 
ve bu anlamda Konya, savunma 
sanayisinin omurgasını oluştura-
caktır. Genel Müdürümüzle de iki 
kurum arasında ileriki dönemler-
de yeni proje ve ortaklıklara vesile 
olacağına inandığımız verimli bir 
görüşme gerçekleştirdik. Üniver-
site olarak bu noktada ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri A.Ş.’ye aka-
demik anlamda destek vermekten 
büyük mutluluk duyarız. İki kurum 
arasındaki diyalogu güçlendirerek 

ülkemiz savunma sanayine yönelik 
projeler geliştirmek ve bu anlamda 
somut adımlar atmak adına başa-
rılı işler yürüteceğimize inanıyo-
rum” dedi. 

ASELSAN Konya Genel Müdü-
rü Bülent Işık ise üniversite sanayi 
iş birliğinin her iki taraf için de ge-
liştirici yönlerine değinerek, bu tarz 
birlikteliklerin sıklıkla yapılması 
gerektiğine vurgu yaptı. Ardından 
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik ve 
beraberindekiler ASELSAN Konya 
Silah Sistemleri A.Ş. tesislerini zi-
yaret ederek Genel Müdür Bülent 
Işık’tan bilgi aldı. 

Gerçekleştirilen ziyarete, Rek-
tör Prof. Dr. Özçelik’e Üniversi-
te Sanayi İşbirliğinden Sorumlu 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mus-
tafa Karaman, Savunma, Uzay ve 
Havacılık Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Alper Kılıç ile KTÜN 
TEKNOFEST Koordinatörü Doç. 
Dr. Akif Durdu da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Konya’yı ve kültürünü ulusla-
rarası alanda tanıtan İrfan Mede-
niyeti Araştırma ve Kültür Merke-
zi Sema programları ile kapılarını 
açıyor.

 Normalleşme süreciyle birlik-
te yeniden izleyicisi ile buluşacak 
olan İRFA Semahanesi’nde ha-
zırlıklar tamamlandı.  Geleneksel 
Türk İslam sanatlarına uygun şe-

kilde bir külliye olarak inşa edilen 
İRFA’ya gelen misafirler; ömürleri 
boyunca unutamayacakları bir 
manâ seyahati yaşıyor. 

İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi’nde Semâ 
Mukâbeleleri Cuma 20.30 ve Pa-
zar 14.30’da Ücretsiz olarak izle-
nebiliyor.
n HABER MERKEZİ
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 Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları 
Derneği Başkanı Ali Öz, birinci gün tur 
öncesi etkinliğe katılan bisikletseverle-
re güzergah boyunca uymaları gereken 
konularda bilgiler verirken, "Festivalin 
ilk günkü güzergahının parkuru toplam 
64 kilometre. Stabilize yolda tırmanışlar 
var. Keyifli güzergahlarımız var. Keyif 
alabilmek için bir hız yarışına girmemeniz 
büyük önem arz ediyor. Tur güzergahı, Ku-
ğulu Tabiat Parkı’ndan başlayıp, Gölyüzü, 
Susuz, Çatmakaya, Tınaztepe Mağarası, 
Bozkır yolu ve Kuğulu Park şeklindedir" 
hatırlatmasında bulundu.

 Festivalin birinci gününde Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, bisiklet festivaline 
katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından 
Seydişehir'e gelerek katılım gösteren bi-
siklet tutkunlarına etkinliklere gösterdikle-
ri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

 Bisiklet festivalini geleneksel hale 
getirdiklerini ifade eden Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Torosların 
eşsiz doğası ve manzarası eşliğinde her 
yıl düzenli olarak gerçekleştirerek gele-
neksel hale getireceğimiz bisiklet festivali 
bölgemizde ilk olma özelliğiyle ön plana 
çıkıyor.

 Türkiye’nin farklı bölgelerinden festi-
valimize katılan sporcularımıza hem ilçe-

mizi tanıtıyor, hem de festivalle ilçemizin 
sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulu-
nuyoruz” dedi. 

Başkan Tutal, Kuğulu festival ala-
nından başlayan ilk gün parkurunun 64 
kilometrelik kısmının Taşağıl, Gölyüzü, 
Susuz, Çatmakaya ve Tınaztepe Mağarası 
güzergahı olduğunu, ikinci etabında Ku-

ğulu Tabiat Parkı, Bostandere-Vasada An-
tik Tiyatrosu ve devamında Bostandere ve 
İncesu yaylalarına ilerleyerek toplamda 
45 km pedallayarak ikinci günü tamamla-
yacaklarını belirtti. 

Festivalin üçüncü ve son gününde 
ise Göletler bölgesinde pedal çevirecek 
olan bisiklet severler Kuğulu Tabiat Parkı, 

Gökçehüyük Göleti, Taraşçı Göleti olmak 
üzere 45 kilometre pedallayarak bu eta-
bın sonunda şehir turu yapıp, Seydi Şifa 
Termal Tesisleri ve Adile Baysal Kültür ve 
Sanat Evi Müzesini gezecek ve son olarak 
da Seyyid Harun Veli Cami ziyaretiyle 3. 
Gün turu tamamlamış olacak” dedi. 
 n SPOR SERVİSİ

Seydişehir bisiklet 
festivali başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Bisiklet Festivali başladı. 2- 4 Temmuz tarihle-
ri arası devam edecek Bisiklet Festivali'ne Türkiye’nin değişik illerinden kayıt yaptıran 200 bisikletçi katıldı. 

154 kilometrelik mesafeden oluşan Kamplı Bisiklet Turu'na çok sayıda bisiklet tutkunu katılıyor Giuliano ile 
yollar ayrıldı

İsaac Cofie 2 yıl
daha Sivasspor’da

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Giuliano ile 
karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeni sezon kadro plan-
lamalarına devam eden Başakşehir, 31 yaşındaki oyuncu 
Giuliano'yla yollarını ayırdı. 

Turuncu-lacivertlilerle toplam 32 maça çıkıp 3 gol, 
5 asistlik performans sergileyen Giuliano için paylaşılan 
veda mesajında, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir 
sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı an-
laşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli 
bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş 
olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan 
bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. n İHA

Hatayspor’da yeni 
sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki 
kamp programı kapsamında yeni sezon hazırlıklarına baş-
ladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları 
için oyuncular kentte toplandı. Palandöken Dağı eteklerin-
deki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör 
Ömer Erdoğan yönetiminde bir araya gelen Akdeniz ekibi, 
kentteki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. n İHA

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta 
saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imza-
ladı. UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan 
Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 
kırmızı-beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki 
orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı; “Demir Grup Sivasspor'umuz, sözleşmesi sezon 
sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni söz-
leşme imzaladı. n İHA

Stadyuma en çok taraftarı Galatasaray alacak
Türkiye Futbol Federasyonu, 

2021-2022 sezonunda stadyumlara 
yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişi 
yapılacağını açıklamasının ardından 
yüzde 50 kapasiteyle en fazla taraf-
tarı stadına kabul edebilecek takım 
Galatasaray oldu. Fenerbahçe ikinci 
sırada yer alırken, Beşiktaş üçüncü 
Konyaspor’da dördüncü sırada yer 
aldı

Korona virüs tedbirleri kapsa-
mında taraftarlara kapalı olan müsa-
bakalar, TFF’nin aldığı kararla yeni 
sezonda yüzde 50 kapasiteyle seyirci 
girişine açıldı. 2021-2022 sezonunda 
taraftarlar stadyumlara geri döne-
cekken, dört büyüklerin stadyumla-
rının kapasiteleri ve hangi takımın 
kaç taraftarını stadyuma kabul ede-
bileceği merak konusu oldu. Gala-
tasaray yeni sezonda bu alanda lider 
durumda. Sarı-kırmızılı takımı 2021-

2022 sezonunda toplam 26 bin 111 
taraftarı stadyumda destekleyecek. 
Galatasaray’ı bu alanda Fenerbahçe 
23 bin 917 kişi ile takip ederken, Be-
şiktaş’ın stadında 21 Bin 295 kişi yer 
alabilecek. Medaş Konya Büyükşehir 

Stadyumu’nda 21 Bin kişi statta yer 
alırken, Trabzonspor’u ise 20 Bin 391 
futbolsever takip edebilecek.

TÜRK TELEKOM STADYUMU
2011’de açılan Türk Telekom 

Stadyumu, 52 bin 223 seyirci kapa-

sitesine sahip. Sarı-kırmızılı takımı 
yeni sezonda korona virüs tedbirleri 
kapsamında toplam 26 bin 111 kişi 
desteklemek için stada girebilecek. 
Bu dört büyükler arasındaki en fazla 
sayı. Böylelikle yeni sezonda en faz-

la taraftar desteği de Galatasaray’da 
olacak.

ÜLKER STADYUMU
47 bin 834 seyirci kapasiteli 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü 
Saracoğlu Spor Kompleksi ise yeni 
sezonda en fazla seyircinin yer ala-
bileceği ikinci stadyum. Yüzde 50 
kapasitede toplam 23 bin 917 sarı-la-
civertli taraftar Kadıköy’de takımını 
destekleyebilecek.

VODAFONE PARK
2016 yılında hizmete açılan Vo-

dafone Park’ta normal şartlarda top-
lam 42 bin 590 seyirci müsabakayı 
takip edebiliyor. Pandemi tedbirleri 
kapsamında uygulanacak olan yüzde 
50 kapasitede ise siyah-beyazlı takı-
mı 21 bin 295 kişi takip edebilecek.

MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR 
STADYUMU

Federasyonun yeni kararından 

sonra Konyaspor’a ev sahipliği ya-
pan Medaş Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nda 21 Bin futbolsever yer 
alacak. Takımlarına hasret kalan 
Yeşil-Beyazlı taraftarlar 100.yıla gi-
ren takımlarını yeni sezonda tutkuy-
la destekleyecek. 42 bin kapasiteye 
sahip olan Medaş Konya Büyükşehir 
Stadyumu’na tedbirler kapsamında 
21 bin taraftar alınabilecek.

MEDİCAL PARK ARENA
Dört büyükler arasında yeni 

sezonda uygulanacak yüzde 50 ka-
pasitede seyirci kabul edilmesinde 
en az taraftar desteğinin olduğu ta-
kım Trabzonspor oldu. 40 bin 782 
seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor 
Kompleksi Medical Park Arena’da 
2021-2022 sezonunda 20 bin 391 
bordo-mavili taraftar takımını des-
tekleyebilecek.
 n SPOR SERVİSİ-İHA

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon 
öncesi bugün rutin sağlık kontrollerin-
den geçti. Yeni sezon hazırlıklarına dün 
başlayan Fenerbahçe'de futbolcular, 
sağlık kontrollerinden geçti. İlk olarak 
kan tetkiklerinin yapılmasının ardından 
ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun 
boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bö-
lümlerinde muayeneler yapıldı. Futbol-

cuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor 
testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 
Sağlık kontrolleri, Takım Doktoru Prof. 
Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun denetim ve 
gözetiminde yapıldı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık-
larını akşam saatlerinde Dereağzı Lefter 
Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapacağı 
antrenmanla sürdürecek. n İHA

Kasımpaşa Ouanes ile sözleşme imzaladı
Kasımpaşa, Tunus 1. Lig ekiplerin-

den Es Sahel’de forma giyen 26 yaşın-
daki sol bek oyuncusu Mortadha Ben 
Ouanes’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. 
Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını 
transferlerle devam ettiriyor. 

Kaleci Harun Tekin ve Ahmet En-
gin’in ardından lacivert-beyazlılar, Tu-
nus Ligi ekiplerinden Es Sahel’de forma 
giyen Mortadha Ben Ouanes’i renkleri-
ne bağladı. Ouanes, Kasımpaşa ile 2+1 
yıllık sözleşme imzaladı. 

Lacivert-beyazlı kulüpten konuy-
la ilgili, "Tunus 1. lig ekiplerinden Es 
Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek 
oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sağ-
lık sponsorumuz Liv Hospital Hastane-
si'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin 
ardından Kemerburgaz Tesislerimizde 
Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da 
hazır bulunduğu imza töreninde kendi-

sini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağ-
layan sözleşmeye imza attı" ifadelerine 
yer verildi.
 n İHA
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş ara-
sı öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak 
değerlendirmesi için düzenlediği “Spor 
Konya Projesi” yeniden çocuklarla bu-
luşuyor. Pandemi nedeniyle ara verilen 
Spor Okullarında yaz dönemi için kayıt-
ların alınmaya başlandığını açıklayan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, ilçelerdeki tüm öğrencileri 
kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe beledi-
yeleri iş birliğiyle 28 ilçede 6-16 yaş ara-
sı öğrencilere yönelik düzenlenen “Spor 
Konya Projesi” bu yaz yeniden başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Beledi-
yesi olarak öncelik verdikleri konuların 
başında yarınların teminatı çocuklarımı-
zın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi gel-
diğini ifade ederek, bu kapsamda hayata 
geçirdikleri “Spor Konya Projesi” ile ço-
cukları ve gençleri sporla tanıştırdıklarını 
söyledi.

Pandemiden önce başlattıkları Spor 
Okullarına koronavirüs nedeniyle ara 
vermek zorunda kaldıkları ancak normal-
leşme süreciyle birlikte bu yaz dönemin-

de ilçelerdeki öğrencilerin yeniden spor-
la buluşacağının müjdesini veren Başkan 
Altay, “Spor Konya Projesi ile gençleri-
mizi yatkın oldukları branşlarda spor 
ile iç içe olmalarını sağlıyoruz. Başarılı 
olanlarını da Türk sporuna kazandırmayı 
hedefliyoruz. 28 ilçemizdeki yaşları uyan 
tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz 

spor okullarına kayıt yaptırmaya davet 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere 
yönelik gerçekleştirilecek “Spor Konya 
Projesi” için kayıtlar sporkonya.com.tr 
adresinden ücretsiz olarak yapılabilirken 
25 farklı branşta faaliyet verilecek.

Yaz Spor Okullarında faaliyet göste-

rilecek branşlar ise şunlar: Futbol, Bas-
ketbol, Voleybol, Hentbol, Tekvando, 
Badminton, Halter, Güreş, Karate, Boc-
ce, Judo, Jimnastik, Satranç, Dart, Kick 
Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Boks, Halk 
Oyunları, Akıl ve Zekâ Oyunları, Atletizm, 
Bisiklet, Kort Tenisi, Oryantiring, Futsal.
n SPOR SERVİSİ

‘Spor Konya Projesi’ 
çocuklarla buluşuyor
Konya Büyükşehir Belediyesi merkez dışında 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri adı-
na düzenlediği ‘Spor Konya Projesi’ni yeniden hayata geçiriyor. Pandemi nedeniyle ara verilen spor okullarında yaz dönemi 
adına kayıtların başladığı öğrenildi. Başkan Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada tüm öğrencileri kayıt olmaya davet etti

Fatih Özgökçen 
açıklama yapacak

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ya-
rın gerçekleşecek olan Konya Barosu seçimleri sonrasında 
Konyaspor gündemine ilişkin açıklamalarda bulunacak. 
Avukat olan Fatih Özgökçen seçimde yer alacak ve oy kul-
lanacak. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifa-
delere yer verildi: “4 Temmuz 2021 Pazar günü saat 11.00 
de yapılacak olan Konya Barosu Seçimleri sonrasında 
Başkanımız Fatih Özgökçen Konyaspor gündemine ilişkin 
açıklamalar yapacaktır. Medya mensubu arkadaşlarımız 
davetlidir.” n SPOR SERVİSİ

Umut Geçen 
Konya Basket’te

Dusan Cantekin
Takımdan ayrıldı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden 
temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’da 
transfer çalışmaları devam ediyor. Dış transferde daha 
önce Samsunspor’dan Can Özcan, Tayfun Erülkü’yü kadro-
suna katan Dev Kartallar Denizli Basket’ten de eski oyuncu-
su Mehmet Özdoğan ile anlaşma sağlamıştı. Çalışmalarına 
devam eden Yeşil-Beyazlılar, geride kalan sezonu Manisa 
Büyükşehir Belediyesi’nde geçiren Umut geçen ile de an-
laşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in kapısından 
dönen Konyaspor Basket, bu dönem direkt olarak Süper 
Lig’e yükselme adına kadrosunu güçlendirmeye devam 
ediyor. n SPOR SERVİSİ

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’da tecrü-
beli pivot Dusan Cantekin ile yollar ayrıldı. Ligde normal 
sezonda başarılı bir performans ortaya koyan 31 yaşındaki 
basketbolcu Play-Off sürecinde takıma katkı sağlamakta 
zorlanmıştı. Özellikle sezonun ilk yarısında performansıyla 
beğeni kazanan Dusan, Robert Upshaw’ın takıma dahil ol-
masıyla arka planda kalmıştı. Konyaspor Basket’ten ayrılan 
2.21’lik Dusan Cantekin, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep 
Basketbol ile anlaşmaya vardı. n SPOR SERVİSİ

Başkanlar, çocuklara Konyaspor sevgisini aşılıyor
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, çocuklara Konyaspor sevgisini 
aşılamaya devam ediyor. Şehirde 
çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan 
Altay, çocuklarla Yeşil-Beyazlı renk-
ler altında buluştu. Spora ve sporcu-
ya destekleriyle ön planla olan yerel 
yönetim bu anlamda kamuoyunun da 
takdirini topladı.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ile birlikte çocuklarla yaz okul-
ları, spor okulları, Kur’an Kursları, 
Konyaspor ve kitap okuma üzerine 

konuştu. Konuyla ilgili sosyal medya 
üzerinden bir paylaşımda bulunan 
Altay, “Maşaallah, çocuklarımızın 
muhakeme gücü muhteşem.” dedi.

HASAN KILCA FUTBOL OYNADI
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, önceki gün halı sahada ço-
cuklarla futbol oynadı. Konyaspor’a 

destekleriyle ön plana çıkan Kılca, 
halı sahadaki performansıyla beğeni 
kazandı. Konyaspor’da santrfor ara-
yışları sürerken, Başkan Fatih Özgök-

çen ve Hasan Kılca arasında sosyal 
medyada samimi anlar yaşandı. Öz-
gökçen, Başkan Kılca’nın halı saha-
daki videosunu alıntılayarak “Sayın 

Başkanım; Scout ekibimiz videoyu 
görünce hemen beni aradılar “ara-
dığımız golcüyü bulduk” diye... İzle-
yince hak verdim onlara. Anlaşabi-
lirsek yılın transfer duyurusunu yarın 
yapabiliriz.” İfadelerini kullandı. Ha-
san Kılca ise bun yanıt olarak, “Kon-
yaspor’umuzun 100. yıl kadrosunda 
golcü olmayı kim istemez :) Ancak 
biz yine de transfer piyasasının ka-
fasını karıştırmayalım başkanım. 12. 
adam olarak tribünlerde daha faydalı 
olacağımı düşünüyorum :) Sizlere ve 
takımımıza inancımız tam.” dedi.

Yerel yönetimin, Konyaspor’a 
destekleri ve çocuklarla kaynaşarak 
Konyaspor sevgisini aktarması takdir 
kazandı.
 n SPOR SERVİSİ

Konya Basketbol İl Temsilcisi Hakan 
Kuşcu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
tarafından 2020 yılı Sportif Fair Play Ta-
nıtım Dalı “Kutlama Mektubu” ödülüne 
layık görüldü.

Hakan Kuşcu’nun ödüle aday gös-
terilmesine pandemi sürecinin olum-
suz etkilerini minimize etmek amacıyla 
başlattığı U10-11-12 yaş kategorilerin-
deki kız, erkek toplam 780 sporcuya “3 
PROJE, 1000 Kitap” projesi ile Fair-Play 
ruhunun benimsenmesine yönelik çeşit-
li etkinliklere imza atması vesile oldu. 
Etkinlikler çerçevesinde müsabakaların 
pandemi nedeniyle tamamlanamama-
sı ve sezonun yarım kalması nedeniyle 
hayal kırıklığı yaşayan küçük sporculara 
başarı belgesi, madalya ve Konya’da 
önde gelen spor adamlarından İsmet 

Karababa tarafından yazılan 1000 adet 
Bay Fair Play kitabı hediye edilmişti.

Daha öncesinde 2018 yılında Konya 
Basketbol İl Temsilciliği bu ödüle layık 
görülmüştü. O dönemde de İl Temsil-
ciliği görevinde olan Hakan Kuşcu şu 
açıklamayı yaptı: Sporculara Fair- Play 
ruhunu aşılamak için çalışmaya devam 
edeceğimizi 2018 yılında bu ödüle layık 
görüldüğümüz zaman da söylemiştik. 
İki yıl sonra aynı ilkeler ile çalışmaya 
devam ederek bu ödülü ikinci kez ilimi-
ze getirmenin gururunu yaşamaktayız. 
Bize desteklerini esirgemeyen Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ve projeye desteklerinden 
ötürü Konya’mızın yerel basın organları-
na teşekkürü borç bilirim.
n SPOR SERVİSİ

Hakan Kuşcu, Fair-Play dalında ödüle layık görüldü 



Anadolu Kartalı’nda 
kontroller devam ediyor

Nuri Emre Akşit
A takımla kampta 

Ahmet Önay 
ile 1 yıl daha 

İttifak Holding Konyaspor’da yeni 
sezon öncesi sağlık kontrolleri devam 
ediyor. Konuyla ilgili bir açıklamada 
bulunan Yeşil-Beyazlı kulüp, “Yeni se-
zon hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’miz-
de yaptığı antrenmanlarla sürdüren İtti-
fak Holding Konyaspor’umuzda, sağlık 
kontrolleri 8 futbolcumuz ile devam etti. 
Sağlık sponsorumuz Medicana Konya 
Hastanesi’nde yapılan ve Eray Birni-
çan, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yar-
dımcı, Erdon Daci, İsmail Güven, Adil 
Demirbağ, Erten Ersu ile Deni Milosevi-
c’in yer aldığı oyuncu grubumuzdan kan 
ve idrar örnekleri alınırken, EKG ve Ak-
ciğer grafikleri çekildi. Oyuncularımız, 
sağlık kontrollerinin son bölümünde 
ise efor testinden geçirildi.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, geride 
kalan sezonu 1922 Konyaspor’da ge-
çiren Nuri Emre Akşit’i kampa davet 
etti. A takımla kamp geçirecek olan 
genç futbolcu beğenilmesi halinde yeni 
sezonda kadroda yer alacak.  19 yaşın-
daki futbolcu ara transfer döneminde 
transfer dilmiş ve 1922 Konyaspor’a ki-
ralanmıştı. 8 karşılaşmada forma giyen 
defans oyuncusu bu maçların altısında 
sahaya ilk 11’de sahaya çıkmış ve 1 gol 
atma başarısı göstermişti. Stil olarak 
Abdülkerim Bardakçı’ya benzeyen Nuri 
Emre Akşit, sol bekte de forma giyebi-
liyor. Ajax altyapısından yetişen genç 
oyuncu, Başakşehir U19 takımında da 
forma giymişti. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 
sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper 
Ahmet Önay ile 1 yıllık yeni sözleşme 
imzalandı. 2010-2011 sezonundan beri 
aralıksız olarak Yavru Kartal’da forma 
giyen Ahmet Önay geride kalan sezon-
da istediği forma şansını bulmakta zor-
lanmıştı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan 
açıklamada, “Karatay Termal 1922 
Konyaspor’umuz ; 2020-2021 sezonu 
futbolcularımızdan savunma oyuncusu 
Ahmet Önay ile Kulüp Başkanımız Sn. 
Muhammet Zahir Renklibay ve yöne-
tim kurulu üyelerimizin katıldığı tören 
ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.” İfade-
leri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

Daha önceki sezonlarda da Konyaspor’a transferinin gün-
deme geldiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden 
Serdar Gürler “Kendimizi iyi hissettiğimiz bir şehirdeydik ai-
lemle beraber. Zaten o takımdan sonra yurt dışına İspanya'ya 
gittim. Çünkü o dönemde o şehirden başka bir yere gitmek 
istemiyordum. Nasip bugüneymiş” ifadelerini kullandı.

Tribünlerin seyircilere açılması kararını da değerlendi-
ren yeni transfer Serdar Gürler “Bildiğiniz gibi stadyumlara 
yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek. Taraftarla buluşa-
cağım için heyecanlıyım. Çünkü Konya stadyumunun yüzde 
50'si yirmi bir bin yapar. Çok büyük ve her kulüpte olmayan 
bir rakam. Taraftarlarımızın karşısına çıkma isteği beni biraz 
sabırsızlandırıyor” şeklinde konuştu.

Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyun-
cu 10 numaralı formayı giyecek. n SPOR SERVİSİ

‘Terimin son damlasına 
kadar savaşacağım’

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı Serdar Gürler, kulüp televizyonuna ilk açıklamasını yaptı. 
Serdar, “Hayırlı uğurlu olsun. Konya'da olmaktan çok mutluyum. Burada bana gösterilen ilgi çok güzeldi ve beni çok memnun etti. Sanki hep 
buradaymışım gibi hissettirdi beni. Konyaspor için elimden geldiği kadar terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim.” dedi.


