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çocuklarımızı eğitecek 06 Ekinler ve saman 

balyaları küle döndü 
‘Konya’nın turizmden 
aldığı pay yetersiz!’
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İçeri Çumralılar birlik 
ve beraberlik içinde

Av. Mustafa Aladağ 
yeniden Başkan seçildi

Pandemi sebebiyle ziyaretlere ara veren İçeri Çum-
ralılar   Eğitim Kültür Çevre ve Dayanışma Derneği, 
normalleşme adımları ile birlikte Konya ve Çum-
ra’daki hemşerilerine ziyaretlerini sürdürüyor. 

n HABERİ SAYFA 5'TE

Konya Barosu’nun 2020-2022 dönemi seçimli olağan 
genel kurulu gerçekleştirildi. 4 ayrı listenin yarıştığı 

genel kurulda mevcut başkan Mustafa Aladağ, güven 
tazeleyerek yeniden başkan oldu. n HABERİ SAYFA 12'DE

Bakan Elvan 
oğlunu evlendirdi

‘Muhtarlarımız
gözümüz, kulağımız’

Hedef sektörde 
Model olmak

Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan’ın oğlu Emre Elvan 
Ankara’da düzenlenen düğün 
merasimi ile Mervenur Aydar 
ile dünyaevine girdi. Genç çifti 
ve ailelerini mutlu günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Karapınar 
İlçesi muhtarlarıyla biraraya 
geldi. Muhtarlık makamının 
önemine işaret eden Başkan 
Altay, “Muhtarlarımız mahalle-
lerdeki gözümüz, kulağımız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 10'DA

20 metrekarelik bir dükkândan 
2000 metrekarelik bir kapalı 
alana uzanan serüvenin üçüncü 
kuşak kahramanı Niyazi Ada-
balı ile Model Ofset’i konuştuk. 
Adabalı, “Değerlerimizi sınırla-
rın ötesine taşımak için gayret 
ve çaba gösteriyorum” dedi.
n HABERİ SAYFA 15'TE

SELÇUKLU KUDÜS’E 
SELAM GÖNDERDİ

KARATAY LAVANTA
BAHÇESİ BEĞENİLDİ

ERKEN MÜDAHALE 
FACİAYI ÖNLEDİ

Selçuklu Belediyesi, Selahaddin Eyyubi’nin Müslü-
manların kalbi olan Kudüs’ü haçlılardan geri almak için 
başlattığı fethin yıldönümü sebebiyle “Kudüs’e Giden 
Yol” isimli bir program düzenledi. Programda büyük 

coşku vardı. n HABERİ SAYFA 7’DE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta 
Bahçesi’nin renklenmesiyle halkın ziyaretine açıldığını 

duyurmuştu. Duyuruyu alan vatandaşlar haftasonunu da 
fırsat bilerek Karatay Lavanta Bahçesi’ne akın etti. 

n HABERİ SAYFA 11'DE

Cumartesi günü 
öğleden sonra aniden 
bastıran yağış, bazı 

olumsuzlukları 
beraberinde getirdi. 
Sarayönü bölgesinde 
Konya-Ankara YHT 

Hattı sel nedeniyle zarar 
görürken, erken müda-
haleyle facianın önüne 

geçildi. Seferler bir süre 
durduktan sonra dün 

yeniden başladı. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

YATIRIMLARLA 
ŞAHLANIYOR

Yüz yıllar önce leblebisiyle adını duyuran, sonrasında zengin maden yataklarıyla ikinci kez şahlanan Seydişehir’in 
şimdi termal su kaynakları ve turizm alanındaki yatırımlarla üçüncü şahlanışını gerçekleştirmesi hedefleniyor

ÜÇÜNCÜ ŞAHLANIŞ
DÖNEMİ BAŞLIYOR

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, zengin yeraltı 
ve yerüstü kaynaklarına sahip olan Seydişehir’in bir za-
manlar leblebisiyle ünlü olduğunu; sonra Eti Alüminyum 
ile zengin yeraltı kaynaklarının ilçeye değer kattığını; Sey-
dişehir’in üçüncü şahlanış döneminin ise termal tesisler 
ve turizm yatırımlarıyla gerçekleşeceğini dile getirdi.

ÜÇLÜ BİR SAÇ 
AYAĞI OLUŞTURULDU

Merkezi Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir 
Belediyesi olarak üçlü sacayağı oluşturduklarını belirten 
Başkan Tutal, bu sayede Seydişehir’in kamu yatırımların-
dan daha çok istifade etmesini, hizmetlerin sağlam bir 
zemin üzerinde yükselmesini sağlamayı hedef edindikle-
rini kaydetti. n HABERİ SAYFA 3'TE
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      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C
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Yüz yıllar önce leblebisiyle adını duyuran, sonrasında zengin maden yataklarıyla ikinci kez şahlanan Seydişehir’in 
şimdi termal su kaynakları ve turizm alanındaki yatırımlarla üçüncü şahlanışını gerçekleştirmesi hedefleniyor

Termal tesis hem turistik hem de ekonomik kazanım sağlayacak. 
Projesi revize edilen Kuğulu Tabiat Parkı’ndaki çalışmalar titizlikle devam ediyor. 

Başkan Tutal, bu parkın Seydişehir’in markalarından biri olduğunu söylüyor.

Yaşlı Bakım Evi sadece Seydişehir’e değil, bölgenin tamamına hizmet verecek.

Seydişehir Kent Müzesi ile ilçenin kültürü kayıt altına alınıyor.

Hükümet, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi’nin paydaşı olduğu üçlü 
saçağı oluşturularak, ilçe yatırımları sağlam temellere oturtuldu. 

Seyyid Harun Veli Türbesi ve çevresindeki düzenlemelerde önemli bir mesafe alındı. Seydişehir Arasta Çarşısı yenilenen yüzüyle bölgede oluşturulan kültür havzasının önemli bir parçası. 

Seydişehir’in 3. şahlanış dönemi
Son yıllarda yapılan yatırımlarla 

atağa kalkan Seydişehir Belediyesi, 
ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik, 
turistik ve beşeri anlamda gelişi-
mine önemli katkılar sağladı. Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Konya’nın en eski yerleşim 
yerlerinden olan, Seyyid Harun Veli 
Hazretleri tarafından kurulan, zen-
gin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına 
sahip olan Seydişehir’in bir zaman-
lar leblebisiyle ünlü olduğunu; son-
ra Eti Alüminyum ile zengin yeraltı 
kaynaklarının ilçeye değer kattığını; 
Seydişehir’in üçüncü şahlanış dö-
neminin ise termal tesisler ve tu-
rizm yatırımlarıyla gerçekleşeceğini 
dile getirdi. 

‘TERMAL TESİS HEM 
TURİSTİK HEM DE EKONOMİK

 KAZANIM SAĞLAYACAK’
Seydişehir Belediyesi olarak 

Seydişehir’e yaptıkları hizmetle-
ri anlatan Başkan Mehmet Tutal, 
“Üzerimizde bir vebal var. Hizmet 
etmek bizim için sorumluluk. Di-
ğer taraftan da bir eser bırakmak 
gerekir. İlçenin önünü açmak için 
klasik belediye hizmetlerinin de 
dışına çıkmak gerekiyor. Biz, Sey-
dişehir’in 20-25 yıllık problemlerini 
çözme hedefiyle 2014 yılında göre-
ve geldik. 2019 sonrasında da aynı 
mantıkla hareket ettik. Çok şükür 
kimisini başlattık, kimisini bitirdik. 

Termal tesis de bunlardan bir 
tanesiydi. 1999’dan bu yana bir ha-
yaldi. Biz bu işi çözebilmek için bü-
yük gayretler gösterdik. Hamdolsun 
2019’da açılışını gerçekleştirdik. 
Konya’nın merkezi ve ilçelerinin 
tamamı, civardaki şehirler başta ol-
mak üzere açılışı yaptıktan çok kısa 
bir süre sonra ciddi manada talep 
almaya başladık. Uzun vadeli plan-
lamalar yaparken, araya pandemi 
girdi. Pandemi döneminde zaruri 
olarak kapatmak durumundaydık. 
Sonrasında kısa bir süre önce yeni-
den hizmet vermeye başladı tesisle-
rimiz. Bu alanı oluşturduktan sonra 
özel sektörü de davet ettik. Özel 
sektörün yaptığı bungalov evler de 
kısa bir süre önce hizmete açılmış 
oldu. Bu vesileyle ilk defa sizin ara-
cılığınızla duyurmuş olalım. Şu an 
tamamen dolu bir şekilde çalışıyor. 

Yine özel sektör kanalıyla gö-
rüştüğümüz, temeli atılacak olan 
otel yatırımlarımız var. Hatta bunu 
bir tatil köyü olarak değerlendirmek 
gayretindeyiz. Tabi müteşebbisleri 
buraya çekebilmek için de özel sek-
törü teşvik edici çalışmalarımız var. 
Arsası benden diyecek kadar küçük 
bir rakamla temin etmelerini sağlı-
yoruz. Tabi 1 yıl içerisinde inşaata 
başlayıp, 3 yıl içinde işletmeye aç-
ması şartımız var. Yatırım yapacak 
olanlar alsın diye uğraşıyoruz. Diğer 
yandan altyapı noktasında da eli-
mizden geleni yapıyor, özel sektö-
rün çalışmalarını kendi işimiz gibi 
sahipleniyoruz” dedi. 

YENİ BİR SICAK SU KAYNAĞI, 
TARIMDA YENİ BİR ÜRETİM MODELİ

Seydişehir’in suyunun mineral 
ortalamasının, Türkiye ortalama-
sının çok üzerinde olduğuna işaret 
eden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Biz bunu birkaç ay 
kullandık, denedik. Sıcaklık derece-
si 43. Yani ne soğuk, ne de sıcak. 
Suyu aldığımız gibi veriyoruz. Bu 
su, sağlık turizmi açısından ideal bir 
su. Ancak bu su termal sera nok-
tasında yeterli değil. 50 dereceyi 
geçmesi gerekiyor. Şehrin başka bir 
noktasında jeofizik çalışması ger-
çekleştiriyoruz. Aldığımız ilk veriler 

bulunan suyun sıcaklığının 50 de-
recenin üzerinde olduğunu göste-
riyor. Burayı da termal sera bölgesi 
olarak değerlendirmeyi hedefliyo-
ruz. Bunu da gerçekleştirdiğimiz an 
Seydişehir’in önünü tamamen aç-
mış olacağız. 

SEYDİŞEHİR’İN 3. ŞAHLANIŞ 
DÖNEMİ

Termal yatırımlarının Seydişe-
hir’in gelişimindeki önemli kilomet-
re taşlarından biri olacağına vurgu 
yapan Başkan Tutal, “Seydişehir’in 
geçmişinde leblebicilik var. Ticari 
anlamda o dönemlerden bu yana 
Türkiye’de önemli bir markadır 
Seydişehir. 1970’lerde tamamlana-
rak 1972 yılında üretime başlayan 
Etibank Alüminyum Tesisleri ile 
birlikte Seydişehir ikinci bir sıçrama 
daha yaşıyor. Seydişehir’in üçüncü 
bir gelişim alanı oluşturması gere-
kiyordu ki bunu da başardı. Termal 
yatırımlarıyla Seydişehir’in 3. şahla-
nış döneminin başlamış olacağına 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Seydişehir’in Ankara’dan başla-
yarak Konya üzerinden Antalya’ya 
bağlanan devlet yolu üzerinde ol-
duğunu ve bu yolun aynı zamanda 
önemli bir turizm aksi oluşturduğu-
nu dile getiren Tutal, “Çevreyolu-
nu ticari alana açmak gerekiyordu 
ki, bu da şehrin geleceğine yönelik 
önemli bir yatırım olacaktı. Bunu bi-
tirdik şu anda. Yolun her iki tarafını 
da ticari alana açtık. Kendimiz bir 
işletmenin temellerini attık. Şu an 
inşaatımız hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Büyük işletmeler ve ulusla-
rarası markalar da buraya girmeye 
başladı. Hızlı bir şekilde bu yolu da 
ticari faaliyete dahil edersek dışarı-
dan sıcak paranın da ilçeye gelmesi 
sağlanmış olacak” dedi. 
‘KUĞULU TABİAT PARKI ÜZERİNDE 

TİTİZLİKLE DURUYORUZ’
Seydişehir’in önemli değerle-

rinden birisinin de Kuğulu Mesire 
Alanı olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Mehmet Tutal, “Kuğulu Parkı 
biz tabiat parkına dönüştürdük. 
Bu süreç biraz uzadı. Şu anda dağ 
kısmındaki teleferik yapılmasını ön-
gördüğümüz alan da dahil olmak 
üzere burada yapılacak olan tüm 
faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Konya Bölge Müdürlüğü 
ile birlikte yürütüyoruz. Proje, son 
aşamaya geldi. Önünde bir engel 
görünmüyor. DSİ ile yaptığımız 
çalışmaları da bu yıl içerisinde bi-
tireceğiz. Resmi prosedürlerle ilgili 
süreç de aksamadan devam ediyor. 
İnşallah bu dönem içerisinde o böl-
geyi de toparlamış olacağız. Burası 
da ilçeye ekonomik getirici olacak 
çalışmalardan ve bizim üzerinde 
titizlikle durduğumuz hizmetlerden 
bir tanesi” diye konuştu. 

‘YAŞLI BAKIM EVİ SEYDİŞEHİR’E 
DEĞİL, BÖLGENİN TAMAMINA

 HİZMET VERECEK’
Seydişehir’in maddi olarak 

önünü açacak projelerin yanında 
işin manevi ve sosyal boyutunu da 
aksatmamaya çalıştıklarını söyle-
yen Başkan Mehmet Tutal, yapılan 
hizmetlerin en önemli ayaklarından 
birinin de halka dokunmak, bir ye-
timin başını okşamak, bir yaşlının 
ihtiyacını gidermek olduğunu dile 
getirdi. Bu anlamda sadece Seydişe-
hir’e değil bölgenin tamamına hiz-
met verecek olan bir hizmeti ortaya 
koyabilmek adına besmele çektikle-
rini dile getiren Tutal, “Seydişehir, 
bu bölgenin ilçeleri arasında ağabey 
konumunda. Sadece ilçeye değil, 
bölgeye hitap edecek bir çalışma 
ortaya koyuyoruz. 144 yaşlımızı ba-
rındırabilecek bir proje hazırladık. 
4 bin 900 metrekare inşaat alanı 
üzerinde yükseliyor Yaşlı Bakım 
Evi. İşin güzel tarafı, bu projeyi biz 
Seydişehir Belediyesi’nin kaynakla-
rını kullanmadan yapıyoruz. Cengiz 
Holding tarafından finanse ediliyor. 
Bu anlamda Ekrem, Şaban ve Meh-
met Cengiz Beyler’e de buradan te-
şekkürlerimi iletiyorum. Tefrişatı ile 
birlikte bugünün şartlarında 20 mil-
yon TL’lik bir proje. Bu yıl içerisinde 
inşaatını tamamlayacaklar” dedi. 

‘İLÇENİN KÜLTÜRÜNÜ 
KAYIT ALTINA ALIYORUZ’

Seydişehir’in yeraltı zenginlik-

lerinin yanında önemli bir kültür 
hafızasına da sahip olduğunu kay-
deden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Seydişehir Kent 
Müzesi ve Kültür Evleri, üzerinde 
durduğumuz önemli kültür proje-
leriydi. Elhamdülillah bu alanda da 
epeyce yol kat ettik ve temellerini 
attık. Seydişehir’in İslam beldesi 
olarak kurulumu 1300’lü yıllara 
dayanıyor. Bir evliyanın kurduğu 
tek şehirdir Seydişehir. Geçmişi 
milattan önce 6000’li yıllara da-
yandığı da düşünülüyor. Bu alanda 
Selçuk Üniversitesi ile birlikte bir 
çalışma yürütülüyor. İlçe genelin-
deki hüyüklerin incelenmesine ve 
açılmasına yönelik çalışmalar baş-
landı. Belediye olarak biz de bunu 
destekliyoruz. Çatalhöyük’ten daha 
eski olduğu düşünülen yerleşkeler 
ve çağdaş olan medeniyetler var. 
Bunlar da şehir müzesinde sergi-
lenecek. Bölgenin geçmişini gün 
yüzüne çıkarıp, gelecek kuşaklara 
aktarabilmek için bu çalışmamızı 
yürütüyoruz. Bu müzenin de Sey-
dişehir’in tarihi ve kültürel değerle-
rinin resmileştirilmesi ve kalıcı hale 
gelmesini sağlamak adına önemli 
olduğuna inanıyoruz” dedi. 

‘HÜKÜMET, BÜYÜKŞEHİR VE 
SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK 
ÜÇLÜ SACAYAĞI OLUŞTURDUK’
Üçlü bir sacayağı oluşturarak 

Seydişehir’in kamu yatırımlarından 
daha çok istifade etmesini, hizmet-
lerin sağlam bir zemin üzerinde 
yükselmesini sağlamayı hedef edin-
diklerini kaydeden Seydişehir Be-
lediye Başkanı Tutal, “Bu anlamda 
2014 seçimlerinden hemen sonra 
dönemin Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek’e verdiği-
miz projelerden birisi Seyyid Harun 
Veli Türbesi ve çevresinin revize 
edilmesine yönelik projeydi. Bölge-
de bize ait olan iş merkezimiz vardı, 
yıktık. Büyükşehir Belediyesi ile ça-
lışıp, burayı etap etap yapıyoruz. Bi-
rinci etabını tamamladık. İkinci eta-
bın kamulaştırmalarının yüzde 80’i 
bitti. Projeyi revize ettik. Süreç bun-
dan dolayı biraz uzadı. 2021 yılında 
bu pürüzleri de netleştirip, 2022’de 
ikinci etaba başlamış olacağız. Bu 
süreçte Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın 
da büyük destek ve katkılarını gör-
dük, görmeye de devam ediyoruz. 
Kendilerine şükranlarımızı sunuyo-
ruz. Burada tarihi bir dönüşüm ya-
pılıyor. Eski ama mimari bir özelliği 
olmayan yerleri yıkarken, mimari 
özelliği olan yerleri koruyoruz. Bu 
dönemde yapılan çalışma bölgedeki 
en kapsamlı çalışma olacak. Hemen 
karşısındaki Arasta Çarşısı’nın da 
yenilenmesi için çalışmalar gayret-
le devam ediyor. Birinci etap bitti, 
ikinci etaptaki çalışmalar devam 
ediyor. Tabi Valilik kaynaklarından 
da faydalanıyoruz burada. Seyyid 
Harun’la birlikte Arasta’yı da bitir-
diğimizde harabeye dönmekte olan 
bir çarşıyı yeniden hayata tutunur 
hale getirmiş olduk. Esnaf buradan 
kaçmaya başlamıştı, ürkütücü bir 
görüntü oluşuyordu. Cephe ve çev-
re düzenlemesini yaptık. İnşallah 
yollarını da bu tarihi ambiyansa uy-
gun bir şekilde yapacağız. Şimdiden 
bu bölgede mülk fiyatları ikiye kat-
ladı. Bölgeden kaçan esnaf, yeniden 
gelmeye başladı. Bunlar Seydişehir 
çapındaki bir ilçe için gerçekten bü-
yük projeler. Seydişehir’in geleceği 
açısından ciddi çalışmalar bunlar” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye yapılan hizmetleri Konya 
Yenigün Gazetesi’ne değerlendirdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu Emre Elvan Ankara’da düzenlenen düğün merasimi ile Mervenur 
Aydar ile dünyaevine girdi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Bakan Elvan oğlunu evlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 

Elvan’ın oğlu Emre Elvan, Anka-
ra’da düzenlenen düğün merasimi 
ile dünyaevine girdi. Öznur-Mus-
tafa Aydar çiftinin kızı Mervenur 
ile Zeliha-Lütfi Elvan çiftinin oğlu 
Emre JW Marriott Ankara’da dü-
zenlenen düğün merasimi ile dün-
yaevine girdi. 

Genç çifti ve ailelerini mutlu 
günlerinde Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mah-
kemesi Başkanı  Zühtü Arslan, 
TBMM Başkan Vekili Celal Adan, 
AK Parti Genel Başkanvekili Bina-
li Yıldırım, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları  Hayati Yazıcı,   Özlem 
Zengin,  Efkan Ala, Dışişleri Baka-
nı  Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı  Adil Karaismailoğ-
lu, Ticaret Bakanı   Mehmet Muş, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Milli Savunma Bakanı  Hu-
lusi Akar,  İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Milli Eğitim Ba-
kanı  Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  
Vedat Bilgin, Adalet Bakanı Abdül-
hamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı  
Prof. Dr. Ali Erbaş ve AK Parti Grup 
Başkanvekili Mahir Ünal'ın yanı sıra 

milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar 
ile çok sayıda davetli yalnız bırak-
madı. Genç çiftin nikahını Altındağ 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım 
Balcı kıydı. Aydar ve Elvan ailele-
ri misafirlerini kapıda karşılayarak 

davetlilerin hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Aydar ve Elvan ailelerini teb-
rik ederken Mervenur ile Emre’ye 
bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
n HABER MERKEZİ

Melike ve Muhammet
Mutluluğa ‘evet’ dedi

Seher- Alpercem Öztürk çiftinin kızı 
Melike ile Arife- Burhanettin Koyuncu 
çiftinin oğlu Muhammet Zahit, Bizim 
Ora Kır Düğün Bahçesinde düzenlenen 
düğün merasimi ile dünyaevine girdi. 

 Öztürk ve Koyuncu ailelerini mutlu 
günlerinde sevenlerinin ve akrabaları-
nın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ile Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca yalnız bırakmadı. Genç 

çiftin nikahını Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca kıydı. Öztürk ve Koyuncu 
aileleri düğüne katılarak mutlulukları-
na ortak olan tüm konuklarıyla düğün 
boyunca yakında ilgilendi. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak Öztürk ve Koyuncu 
ailelerini tebrik ederken, Melike ve Mu-
hammet Zahit’e bir ömür boyu mutlu-
luklar dileriz. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Saadet Partisi GİK Üyesi Celal Asiltürk’ün oğlu Emir, Öz-Finans-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ahmet Eroğlu’nun kızı Büşra Eroğlu’yla hayatlarını birleştirdi

Asiltürk ve Eroğlu 
ailelerinin mutlu günü

Saadet Partisi Genel İdare Ku-
rulu (GİK) Üyesi Celal Asiltürk’ün 
oğlu Emir ile Öz-Finans İş Sendikası 
Genel Başkanı Ahmet Eroğlu’nun 
kızı Büşra hayatlarını birleştirdi. 

Ayşe- Ahmet Eroğlu çiftinin kızı 
Büşra ile Ebru-Celal Asiltürk çiftinin 
kızı Büşra düzenlenen düğün me-
rasimi ile dünyaevine girdi. Ankara 
İncek Arena’da gerçekleşen nikâh 
töreninde çiftin nikâh şahitlikleri-
ni Saadet Partisi Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu, Adalet Baka-
nı Abdulhamit Gül, Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, Türk Parlamen-
terler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil 
ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan yaptı. 

Nikâh merasimine iki ailenin eş, 
dost ve akrabalarının yanı sıra çift-
çin yakın arkadaşları katıldı. Asil-
türk ve Eroğlu aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak davetlilerin ha-
yırlı olsun dileklerini kabul etti. Kon-
ya Yenigün Gazetesi olarak Asiltürk 
ve Eroğlu ailelerini tebrik ederken 
Büşra ile Emir’e bir ömür boyu mut-
luluklar dileriz. n HABER MERKEZİ
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‘Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için önemli’
Pandemi sebebiyle ziyaretlere 

ara veren İçeri Çumralılar Eğitim 
Kültür Çevre ve Dayanışma Derne-
ği, normalleşme adımları ile birlikte 
Konya ve Çumra’daki hemşerile-
rine ziyaretlerini sürdürüyor. İçeri 
Çumralılar  Eğitim Kültür Çevre 
ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Sedat Dündar ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan heyet hem-
şerileri Konya Sarraflar Derneği 
Başkanlığına seçilen Yusuf Yaşar’ı, 
İçeri Çumralılar Sulama Kooperatifi 
Başkanlığına seçilen Ali Cebecioğlu 
ve Yaka Fidancılık Sahibi hemşe-
rilerileri Adnan Yağçı’ya ziyaretler 
gerçekleştirdi. 

‘HEMŞERİLERİMİZİN FİKİRLERİ 
YOL GÖSTERİCİ OLUYOR’

Hemşerilerinin fikirlerinin der-
nek çalışmalarında yol gösterici 

olduğuna dikkat çeken İçeri Çum-
ralılar Eğitim Kültür Çevre ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Sedat 
Dündar, “Günümüzde, şehirler-
de var olan hemşeri dernekleri-
nin amaçları daha çok kendi yöre 
halkından olan vatandaşlarını bir 
araya getirmek, gelinen yöreye ait 
kültürel ve yöresel değerleri koru-
mak ve yaşatmak ve maddi manevi 
hemşerilerine yardım etmek amaç-
lı çalışmaktadır.

 İçeri Çumralılar Eğitim, Kültür 
Çevre ve Dayanışma Derneği ola-
rak her fırsatta hemşerilerimiz ile 
bir araya gelmeye gayret ediyoruz. 
Hemşerilerimiz ile bir araya geldi-
ğimizde dernek çalışmalarını istişa-
re etmenin yanında hemşerilerimi-
zin derneğimizden beklentileri ve 
taleplerini dinliyoruz. Hemşerileri-

mizin fikirleri dernek olarak çalış-
malarımızı gerçekleştirirken bizlere 
yol gösterici oluyor. Hemşehrile-
rimizden de dernek çalışmalarına 
ve faaliyetlerine maddi ve manevi 
desteklerini bekliyoruz. Pandemi 
sebebiyle ara verdiğimiz ziyaretleri 
normalleşme adımları ve kısıtlama-
ların kaldırılması ile birlikte Konya 
Sarraflar Derneği Başkanlığına 
seçilen hemşerimiz Yusuf Yaşar’ı, 
İçeri Çumralılar Sulama Kooperatifi 
Başkanı Ali Cebecioğlu ve Yaka Fi-
dancılık Sahibi hemşerimiz Adnan 
Yağçı’yı ziyaret ederek ara verdi-
ğimiz ziyaretlere başladık. Hayatın 
daha hızlı normale dönmesi adına 
aşı sırası gelmiş tüm hemşerileri-
mizi ve Konyalıları aşılarını olmaya 
davet ediyorum” ifadelerini kullan-
dı. n MEVLÜT EGİN

Konya Ovası'nın güneyinde yer 
alan, Orta Toroslar'ın zirvelerindeki 
kaynak ve kar sularıyla beslenen 
şelale, ziyaretçilerine yılın her ayın-
da farklı güzellikler sunuyor.

Konya'nın Taşkent ilçesindeki 
Ayboğazı Kanyonu ve ortasından 
akan çayın oluşturduğu Çetmi Şe-
lalesi, doğal güzellikleriyle dikkati 
çekiyor. Orta Toroslar'ın etekle-
rindeki Taşeli Platosu'ndaki şelale, 

piknik yapmak, stresten kurtulmak, 
doğayla iç içe zaman geçirmek is-
teyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkun-
larının tercih ettiği yerler arasında 
bulunuyor. Toroslar'ın eriyen kar 
suları, şelaleden sonra yaklaşık 150 
kilometrelik yolculukla Akdeniz ile 
buluşuyor. Etrafı sarp dağlarla çev-
rili, uçurum ve düzlüklerin birbirini 
tamamladığı Ayboğazı Kanyonu, 
yemyeşil ağaçlar, patika yollar ve 

kuş cıvıltılarıyla yürüyüş, tırmanış 
gibi doğa sporlarına imkan tanıyor. 
Kanyonda yaklaşık 50 metre yük-
seklikten büyük bir gölete dökülen 
Çetmi Şelalesi'nin çevresi, Taşkent 
Belediyesi tarafından, doğal görü-
nümü bozulmadan mesire alanı 
olarak düzenlendi. Çayın karşı ta-
rafına kütüklerden yapılan bir köp-
rüyle ulaşılabiliyor. Ziyaretçilerine 
yılın her ayında farklı güzellikler 

sunan şelaleyi, mesire alanının her 
yerinden görüntüleme imkanı bu-
lunuyor.

"DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALMAK İS-
TEYENLERE BURAYI GÖRMELERİNİ 

TAVSİYE EDERİM"
Ziyaretçilerden Muhammet 

Emin Kurt, Karaman'ın Ermenek 
ilçesinde 112 Acil Servis personeli 
olduğunu söyledi. Uzun zamandır 
bölgede görev yapmasına rağmen 

şelaleye ilk kez geldiğini belirten 
Kurt, "Arkadaşlarımızdan böyle bir 
yer olduğunu duyuyorduk. Son za-
manlarda yaşadığımız yoğunluktan 
sonra buranın doğası, havası çok 
iyi geldi. Şelaleye gelirken de eş-
siz manzaralar eşliğinde yolculuk 
yaptık. Yolu gayet rahat bulduk. 
Doğayla baş başa kalmak isteyen-
lere en kısa zamanda burayı gelip 
görmelerini tavsiye ederim." diye 

konuştu. Ziyaretçilerden Murat Ak-
pınar ise daha önce bölgeye gelme-
diğini anlatarak, "Şelalesiyle, orta-
mıyla, tesisiyle gerçekten çok güzel 
bir yer. Daha da güzelleştirilebilir, 
aktiviteli bir hale getirilebilir. Böy-
lece turizme daha fazla katkısı olur 
ve bölge halkının kazancı da artar. 
Ziyaretçiler aileleriyle de gelebilir" 
dedi.
n AA

Doğaseverlerin uğrak noktası: Çetmi Şelalesi

Karatay Belediyesi’nce yapımı süren “Trafik Eğitim Parkı”nın inşaatını inceleyen Başkan Hasan Kılca, “Çocuklarımız, Trafik 
Eğitim Parkımızda hem eğlenecek hem trafik bilinci kazanacak hem de aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirecekler” dedi

Trafik Eğitim Parkı
çocuklarımızı eğitecek

Karatay Belediyesi tarafından 
çocukların trafik eğitimini severek 
öğrenmeleri amacıyla yapımına 
başladığı “Karatay Trafik Eğitim 
Parkı”nın inşaatı devam ediyor. 

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 
bin 900 metrekarelik alan üzerinde 
inşa edilen ve minyatür bir şehrin 
canlandırılacağı park için çalışma-
lar yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
daha da hızlandı. 

Çocuklara trafik eğitiminin ve-
rilmesinin yanı sıra vatandaşların 
yeşil alan ile sosyal yaşam alanı 
ihtiyacını karşılayacak proje kapsa-
mında simülasyon merkezi, gözet-
leme kulesi, trafik eğitim parkuru, 
tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya 
geçitleri, mini otopark alanı ve ka-
feterya bulunacak. Ayrıca park içe-
risinde ailelerin dinlenebileceği yarı 
açık oturma alanları, bisiklet yolu, 
mini amfi, açık otopark alanı ile ço-
cuk oyun alanı da yer alacak. 

Özellikle yeşil alanların ön plan-
da tutulduğu “Trafik Eğitim Parkı” 
projesiyle çocuklar, trafik kuralları-
nı akülü araçlar kullanarak ve eğ-
lenerek öğrenecek. Aileleri de yü-
rüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri 

bir alana daha kavuşmuş olacaklar. 
Çalışmaların hızlandığı “Trafik Eği-
tim Parkı”nın kısa süre içerisinde 
tamamlanarak hizmete açılması 
hedefleniyor.

BAŞKAN KILCA, TRAFİK EĞİTİM 
PARKI’NDA İNCELEMELER YAPTI 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da yapımı süren parkta 
inceleme yaparak yürütülen çalış-
malar hakkında bilgi aldı. 

Belediye olarak Karatay’ın yeşil 
kuşaklar, parklar ve sosyal yaşam 
alanlarıyla çok daha güzelleşmesi 
için çabaladıklarını söyleyen Baş-

kan Hasan Kılca, her gün meydana 
gelen trafik kazalarının hem maddi 
hem de manevi bedellerinin olduk-
ça ağır olduğunu belirterek trafik 
kültürünün daha küçük yaşlarda 
kazandırılması gerektiğine vurgu 
yaptı. 

Hasan Kılca, “Şehirlerimiz geli-
şip nüfusumuz arttıkça trafik soru-
nu da hayatımızın önemli bir par-
çası haline geldi. Dolayısıyla trafik 
eğitim standardımızı daha da ar-
tırmamız gerekiyor. Bunu yapma-
nın en güzel yolu da çocuklarımıza 
küçük yaşlarımızdan itibaren trafik 

kültürünü verebilmekten geçiyor. 
O yüzden da Trafik Eğitim Parkı 
projemizi önemsiyoruz. Çocukla-
rımıza uygulama anlamında gele-
cekte çok şey katacağına inanıyo-
ruz. Parkımız hem trafik eğitiminin 
temelinin atılacağı hem de aileleri-
mizin eğlenip dinleneceği çok güzel 
bir park olacak inşallah. Amacımız, 
çocuklarımıza birer yetişkin olduk-
larında araçlarıyla veya yaya olarak 
trafikte karşılaşabilecekleri her tür-
lü senaryo karşısında nasıl davran-
maları gerektiklerini trafik kuralları 
işaret ve levhalarıyla eğlendirerek 
öğretmektir. Trafik Eğitim Parkı 
ile çocuklarımız, trafik kurallarını 
yaparak-yaşayarak ve eğlenerek 
öğrenecek. Trafik ışıklarından, kav-
şaklara, arabalarına ve her türlü 
materyallerin bulunduğu trafik 
eğitim alanı sayesinde çocuklarımız 
ve öğrencilerimiz bu parkta hem 
eğlenecek hem de öğrenecekler. 
Parkımızı en kısa sürede tamam-
layıp hemşehrilerimizin hizmetine 
sunacağız. Trafik Eğitim Parkı’mı-
zın Konya’mıza ve Karatay’ımıza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milletvekili Özdemir, 
Hadim'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, Hadim il-
çesinde ziyaretlerde bulundu. AK 
Parti Hadim İlçe Teşkilatı'nda par-
tililerle toplantı yapan Özdemir, 
toplantı sonunda Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu 
makamında ziyaret etti.

Özdemir, daha sonra İlçe Em-
niyet Amirliği, TOKİ inşaatı, kiraz 
alım tesisi, Hz. Hadimi Türbesi ve 
esnafları ziyaret etti. Ardından ga-
zetecilere açıklamalarda bulunan 
Özdemir, hizmet ve yatırımların 
aksamadan devam ettiğini söy-
ledi. Yapımı devam eden Eğiste 
Viyadüğü'nde çalışmaların devam 
ettiğini belirten Özdemir, "Hadim, 
en çok ziyaret ettiğim ilçelerden 
birisi. Eğiste Viyadüğü'nde yapılan 
çalışmaları da gördüm. İş makina-
ları son sürat çalışıyorlar. Öyle zan-
nediyorum ki kısa süre içerisinde 
ulaşıma uygun hale gelecek." diye 

konuştu. Özdemir, Konya-Hadim 
arasında yapılan bölünmüş yol 
çalışmalarının da devam ettiğini 
belirtti. Kurak geçen mevsimlerin, 
vatandaşın geçim kaynaklarından 
biri olan kiraz üretimindeki rekol-
teyi etkilemediğini vurgulayan Öz-
demir, şunları kaydetti: "Seçim olsa 
da olmasa da vatandaşlarımızla iç 
içeyiz.Bu yaz pandeminin etkisiyle 
yaklaşık 1,5 yıldır saha çalışmala-
rımıza sağlık gerekçesiyle ara ver-
miştik. Bundan sonra hız vererek 
vatandaşımızın birebir sorunlarını 
dinleyecek, taleplerini alacak ve 
kendileriyle birlikte olacağız." Be-
lediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu 
da, ziyareti nedeniyle Özdemir'e 
teşekkür etti. Ziyaretlere, AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Rıfat 
Çenesiz, AK Parti Hadim İlçe Baş-
kanı Ahmet Özbahar, Hadim Be-
lediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu 
ve partililer eşlik etti. n AA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımı devam eden Karatay Trafik 
Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulundu.
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Gencin yaptığı bu cahillik esnafı bağlamıyor
Konya'da bir gencin gıda mad-

delerinin bulunduğu şarküteri do-
labına girerek video çekmesinin ar-
dından, pazar esnafı yaşanan olaya 
tepki gösterdi.

Olay, merkez Karatay ilçesinde 
bulunan ve ‘Kadınlar Pazarı’ olarak 
bilinen Melike Hatun Çarşısı’nda 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.B. 
Cuma günü gıdaların koyulduğu 
buzdolabına girerek video çekti 
ve sosyal medya uygulamasından 
paylaştı. ‘Konya Adana’yı geçti’ ya-
zarak paylaşılan görüntülerin tepki 
çekmesi üzerine İ.B. görüntüyü 
sosyal medya profilinden sildi. Tep-
kiler üzerine İ.B. hakkında, ‘kamu 
sağlığını tehlikeye atma’ suçlama-
sıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca 
suç duyurusunda bulunuldu. Ay-
rıca, İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü Gıda Şube Müdürlüğü ekipleri, 
videonun çekildiği iş yerine giderek 
hijyen kurallarına uymamaktan 6 

bin 77 lira idari para cezası kesti.
“KADINLAR PAZARI OLARAK 

İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ”
Olaya tepki gösteren esnaf 

Rıfat Okutan, “Sabahki olay bizi 
kesinlikle bağlamıyor. Kadınlar Pa-
zarı esnafını da bağlamıyor. İşini 
tamamen yanlış yapmasıyla alakalı. 
Kadınlar Pazarı olarak işimizin ba-
şındayız. Temiz ve hijyenik olarak 
işimize devam ediyoruz. Bütün 
Konya halkına da yalnızca bir yer-

de olan olaydan dolayı bütün pazarı 
ilgilendirmediğini düşünüyoruz. 
Bütün Konyalıları da tekrar alışve-
riş yapmaya bekliyoruz. Hijyen ku-
rallarıyla işimizin başındayız” dedi.

“GENÇLERİN YAPMIŞ 
OLDUĞU BİR CAHİLLİK”

Esnaf Erdoğan Canfeda ise, 
“Olay, dün olmuş herhalde. Bura-
daki gençler artık şaka niyetine mi, 
farklı bir niyetle mi yaptılar bilmi-
yoruz. Şarküteri dolabının içerisi-

ne giriyor, ‘Konya Adana’da daha 
sıcak’ düşüncesiyle. O da içinde 
gıda mamulleri olduğu için sıkıntı 
çekiyor. Kendisi de sosyal medyaya 
çekmiş. Bugün de Tarım Müdürlü-
ğünden geldiler zaten” ifadelerini 
kullandı.

Vatandaşların alışveriş yapabi-
leceğini belirten Canfeda, “Bu bir 
kişiye bağlanmaması lazım. Aslın-
da Kadınlar Pazarımız iyi, güvenilir 
bir pazar. Herkesin rahatlıkla alış-
veriş yapmaya münasip bir pazar. 
Bu tür şeyler de oldu mu ister is-
temez insanlar etkileniyor, ‘Acaba 
her taraf mı böyle’ diye. Halbuki 
değil. Gençlerin yapmış olduğu 
bir cahillik. Yapılmaması gerekirdi. 
O gencin gıda dolabının içerisine 
girmesi hoş olmadı. Bunun cere-
mesini bugün Kadınlar Pazarının 
esnafı olarak hepimiz çektik” diye 
konuştu.
n İHA

Ereğli ilçesinde seyir halindeki 
3 TIR’a çarpan otomobilin sürü-
cüsü, şans eseri hurdaya dönen 
otomobilden yaralı olarak kurtul-
du. Kaza, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp 
Mahallesi üzerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, E.D. ida-

resindeki 42 E 3328 plakalı Opel 
marka otomobil, sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıktı. Otomobil 
önce Ö.G. yönetimindeki 27 AEY 
025 plakalı TIR’a, ardından H.Ç. 
idaresindeki 70 E 1560 plakalı tıra 

ve son olarak B.A. yönetimindeki 
72 AE 475 plakalı tankere çarptı. 
Son tıra çarptıktan sonra durabilen 
otomobilin sürücüsü E.D. yaralan-
dı. Vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine ambulans, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 

otomobil sürücüsü sıkıştığı araç-
tan itfaiye tarafından çıkarıldıktan 
sonra ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

3 TIR’a çarpan sürücü yaralı kurtuldu

Ekinler ve saman 
balyaları küle döndü 

Hüyük ilçesinde ekili arazide 
çıkan yangında ekin tarlalarının 
yanı sıra çok sayıda saman balya-
sı da zarar gördü. Edinilen bilgiye 
göre, Hüyük’ün Kıreli Mahalle-
si'nde, Çavuş Mahallesi'ne ulaşımı 
sağlayan yol kenarında bulunan 
ekin ekili bir arazi henüz bilin-
meyen bir nedenle alevlere tes-
lim oldu. Kısa zamanda büyüyen 
yangın çevredeki farklı kişilere 
ait ekin tarlaları ile yakındaki bir 
besihanede bulunan saman bal-
yalarına da sıçradı. Yangına ilk 
müdahaleyi arazi sahibi çiftçiler 
yaparken, söndürme çalışmaları-
na itfaiye ve Hüyük Belediyesi'nin 
alana sevk ettiği iş makineleri ile 
vatandaşlar da traktörleriyle des-
tek verdi. Kıreli Mahallesi Muhta-
rı İsmail Parlar, yaklaşık 3 saatte 

kontrol altına alınarak söndürü-
len yangın sonucu farklı şahısla-
ra ait 80 dekar ekin ekili alan ile 
yaklaşık 2 bin civarında saman 
balyasının zarar gördüğünü be-
lirterek, "Yangının çıkış nedeni 
henüz bilinmiyor ve araştırılıyor. 
Mahallemize ve çiftçilerimize geç-
miş olsun dileğinde bulunmak 
istiyorum. Rabbim bir daha gös-
termesin. Söndürme çalışmaları-
na destek veren itfaiyemize, ilçe 
belediyemize ve herkese teşekkür 
ediyorum" dedi. Muhtar Parlar, 
Kıreli Mahallesi'nde ilk yangına 
yakın bölgede çıkan ikinci bir ekin 
yangınının da kontrol altına alına-
rak söndürüldüğünü, bu mevkide 
de yaklaşık 3 dönümlük bir ekinin 
zarar gördüğünü kaydetti.
n İHA

Cumartesi günü öğleden sonra aniden bastıran yağış, bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Sarayönü 
bölgesinde Konya-Ankara YHT Hattı sel nedeniyle zarar görürken, erken müdahaleyle facianın önüne geçildi 

Erken müdahale ile 
facianın önüne geçildi

Geçtiğimiz Cumartesi günü 
Konya’da etkili olan ve aniden bas-
tıran yağmur, bazı olumsuzlukları 
da beraberinde getirdi. Yağış nede-
niyle sürücüler zor anlar yaşarken, 
Konya-Ankara YHT Hattı’nda sel 
nedeniyle yaşanan sorunla seferler 
bir süre durdu.

Konya’da Cumartesi günü öğle-
den sonra aniden bastıran sağanak, 
olumsuzlukları da beraberinde ge-
tirdi. Kısa süre etkili olan yağış ne-
deniyle trafikte aksamalar meydana 
geldi. Kentin bazı noktalarında alt-
geçitlerde su birikintileri oluştu. Öte 
yandan, merkez Selçuklu ilçesine 
bağlı Çaltı Mahallesi ve yakın yer-
leşimlerde de yağmurun tarlalara 
zarar verdiği öğrenildi.

YHT HATTI ZARAR GÖRDÜ
Konya Ankara Yüksek Hızlı 

Tren Hattının bir kesiminde aşırı 
yağışların ardından meydana ge-
len sel nedeniyle tren seferleri iptal 
edildi. Selden rayların altında da 
oyulma meydana gelen kesimde 
bakım onarım ekipleri hızlı bir şekil-
de çalışma başlattı. Oluşan soruna 
karşı erken tedbir alınmasıyla olası 
bir facianın önüne geçildi. Konya 
Valisi Vahdettin Özkan da, çalışma-
larla ilgili bilgi alarak erken tedbir 
alan jandarma görevlileri ve ilgilile-
re teşekkür etti.

JANDARMA EKİBİNİN DİKKATİ 
HAREKETE GEÇİRDİ

YHT Hattı altındaki menfezler 
taşarken, sel suları tren yolunun 
bir kesimini kapladı ve rayların al-
tını oydu. Devriye gezen jandarma 
ekibi dikkatiyle sorunu fark etmesi-
nin ardından durumu yetkililere bil-

dirdi. Sefer yapan trenden yapılan 
yağış uyarısı sonrası Devlet Demir 
Yollarından yetkililer hız sınırlama-
sına gitti ve güzergahla ilgili ka-
mera görüntülerini inceledi. TCDD 
ekiplerinin bölgeyi kontrol etmesi 
ve yapılan teknik analizlerin ardın-
dan tren seferleri iptal edilirken, sel 
meydana gelen kesime bakım ona-
rım ekipleri sevk edildi ve çalışma-
lara başladı. Tüm birimlere gerekli 
uyarıların yapılması ve sel meydana 
geldiği esnada rayların altının oyul-
duğu kesimde Yüksek Hızlı Trenin 
bulunmamasıyla olası bir facianın 
önüne geçildi.

“ARKADAŞLARIMIZIN UYARISI İLE 
GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI”
Konya Valisi Vahdettin Özkan 

da sel meydana gelen bölgeye gide-
rek incelemelerde bulundu, ekiple-
rin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sel 
sularını fark ederek ilgili birimlere 
bildiren jandarma görevlilerine ve 
TCDD görevlilerine teşekkür eden 
Vali Özkan, dikkatleri ve zamanında 
yapılan uyarılar nedeniyle ekipleri 
tebrik etti.

 Vali Özkan yaptığı açıklama-
da, hiç beklenmeyen olağanüstü 
yoğun bir yağışa maruz kalındığını 
belirterek, “Bu lokasyonda yoğun 
bir yağış oldu. Saat 14.30’dan son-
ra hem çevredeki vatandaşlar hem 
jandarmamızın hem de TCDD yet-
kililerinin takibi ve oradaki teknik 
donanımlı kameraların takibi so-
nucu buradaki durumla ilgili analiz 
yapılarak buraya ekiplerimiz sevk 
edildi. Burada biriken bir su vardı. 
Aşağı yukarı 300-500 metre kadar 
bir kesimde tren rayının çevresinde 
daha sonrasında da rayların altın-
da sel sularının tazyikinden dolayı 
oyulma oldu. Arkadaşlarımızın uya-

rısı ile hem tren seferlerinde önce 
yavaşlama daha sonrasında durdu-
rulma tedbirleri alındı. Şu anda da 
bütün ekiplerimiz çalışıyor. Devlet 
Demir Yollarının bütün ilgili birim-
leri başta olmak üzere öncelikle 
suyun tahliyesi daha sonra tahrip 
olan alanların tespiti ve bunların bu 
tahribatın giderilmesi yönünde sa-
baha kadar sürekli çalışır vaziyette 
olacak. Bütün arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyoruz. Hem böyle birçok 
riskli durumu önceden tespit edip 
bildirilmesi, ekiplerin sevki hem de 
tahribatın giderilmesi anlamında şu 
anda çok yoğun bir çalışma yürüte-
cekler. İnşallah yarına kadar ağırlıklı 
olarak tahribatın giderilmesi yönün-
de bir beklentimiz var arkadaşları-
mız çalışıyor. Geçmiş olsun” dedi.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI 
Yağışların durmasının ardından 

Sarayönü mevkisinde hasar gören 
demiryolu hattı bakım ve onarım-
dan geçirildi. Çalışmaların tamam-
lanmasının ardından Konya-Ankara 
YHT hattı demiryolu ulaşımına ve 
YHT işletmeciliğine yeniden açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları'nın (TCDD) resmi 
web sayfasından yapılan duyuruda, 
"Konya Sarayönü mevkiindeki sel 
bölgesinde gerçekleştirilen bakım 
ve onarım çalışmaları tamamlana-
rak Konya - Ankara YHT hattı de-
miryolu ulaşımına ve YHT işletme-
ciliğine açılmıştır. 04.07.2021 tarihi 
itibari ile Ankara-Konya-Ankara ve 
İstanbul-Konya-İstanbul arasında 
tüm YHT'ler normal saatlerinde iş-
letilecektir" denildi.
n İHA

Vali Vahdettin Özkan
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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhra-
catçılar Birliği’nin açıklamalarına göre, 
Genel Ticaret Sistemi, haziran ayı 
geçici ihracat ve dış ticaret verileri;

• İhracat, haziran ayında, geçti-
ğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 47 
artışla, 19 milyar 773 milyon dolar, 
İthalat, haziran ayında, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 38,87'lik ar-
tışla 22,7 milyar dolar, haziran ayında 
Dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar ola-
rak gerçekleşirken,

• 2021 yılı ilk 6 ayında ihraca-
tımız, yüzde 40 artışla 104 milyar 
982 milyon dolar, 2021 ilk 6 ayında 
ithalatımız yüzde 28,2 artarak 121,3 

milyar dolar olarak gerçekleşmiş 
AYLAR İTİBARİYLE 

2021 ilk 6 ayındaki ihracat değer-
lerine, aylar itibariyle baktığımızda; 

• Ocak ayında ihracatımız, 15 mil-
yar 21 milyon dolar, 

• Şubat ayında, 15 milyar 956 
milyon dolar, 

• Mart ayında, 18 milyar 966 mil-
yon dolar, 

• Nisan ayında, 18 milyar 768 
milyon dolar, 

• Mayıs ayında, 16 milyar 498 
milyon dolar ve 

• Haziran ayında ise 19 milyar 
773 milyon olarak gerçekleşmiş.  

Haziran ayı ihracat 
değeri ile aylar itibariyle 
değerlendirildiğinde, tüm 
zamanların ihracat rekoru 
kırılmış. 

MAL GRUPLARINA 
BAKARSAK

2021 yılı haziran ayın-
da, Genel Ticaret Sistemi-
ne ve Geniş Ekonomik 
Grupların sınıflamasına 
göre ihracat değerleri 
sırasıyla;

• “Ham madde 
(Ara mallar)” (10 mil-
yar 264 milyon dolar) 
grubunda,

•  “Tüketim malla-
rı” (7 milyar 189 milyon 
dolar) ve 

• “Yatırım (Serma-
ye) malları” (2 milyar 
235 milyon dolar) ola-
rak gerçekleşmiş. 

2021 yılı haziran 
ayında, Genel Ticaret Sistemine ve 

Geniş Ekonomik Grupların sınıfla-
masına göre ithalat değerleri sıra-
sıyla;

• “Ham madde (Ara mallar)” 
(17 milyar 38 milyon dolar) grubunda

•  “Yatırım (Sermaye) malları” 
(3 milyar 387 milyon dolar) ve 

• “Tüketim malları” (2 milyar 
207 milyon dolar) olarak gerçekleş-
miş. 

ÜLKE İHRACATLARI 
• Haziranda 175 ülkeye ihracatı-

mız artmış 
•  Aralarında ABD, İtalya, Meksika, 

Kanada, Almanya ve Kırgızistan'ın da 
bulunduğu, 19 ülkede, aylık ihracat 

rekoruna imza atılmış 
• Haziran ayında, İhracatçılarımı-

zın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 
3 ülke; 1 milyar 704 milyon dolarla 
Almanya, 1 milyar 346 milyon dolarla 
ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla 
İngiltere olmuş

TL BAZINDA İHRACAT 
• Değer bazında, haziranda 181 

ülkeye, yüzde 53 artışla toplam 6,17 
milyar TL tutarında Türk lirası ile ih-
racat 

• Firma bazlı, 7 bin 634 firmamızın 
ihracat işlemlerinde TL'yi kullanmış

SONUÇ: Sadece gelecek için de-
ğil, günümüz için de ihracat.

HAZİRAN DIŞ TİCARET DETAYLARI

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Salgın sürecinin başlarında, Me-
ram Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nin 
evine giderek doğum gününü tebrik 
ettikleri 72 yaşındaki Mustafa Güre, 
aradan geçen bir buçuk yılın ardın-
dan Başkan Kavuş’a doğum günü 
sürpriz yaptı. 

Türkiye’de ilk koronavirüs vaka-
larının görülmesinin ardından bir dizi 
tedbirler alınmış ve 65 yaş üstü va-
tandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilmişti. 

Meram Vefa Sosyal Destek Hat-
tı’na gelen bir çağrıda ise ilçe sınırları 
içerisinde ikamet eden ve 72 yaşına 

girecek olan babalarının doğum gü-
nünü kutlamak isteyen damadı Mu-
rat Koçak ile kızı, ekiplerden yardım 
talep etmişti. 

BAŞKAN KAVUŞ’TAN 
TELEKONFERANSLA TEBRİK

Ankara’da yaşayan çiftin, salgın 
sürecinden dolayı babaları Musta-
fa Güre’nin yanında olamadıkları-
nı belirterek kendilerinden sürpriz 
yapmalarını istemeleri üzere Meram 
Vefa Sosyal Destek Ekipleri, Mustafa 
amcayı evinde ziyaret etmiş, götür-
dükleri pastayla doğum gününü kut-
lamıştı. 

7 Nisan 2020 tarihinde gerçek-
leştirilen ziyarette Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Mustafa 
Güre ile telekonferans sistemiyle gö-
rüşerek yeni yaşını tebrik etmişti. 
MUSTAFA AMCADAN İADE-İ SÜRPRİZ

Aradan geçen yaklaşık bir buçuk 
yılın ardından Mustafa Güre, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un 
doğum gününü ekip arkadaşlarından 
öğrenerek iade-i ziyarette bulundu. 
Pastasıyla birlikte belediye binasına 
gelen Güre, Başkan Kavuş’a unuta-
mayacağı bir sürpriz yaptı. O anlar 
renkli görüntülere sahne oldu. 

 “ALLAH SANA UZUN 
ÖMÜR VERSİN AMCAM”

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Mustafa Amcanın kendisine 
yaptığı doğum günü sürprizinin gö-
rüntülerini sosyal medya hesabından 
paylaşırken, “Salgının ilk sürecinde 
arkadaşlarımız Mustafa Amcamızı 
evinde ziyaret etmiş, doğum gününü 
kutlamıştı. O gün görüntülü olarak gö-
rüştüğümüz amcamız, nezaket göste-
rerek bu sefer de bizim yeni yaşımızı 
tebriğe gelmiş. Allah sana uzun ömür-
ler versin Mustafa Amcam…” cüm-
lelerine yer verdi.  n HABER MERKEZİ

Mustafa Amca’dan Başkan Kavuş’a sürpriz

Selçuklu Belediyesi, Selahaddin Eyyubi’nin Müslümanların kalbi olan Kudüs’ü haçlılardan geri almak için başlattığı 
fethin yıldönümü sebebiyle “Kudüs’e Giden Yol” isimli bir program düzenledi. Programda büyük coşku vardı

Selçuklu Kudüs’e 
selam gönderdi

Pandemiden bu yana sakinle-
riyle buluşamayan Selçuklu Kong-
re Merkezi, Selçuklu Belediyesi’nin 
Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tara-
fından haçlılardan geri alınmasına 
vesile olan fethin başlangıcı sebe-
biyle düzenlediği programla seyirci-
siyle yeniden buluştu. İki bölümden 
oluşan “Kudüs’e Giden Yol” progra-
mının ilk bölümü Orhan Karaağaç 
ve Musa Biçkioğlu’nun Kudüs’e 
dair söyleşisinden oluştu. İkinci bö-
lümünde ise Ömer Karaoğlu ezgile-
riyle tüm misafirlere coşkulu anlar 
yaşattı. Program konukları Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’ya Kudüs meselesini diri tuttu-
ğu ve böyle bir programa ev sahipli-
ği yaptığı için teşekkür etti.

“KUDÜS’ÜN ÖZGÜRLÜĞÜNE 
KAVUŞACAĞI GÜNLERE DE ŞAHİT 

OLACAĞIZ İNŞALLAH”
Kudüs’ün Müslümanların ilk 

kıblesi olduğunu ve öneminin keli-
melerle anlatılamayacağının altını 
çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı: “Uzun bir aradan 

sonra Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
sizlerle birlikte olmanın mutlulu-
ğunu yaşadığımı ifade etmek isti-
yorum.  Bizim Türk milleti olarak 
üzerimizde çok büyük bir sorum-
luluğumuz var. Tarihimiz boyunca 
hakkı temsil etmek adaleti tesis et-
mek bu anlamda elhamdülillah son 
zamanlarda hem ülkemizde hem 
bölgemizde hem de dünyada çok 
önemli işlere imza atıyoruz. Tabii 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itiba-
ren bizi kendi sınırlarımızın içerisine 

hapsetmek için içeriden dışarıdan 
bütün gayretleri ile bütün çabala-
rıyla Türk milletini durdurmak için 
ellerinden geleni yaptılar ama in-
şallah bundan sonra buna muvaf-
fak olamayacaklar.  Biz ecdadımızın 
yolunda ecdadımızın izinde hem 
kendi bölgemizde hem Ortadoğu'da 
hem Orta Asya'da hem balkanlarda 
hem uzak doğuda hem Afrika'da her 
yerde olmaya bundan sonra devam 
edeceğiz. Ben burada görüyorum ki 
genç kardeşlerim var genç kardeşle-
rimizin bu tür programlara ilgi gös-
termesi bizi daha da şevklendiriyor. 
İnşallah önümüzdeki yıllar önümüz-
deki süreçler İslâm'ın dönemi olacak 
ve biz de Türk milleti olarak İslam'a 
hakka, hakikate hizmet etme anla-
mında üzerimize düşen görevleri en 
iyi şekilde layıkıyla yerine getirme-
nin çabası içerisinde olacağız. Tabii 
ki Kudüs'te geçtiğimiz günlerde çok 
acı günleri yaşadık. Katil İsrail dev-
letinin, terör devleti olan İsrail dev-
letinin Filistin'de Gazze bölgesinde 
yaptığı katliamları maalesef hepimiz 

izlemek zorunda kaldık. Buradaki Fi-
listinli Müslüman kardeşlerimiz as-
lında orada bulunarak çok büyük bir 
görevi yerine getiriyorlar Kudüs'ün 
bekçiliğini yapıyorlar Mescid-i Ak-
sa'nın bekçiliğini yapıyorlar biz de 
onların oradaki bu görevlerine des-
tek olmak için elimizden ne geliyor-
sa gayret ediyoruz. İnşallah bundan 
sonraki süreçte de bu desteğimiz 
artarak devam edecek. Kudüs'ün ve 
Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne hep 
birlikte şahit olacağız. Orada vefat 
eden Müslüman kardeşlerimiz var 
hepsine Allah'tan rahmet diliyorum 
yaralanan Müslüman kardeşlerimi-
ze acil şifalar diliyorum. Gönlümüz 
kalbimiz Kudüs'le gönlümüz, kalbi-
miz mescidi Aksa ile birlikte. Hepi-
nize burada olduğunuz için teşek-
kür ediyor hayırlı günler diliyorum” 
dedi. “Kudüs’e Giden Yol” söyleşi ve 
konser programı Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
programa teşrif eden konuklara 
sahnede hediye takdim etmesiyle 
son buldu. n HABER MERKEZİ

Yazar Uysal, Başkan 
Tutal’a kitap hediye etti

LGS tercihleri için 
uzmanından kritik uyarı

Bu yıl 2.’si düzenlenen Seydi-
şehir Bisiklet Festivaline katılan 
emekli astsubay yazar Yücel Uy-
sal, festival alanında Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
“Ömürden Nefese Aşk Ola” isimli 
şiir kitabını takdim etti. 

Muğlalı ve emekli astsubay 
olan yazar Yücel Uysal, şiir yaz-
maya 5 sene önce başladığını be-
lirterek “şiir yazmaya yaklaşık 5 yıl 
önce eşime ve oğluma duyduğum 
sevgi, geçmişime olan özlem, ba-
bama olan özlemle başladım. Ben 
eşime ömrüm derim. Çünkü insa-
nın hayatını oluşturan 2 kısım var-
dır. Biri nefes, diğeri de ömürdür. 
Eşim bana bir ömür, bana verdiği 
bir nefes yani evladım var. Bu se-
beple kitabımın ismini de “Ömür-
den Nefese Aşk Ola” koydum. 
Hatta şiirlerim içerisinde eşyaya 
yazılmış olan şiirlerim de mevcut. 
Bu şiirlerin hepsi hayatımdaki ke-
sitlerden, yaşanmış olan hikayeler-
den esinlendiğim şiirlerimdir. Her 
birinin ayrı anlamı, ayrı heyecanı, 
ayrı duyguları vardır. 264 şiirden 
oluşan kitabım hem de yaşadığım 
coğrafyanın güzelliğini anlatsın 
istedim. Burada Melikler yaylasın-
dan çektiğim fotoğrafı da kitabımın 
başköşesine, yani kapağına koy-
dum. Eserim, bu bakımdan benim 
için çok anlamlı olmuştur” dedi. 
Kedisini bir gönül abonesi olarak 
gördüğünü de ifade eden yazar 
Uysal, “bana birçok sosyal ortamda 

şair diyorlar. Ancak ben kendimi 
gönül abonesi olarak tanımlıyo-
rum. Bizim gönlümüzden ne dö-
külürse dostlarımıza onu taşımaya 
çalışıyoruz. Dostlarımızın gözünde 
de ne varsa onları da gönlümü-
ze taşımaya çalışıyoruz. Bugün 
burada da bu yıl 2.’si düzenlenen 
bisiklet festivali dolayısıyla dostla-
rımızla birlikteyiz. Böylesi kusursuz 
bir etkinlikle dostları bir araya geti-
ren Belediye Başkanımız Mehmet 
Tutal’a teşekkür ediyorum. Başka-
nımız geçtiğimiz sene düzenlenen 
festivalde ilk bisiklete bindiğinde 
çocukluğunu hissettiğini söyle-
mişti. Bizler de bu duyguyu baş-
kanımız gibi hissediyor, festivalde 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.  Bu yıl 2.’si düzenlenen 
festivalle birlikte bisiklet festivalini 
gelenekselleştirme yolunda önemli 
bir adım attıklarını söyleyen Baş-
kan Tutal, “festivalimiz ülkemizin 
her bir yerinden gelen kardeşleri-
mizle çok anlamlı ve eğlenceli bir 
şekilde sürüyor. İnşallah bu fes-
tivali gelenekselleştirerek devam 
ettirmeyi planlıyoruz. Festivalimiz 
akşam etkinlikleriyle de çok an-
lamlı geçiyor. Yazarımız Yücel Uy-
sal’ın şiirleri ve sözleri festivalimize 
renk kattı. Yazarımızı böylesi an-
lamlı ve güzel eseri için hem tebrik 
ediyor, hem de festivalimize kattığı 
değerden dolayı da teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Liselere Geçiş Sistemi sınavı 
sonuçlarının açıklanmasıyla birlik-
te öğrenciler hızla harekete geçti. 
Öğrencileri doğru yönlendirmek 
isteyen veliler ise tercih danış-
manlığı için araştırmalarını yap-
maya başladı. Özel Hüma Okul-
ları her sene olduğu gibi bu sene 
de tüm öğrencilere ücretsiz tercih 
danışmanlığı yapacağını duyur-
du. Profesyonel ekibi ve rehberlik 
kadrosu ile Konya’da adından ol-
dukça söz ettiren Hüma Okulları, 
LGS sonrası stresin de öğrencinin 
geleceğini etkileyebileceğini bu 
nedenle tercihlerin işin ehli tara-
fından yapılmasının önemine de-
ğindi. Hüma Okulları Rehberlik 
Koordinatörü ve Sınav Stratejileri 
Uzmanı Şemsettin Tüzel, “Tercih-
ler sadece LGS sonuçlarına göre 
değil; öğrencinin ilgi, yetenek ve 

becerilerine göre de şekillenme-
lidir.  Öğrencinin tercih seçimi 
aynı zamanda sosyal gelişiminde 
de etkili olacaktır. Bu nedenle pek 
çok parametreyi bir araya getire-
rek farklı alternatifler oluşturma-
lıyız. Öğrencilerimizin isteklerine 
kulak vermeli, onları hayatları 
boyunca mutlu edecekleri meslek 
ile buluşturma yolunda beklen-
tilerine ve kişilik yapısına uygun 
bir lise tercihi yapmalıyız.  Hüma 
Okulları olarak tüm öğrencilere 
okulumuzda ücretsiz tercih da-
nışmanlığı vermekteyiz. Gelmek 
isteyen öğrenci ve velilerimize 
kapımız açıktır” diyerek eğitimin 
bir gönül işi olduğunu vurgulaya-
rak, sınav sonrası tüm süreçlerde 
öğrencilerin yanında olacaklarını 
bildirdi.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı
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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

ELEMANLAR 
ARANIYOR

İletişim: 0332-3575959  0537-3450505

• 20-40 yaş arasında
• Vardiyalı çalışma sistemiyle çalışabilecek
• Askerliğini tamamlamış
• Vasıflı-Vasıfsız elemanlar aranıyor

Görüşmeler aşağıda belirtilen 
adreste yüz yüze yapılacaktır.

BELDE GIDA TEM. VE SAĞ. HIZ. SAN. TIC. LTD. ŞTI
Adres: Kumköprü Mahallesi Büyükkumköprü Caddesi 

No:211 Karatay / KONYA
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Akıl kelime olarak günlük yaşamda 
belki de en çok kullandığımız kelimeler-
den birisidir.

Kullanırız da, aklımızla mı kullanırız 
yoksa öylesine, akılsızca mı kullanırız 
belli olmaz.

Kullanırız işte;
Akıllı ol,
Aklına mukayyet ol,
Benim akıllı evladım,
Aklımı seveyim,
Aklını kaybetmiş,
Akıl mı kaldı bende,
Aklını alırım senin,
Usa vurmak,
Uslu durmak,
Akılsız insan,
Kelime olarak çok kullanmamıza 

rağmen, yaşamımızda aklımızı yeterin-
ce kullanmadığımız kesin.

Akıl TDK’ya göre;  düşünme anla-
ma, bellek, düşünce, kanı anlamlarına 
gelmekte.

İslam Ansiklopedisinde; İnsanı di-
ğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu 
kılan temyiz gücü, düşünme ve anlama 
melekesi.

Binlerce yıldır, gerçeği bilme,  bul-
ma ve yaşamın gerçek anlamına ulaş-
mak için; fikir insanları, filozoflar, bilim 
insanları aklı araştırmış anlamaya ça-
lışmış,  bunu yaparken de bizatihi aklı 

kullanmışlardır.
Yüce  kitabımız Kuran-ı Kerim, , 

birçok yerinde insanlara insanlığını ha-
tırlatmak,   sorumluluğunu bildirmek, 
varlığının sebebini ortaya koymak, 
muhakeme, kıyas, istişare gibi araçları 
kullanmak için akıl etmez misiniz? diye  
insan oğluna hitap ederek onu ikaz edip 
öğüt  veriyor.

Akıl potansiyel bir yeteneğimiz olan 
zekanın kullanma biçimini ve kapasite-
sini de ortaya koyar. 

Akıl aynı zamanda bilinç düzeyimizi 
belirler. Yaşama bakış açımızı genişle-
tirken, duyu organlarımızın etkili hale 
gelmesini sağlarken de aklımızı kulla-
nırız.

Zihnimizin idrak yeteneğini bilme 
ve kullanma da aklın başka bir aracıdır.

İnsanın doğru bilgiye ulaşma bece-
risidir de…

Akıl, soyut somut bütün varlığın 
bir biri ile ilgisi, iletişimi ve ilişkiler ağını; 
bilgi, muhakeme, kıyas,  muhasebe, bi-
limsel yöntemler ile kuran,  açıklamaya 
çalışan bir melekemizdir de …

Varlıkların ilişkilerinde ,oluşumla-
rındaki sebep sonuç ilişkiler ile bunların 
hikmetlerinin anlaşılması, idrak edilme-
si için de bizim en yakın yardımcımızdır.

Bu kadar değerli bir yeteneğimiz, 
rotamızı bulabileceğimiz böylesi muhte-

şem bir pusulamız olduğu 
halde, aklımızı yaşamımız-
da neden tam olarak kul-
lanmayız?

Veya aklımızı gerçek-
ten kullanabilseydik yaşa-
mımız nasıl olurdu?

Acaba başta aklın en 
güçlü kullanma örneğini 
göstermesi gereken , bilim 
insanlarımız   acaba bil-
giyi, tecrübeyi,  insanlığın 
önemli hale gelmesi için kullanamaz 
mıydı?

Bilimin keşfettiği silahlar, virüsler, 
hatta ilaçlar, insanlığı ayaklar altına alır-
ken, insanlar bütün dünyada mutsuz, 
açlık sefalet, ölüm,  göçlerle oradan 
oraya savrulması aklın kullanılmadığı; 
zekanın, hırsın emrine girdiği bir siste-
min eseri değil mi?

İdarecilerin yaptıkları;  adaletten 
yoksun, vicdan terazisinin olmadığı, 
sadece başarı ve makam odaklı yöne-
tim biçimleri ile aklın devre dışı bırakılıp, 
zekanın edepsizce kullanılması değil 
midir?

İnsanlar ruhlarını ahlaksız güç-
lerin emirlerine verirken acaba idrak 

gücümüzü pasifize edip 
aklımızı ve zihnimizi kul-
lanamaz hale getirilirken 
sorumlu yöneticilerimiz 
ve akil insanlarımız da 
akıllarını peşkeş çekerek 
en büyük sorumlulukları-
nı unutmuyorlar mı?

Şahsi yaşamlarımız 
peki;

Gerçekten bize veril-
miş bu muhteşem pusu-

layı neden kullanmayız?
Tembel ruhumuz mu suçlu yoksa 

bize öğretilmiş, alışkanlıklarımızla idare 
etmeye çalıştığımız yaşamımız mı? 

Başkalarının yanlışları, nesiller boyu 
süregelen sığ bakış açılı alışkanlıklarla 
yaşamı güncel değerleri ile analiz edip, 
yorumlayıp muhakeme ile akıl süzge-
cinden geçirsek acaba birçok sorunu-
muzun altından kalkamaz mıyız? 

Bence kalkarız.
İnsan aklını kullanmayı bir kenara 

koyarak, bilincini, idrakini, nasıl yok sa-
yabilir? Ya da aklımızı gereği gibi neden 
kullanmak istemeyiz?

Aklı kullanmayan okumalarımız 
,eğitimlerimiz , öğretimlerimiz, yaşa-

mımız içinde  aynı zamanda bizlerin 
yaşam haklarından kendiliğimizden 
vazgeçmemize sebep olmuyor mu?

Çevreye, yaşama, kendimize du-
yarsızlığımız, gailesizliğimiz  sahip ol-
duğumuz bu muhteşem araç olan aklı  
kullanmayı aklımıza getirmeyişimiz aca-
ba hangi özelliğimizle izah edilebiliriz?

Hırs, nefret, ya da sevgi hatta aşk ile 
aklımızı ipotek etmekten başka neden 
bir çıkış bulamıyoruz?

Sadece kendi nefsimizin emrinde 
bir kişilikle kendimizi bile ihmal edişimiz 
aklımızın kullanılmaması ile ilgili değil 
mi?

Belki akıllı bir bencillik bile akıl kul-
lanmayan bir nefisten daha iyi olamaz 
mı? Bugün ruhsal ve bedensel sağlığı-
mızda bozukluklar biraz da bunun eseri 
değil mi?

Aklı gittikçe daha az kullanılabilir 
hale gelmemiz,  bilincimizden uzaklaş-
mamız, zihnimizi algıların oluşturduğu 
pasif yaşamlarla doldurmamız bizleri 
aynı zamanda kendimizden de uzaklaş-
tırmıyor mu?

Gerçekten bugünlerde bunları çok 
sormaya başladım.

Bu sorgulama akıl işi mi değil mi 
ondan da şüphe ediyorum.

Çünkü aklı kullanmayan çoğun-
luğun sahip olduğu bir yaşamada aklı 

kullanan, yaşamı sorgulayan
Sorumluluk hissi taşıyan tevazu sa-

hibi düşünen insanlara gereksiz insan 
gözüyle bakılması, hatta bu tip insanla-
rın akılsızlıkla suçlanması büyük bir akıl 
tutulması değil mi?

En akıllı insanların güç sahibi, ma-
kam sahibi ama edep yoksunu, ahlakı 
hafife alan insanlardan oluşması bu 
yozlaşmayı beslemiyor mu?

Toplumun ve insanlar olarak biz-
lerin bu vahim çelişkiden kurtulmamız 
için acaba çok derin acılar mı yaşama-
lıyız.?

Yani aklımızın başına gelmesi için 
büyük musibeti mi bekliyoruz?

Üzülerek izliyorum. 
Çevremizde yaşadığımız konuların 

hangisini yazarsak yazalım,  daha iyi bir 
yaşama ulaşamayan yaşamın kodlarını 
analiz edelim, hepsinin altında aklımızı 
ıskaladığımızı görmez miyiz? Topyekun 
bir akıl tutulması ile karşı karşıya oldu-
ğumuza dikkat çekmek için akıl koku-
sunu seçtim.

Sorgulamadan yapamıyorum. 
Yazarken okurlarımla dertleşmek,  

kendimi onların aynasında görmek isti-
yorum okumanın önemsizleştiği bir ya-
şamın içinde bu istek ne kadar anlamlı 
olabilir?

Yanılıyor olmayı çok istiyorum.

AKLI ISKALADIĞIMIZ ANLAR

‘Konya’ya gelince ait 
olduğumuz yere geliyoruz’ 

Bir ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

KKTC-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu heyeti, Kon-
ya'nın tarihi ve turistik mekanlarını 
gezdi. Türkiye-KKTC Parlamento-
lar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Orhan Erdem, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, heyetin Ankara'da 
bir dizi temaslarda bulunduğunu 
anımsattı. Dostluk gruplarının 
ilişkilerini güçlendirilmesi adına 
Konya ziyaretinin önemine işaret 
eden Erdem, "Konya'da özel bir 
program yaptık. Mevlana Müzesi, 
Panorama Konya Müzesi ve İstik-
lal Harbi Şehitleri Abidesi'ni ziyaret 
ettik. Programın geri kalanında Ke-
lebekler Vadisi, Sille ve kentin gü-
zel mekanlarında ziyaretlerimize 
devam edeceğiz. Akşam da sema 
törenini izledikten sonra misafirle-
rimizi Ankara'ya götüreceğiz." diye 
konuştu. Erdem, KKTC-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Gru-
bu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra 
ve beraberindeki heyeti misafir et-
menin onurunu yaşadıklarını söz-
lerine ekledi.

Altuğra ise grupların sıcak 

ilişkilerini canlı tutmanın getirdiği 
heyecanla Türkiye'ye geldiklerini 
söyledi. Yaklaşık bir ay önce Tür-
kiye'den parlamenterleri Kıbrıs'ta 
ağırladıklarını anımsatan Altuğra, 
şunları kaydetti: "Çok güzel anılar-
la vedalaşmıştık. Şimdi anavatan 
Türkiye'deyiz. Bir dizi temaslarda 
bulunduk. Meclis Başkanımızı ve 
bazı bakanlarımızı ziyaret ettik. 
Bakan yardımcılarıyla ve komis-
yon başkanlarıyla fikir alışverişinde 
bulunduk. Her iki ülkenin yararına 
olacak şekilde yatırımlara hizmet 
vermek için çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz. Başarıya ulaşma-
da inancımız, parlamentolar arası 
dostluk gruplarının itici güç olaca-
ğını ifade ettik. KKTC için tanıtım 
çok önemli." Altuğra, Konya'nın 
atalarının memleketi olduğuna işa-
ret ederek, "Konya'ya geldiğimizde, 
'ait olduğumuz ile geldik' diye his-
sediyoruz. Bunun duygusunu ya-
şıyoruz. Harika bir gezi programı 
geçirdik. Misafirperveliği ve kucak-
layıcı yaklaşımı için Konyalılara çok 
teşekkür ederiz." dedi. n AA

Jeoloji Mühendisi Murat Eli-
açık ile Biyolog Berrak Akdoğan 
bir ömür boyu mutluluk için dü-
zenlenen nikâh ve düğün merasi-
minde ‘Evet’ diyerek dünyaevine 
girdiler.

Nihal-Ahmet Akdoğan’ın kızı 
Biyolog F.Berrak Akdoğan ile 
Nurten-Ebubekir Sıddık Eliaçık’ın 
oğlu Jeoloji Mühendisi Murat Eli-

açık, Meram Yaka Yolu üzerinde 
bulunan Öncü Düğün salonunda 
düzenlenen Nikâh ve Düğün Me-
rasimiyle bir ömür boyu mutluluk 
için ‘Evet’ diyerek dünyaevine gir-
diler. Genç çiftler Berrak ve Murat 
Akdoğan çiftine mutluluklar diler, 
Akdoğan ve Eliaçık ailelerinin dü-
ğünleri hayırlı ve uğurlu olsun.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi, salgına rağmen Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Karatay, Meram ve 
Selçuklu Belediyelerinin katkılarıyla 
çevrim içi olarak 2021 yılı programla-
rının bir yenisini daha gerçekleştirdi.

TYB Konya Şubesi Yönetim Ku-
rulu üyesi eğitimci Zafer Karakuş’un 
yönetiminde gerçekleştirilen progra-
mın konuşmacı konuğu, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim 
görevlisi Prof. Dr. Kemal Yavuz, “Cem 
Sultan ve Konya” başlığı altında Cem 
Sultan’ın tarihî kişiliği ve Konya bağ-
lamını konuştu. 

1473'te Fatih Sultan Mehmed’in, 
Uzun Hasan üzerine Doğu Seferine 
gittiğini ifade eden Prof. Dr. Kemal 
Yavuz; “Büyük şehzadeleri olan Şeh-
zade Mustafa ve Şehzade Bayezid'i 
yanında götürdü. Cem'i lalaları ile 
geride Edirne Sarayı'nda kaymakam 
olarak bıraktı. Edirne'ye 40 gün kadar 
hiç haber gelmemişti. Bunu Sultan'ın 
başına gelen bir felaket olarak yorum-
layan Şehzade'nin iki lalası onu sultan 
olarak ilan ederek saray halkının ona 
biat etmesini sağladılar. Fakat Fatih 
Sultan Mehmed bu seferden galip 
olarak geri dönüp, bu olaya sebep 
olanları cezalandırdı. Sonraki yıl Kon-
ya'da vali iken ölen Şehzade Musta-
fa'nın yerine Şehzade Cem'i Konya'ya 
vali olarak atadı. 3 Mayıs 1481'de Fa-
tih Sultan Mehmed'in ölümü üzerine 
yeni padişahı belirlemek için Amas-

ya'da bulunan en büyük şehzade Ba-
yezid'e ve Konya'da bulunan en küçük 
şehzade Cem'e haberciler gönderildi. 
Veziriazam Karamanlı Mehmet Paşa, 
şehzade Cem taraftarıydı. Cem Sul-
tan haberi aldığında 4 gün geçmişti. 
Bayezid’e karşı giriştiği mücadele 
sonrası kısa süreli Osmanlı Devle-
ti’nin başına geçen Cem, sonraki mü-
cadelesini kaybederek Mısır’a gitti. 
Hicaz’da bulunan Cem, Karamanoğ-
luları’nın desteği ile tekrar Bayezid’le 
mücadeleye tutuştu ve Rodos’a sığın-
dı. 14 Mart 1489 günü Roma'ya ge-
lerek Papa ile görüştü. Cem Sultan'ı 
kullanmak isteyenlerden birisi de 
Papa VIII. Innocentius idi. Papa, Cem 
Sultan'ı bahane ederek Osmanlılara 
karşı bir Haçlı Seferi düzenlenmesi-
ni istiyordu. Roma'da 5 yıl 11 aydan 
fazla kalındı. 6 buçuk yıl Fransa’da 
kaldı. Fransa Kralı VIII. Charles'in ıs-
rarlı talepleri üzerine Cem, ona teslim 

edilmek üzere Napoli'ye doğru yola 
çıkıldı, ancak yolda fenalaştı. Muhte-
melen teslimden önce Papa tarafın-
dan zehirlenmişti. Uygulanan bütün 
tedavi yöntemleri netice vermeyince 
şehzade, ‘Ailesinin Mısır'dan İstan-
bul'a getirilip gözetilmesi, kendisine 
hizmet edenlerin memnun edilmesi 
ve ölüsünün mutlaka Osmanlı ülke-
sine getirilmesi’ şeklindeki vasiye-
tini yazdırdı. Cem Sultan, 25 Şubat 
1495'te öldü. II. Bayezid, kardeşi Cem 
Sultan'ın naaşı için para vermeyi red-
detti. Bunun üzerine Cem Sultan'ın 
naaşı uzun süre alıkonmuştur. 1499 
senesinde II. Bayezid ilginç bir şekil-
de Cem Sultan'ın naaşı için Napoli'ye 
savaş ilan etti. Bunun üzerine Napo-
li Cem Sultan'ın naaşını bir gemiye 
yükleyerek Osmanlı'ya teslim etti” 
şeklinde Cem Sultan’ın hayat hikâye-
sini özetledi. 

Cem Sultan ve Konya hakkında 

önemli tespitlerde bulunan Prof. Dr. 
Kemal Yavuz, Konya’nın Cem’in ha-
yatında önemli bir yere sahip oldu-
ğunu, şehzadeliği süresince birçok 
hizmeti Konya’ya kazandırdığını, bir 
edebiyat çevresi oluşturduğunu, bun-
ların Cem Sairleri adı ile anıldığını ve 
her biri Cem’in siyasî hayatı boyunca 
kendisine vefa ve bağlılık gösterdiğini, 
onunla ağlayıp onunla güldüklerini” 
antattı. “Konya’da tahsilini ilerleten 
sehzade, ozellikle defterdar, nişancı 
gibi memurlarını da edebiyat ve şiirle 
uğraşan edebî zevk sahibi kimseler-
le bir halka oluşturduğunu, Aynî ve 
Turâbî’nin Cem’in hocası, Sâdî’nin 
nişancısı olduğunu, Şahîdî ve Hay-
dar’ın da defterdar olarak hizmetinde 
bulunduğunu hatırlattı. Bu sairler-
den baska Kandî, La’lî, Serif-i Amidî, 
Cem’in etrafında bulunan sairlerdi. 
Bu şairlerin hepsi şiirlerinde ona yer 
verdiler. Ancak hayatı hakkında pek 
az bilgiye sahip olduğumuz Şahidî, 
Gulşen-i Uşşak veya Mecnun u Ley-
la adındaki mesnevîsini 1478 yılında 
Cem Sultan adına yazmıstı. Haydar, 
Kandi, La’li ve Sehâyî de Cem Sultan’ı 
hiçbir zaman terk etmeyen ve onunla 
birlikte sonuna kadar gurbette kalan 
sairlerdendirler...” şeklinde konuş-
masını sürdürdü. Son bölümde Cem 
Sultan ve edebî kişiliği üzerinde dura-
rak; “ilk şiirlerinde aşk teması ile ilgili 
şiirler yazdığını, örnek şiirlerle anlattı
n HABER MERKEZİ

TYB Konya’da ‘Cem Sultan ve Konya’ konuşuldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar İlçesi muhtarlarıyla biraraya geldi. Muhtarlık 
makamının önemine işaret eden Başkan Altay, “Muhtarlarımız mahallelerdeki gözümüz, kulağımız” dedi

‘Muhtarlar mahallelerdeki 
gözümüz kulağımızdır’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 il-
çedeki mahalle muhtarlarına yöne-
lik düzenlenen “Konya Buluşması” 
programları kapsamında Karapınar 
muhtarlarıyla bir araya geldi. “Muh-
tarlarımız bizim mahallelerdeki gö-
zümüz, kulağımız” diyen Başkan 
Altay, “Konya, bugün birçok işi 
başarabiliyorsa başta Cumhurbaş-
kanımız olmak üzere hemşehrimiz 
Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da 
bunda katkısı çok büyük.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin 31 ilçedeki mahalle muhtarla-
rına yönelik düzenlediği “Konya Bu-
luşması” Karapınar muhtarlarının 
katılımıyla devam etti.

Karapınarlı muhtarlarla Kon-

ya Panorama Müzesi’nde bir araya 
gelen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Muh-
tarlarımız bizim mahallelerdeki gö-

zümüz, kulağımız. Şehrimizin gelişi-
mine birlikte katkı sağlıyoruz. ” dedi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un Türkiye’ye, Konya’ya Ka-
rapınar’a çok fazla hizmeti olduğunu 
belirten Başkan Altay, “Bu vesileyle 
kendisine teşekkür ediyoruz. Büyük-
şehir Belediyesi olarak her işimizin 
de arkasında. Konya, bugün birçok 
işi başarabiliyorsa, çok önemli bir 
süreci yürütebiliyorsa başta Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere hem-
şehrimiz olan bakanımızın da bunda 
katkısı çok büyük.” İfadelerini kul-
landı. Karapınar’a otopark, mahalle 
yolları, Millet Bahçesi, yüzme ha-
vuzu gibi birçok hizmetin kazan-
dırıldığını kaydeden Başkan Altay, 
“Karapınar’ın atık su arıtma tesisi 

yoktu. Onu da yapmak bize nasip 
oldu. Şimdi Meke Gölü’yle ilgili bir 
çalışma yürütüyoruz. Tüm ilçeleri-
mizde olduğu gibi Karapınar’ımıza 
da hizmet ediyoruz. Sizleri burada 
görmekten büyük bir mutluluk du-
yuyoruz. Hepinize teşekkür ediyo-
rum.” Şeklinde konuştu. Programa 
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğ-
lu ve Karapınar Muhtarlar Derneği 
Başkanı Fahri Sağlık da katıldı. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki 
tüm muhtarlara şehir merkezinde 
programlar düzenlemeye devam 
edecek. Ayrıca merkezdeki muhtar-
lar da Beyşehir ve Akşehir ilçelerini 
ziyaret edecek. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Uğur İbrahim Altay
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Sınıfta Mizah projesi öğretmenlere tanıtıldı
Türk Eğitim-Sen 

Konya 2 Nolu Şu-
be’nin, katılımcı ortak 
olarak hazırladığı 3 
ERASMUS + Avru-
pa Birliği projesinden 
iki tanesi kabul edil-
di. Bu kapsamda, 
kabul edilen proje-
lerden 2020-1-BG01-
KA201-079161 nu-
maralı “Sınıfta Mizah” (HUMOUR 
in the Classroom) isimli proje, 5 
farklı ülkeden 6 ortak arasında 
gerçekleştiriliyor. Proje, Türk Eği-
tim-Sen Konya 2 Nolu Şube Kadın 
Kolları’nın katıldığı bir programla 
tanıtıldı. Proje hakkında bilgiler ve-
ren Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Basın ve Sosyal İlişkilerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman 
Köse, Erasmus + projesinin temel 
amacının, sınıftaki sosyo-duygusal 
iklimi iyileştirmek olduğunu söy-
ledi.  “Öğretmenler, söz konusu 
sorunlardan dolayı sınıfta öğren-
cilerin can sıkıntısı ile mücadele 
etmek için büyük bir mücadele 
vermektedirler” diyen Köse, şöy-
le devam etti, “Eğitimcilerin çok 
yönlü becerilerine ve bilgilerine 

rağmen, bazıları öğren-
cileri motive etme be-
cerilerinden yoksundur 
ve hala eski yöntem 
öğretim yöntemlerini 
kullanmaktadır. Bulga-
ristan, Slovenya, Por-
tekiz, Bosna-Hersek 
ve Türkiye’den 6 farklı 
ortak arasında, yuka-
rıda belirtilen ortam-

ların iyileştirilmesi sağlamak için 
öğrenci ve öğretmen kapsamlı bir 
projedir. Türk Eğitim-Sen 2 Nolu 
Şube olarak 1 Eylül 2020’de baş-
layıp 31 Temmuz 2022’de bitecek 
24 ay süreli projenin yaygınlaştı-
rılması amacıyla 3 Temmuz 2021 
Günü toplantısını gerçekleştirdik. 
Bu kapsamda katılımcılara mizah 
nedir, sınıfta ne tür mizahlar ya-
pılabilir ve uygulanabilir, mizahın 
olumlu ve olumsuz yönleri nedir ile 
ilgili sunum yapıldı.   Önümüzdeki 
zamanlarda da kabul edilen her iki 
projemizin tanıtım ve yaygınlaştır-
ma toplantılarını yapmaya ve bazı 
katılımcıları proje akışları gereği 
diğer ortakların ülkelerine gönder-
meye devam edeceğiz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram Belediyesi ile Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi’nin ortak-
laşa düzenlediği Yunus Emre’den 
Resim Yarışması’nda başvurular 
sürüyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 
genelgede 2021 yılı, ‘Yunus Emre 
ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmiş-
ti.  Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü 
olan tasavvuf ve halk şairi Yunus 
Emre’nin 700. ölüm yıl dönümü 
kapsamında Meram Belediyesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversite-
si’nin işbirliğiyle Yunus Emre’den 
Resim Yarışması düzenleniyor. 

Yarışma ile birlikte üniversite 

öğrencilerinin Yunus Emre’nin fi-
kirlerini resim diliyle yorumlaması 
amaçlanırken ülke genelinde ön-

lisans, lisans ve lisansüstü eğitim 
alan tüm öğrenciler katılım için 
başvuru yapabilecek. 

YARIŞMANIN KAZANANLARINA 
PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Yunus Emre’den Resim Yarış-
ması’nda birincilik ödülü 5 bin TL, 
ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük 
ödülü ise 3 bin TL olarak belirlendi. 
Yine 3 adet mansiyon ödülü için 2 
bin TL ve 3 adet başarı ödülü için ise 
bin 500 TL verilecek. 5 Kasım 2021 
tarihine kadar katılımcılar eserlerini 
teslim edecekken sonuçlar 12 Kasım 
2021 tarihinde duyurulacak. Yarış-
ma sonucu elde edilen resimler 25 
Kasım 2021 tarihinde sergilenecek. 
Başvuru yapmak isteyenler detaylı 
bilgiye www.erbakan.edu.tr adresin-
den ulaşabilecek. n HABER MERKEZİ

Yunus Emre’nin fikirleri resimleştirilecek

2019 yılında Karatay Belediyesi’nce oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesi, geçtiğimiz günlerde ziyaretçiye açılmıştı. 
Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar, Karatay Lavanta Bahçesi’ne akın etti. Bahçe, vatandaşlardan tam not aldı

Karatay Lavanta 
Bahçeleri beğenildi

Karatay Belediyesi, ilçeyi çekim 
merkezi yapmak amacıyla ortaya 
koyduğu projelerin meyvesini alıyor. 
Bu kapsamda 2019 yılında oluşturu-
lan Karatay Lavanta Bahçesi, vatan-
daşların uğrak mekanlarından biri 
haline geldi.

Karatay Belediyesi altyapı ve 
üstyapı çalışmalarının yanında, il-
çeyi çekim merkezi yapmak adına 
önemli projeler ortaya koyuyor. Bu 
projelerden biri de Karatay Lavanta 
Bahçesi Projesi. Karatay Belediyesi 
tarafından Saracoğlu Mahallesi’nde 
90 bin metrekarelik alanda oluştu-
rulan ve 90 binin üzerinde Lavanta 
fidesinin ekildiği Karatay Belediyesi 
Lavanta Bahçesi’nde geçen yıl ilk 
hasat yapılmıştı. 

Bu yıl da toprakla buluşan lavan-
ta fideleri, renk cümbüşü oluşturu-
yor. Geçtiğimiz günlerde Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ka-
ratay Lavanta Bahçesi’nin renklen-
mesiyle halkın ziyaretine açıldığını 
duyurmuştu. 

Duyuruyu alan vatandaşlar haf-
tasonunu da fırsat bilerek Karatay 
Lavanta Bahçesi’ne akın etti. Ailecek 
Karatay Lavanta Bahçesi’ne giden 
vatandaşlar, burada fotoğraf çekin-
di, lavantanın unutulmaz kokusunu 
içine çekti. Lavanta Bahçesi ziyaret-
çilerden tam not aldı. 

RENKLİ GÖRÜNTÜSÜ 
DİKKAT ÇEKİYOR 

Tıp ve kozmetik sektörünün yanı 
sıra yağ üretim sektöründe de yaygın 
olarak kullanılan kokulu çiçekleriyle 
arıcılığa da katkısı olan lavanta Bah-
çesi renkli görüntüsü ile de fotoğraf 
karelerini de süslüyor. Saraçoğlu 

Mahallesi’nde oluşturulan Lavan-
ta Bahçesi’nin güzellikleri ile çekim 
merkezi olurken yağı ile de Kara-
tay’ın ekonomisine katkı sağlayacak. 

TURİZME KATKI
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Lavanta Bahçesi’yle ilgili 
şunları söylemişti, “Farklı zengin-

liklere, eşsiz güzelliklere, verimli ve 
bereketli topraklara sahip bir ilçede 
yaşıyoruz. 

Saracoğlu Mahallemizde 90 bin 
metrekarelik alanda oluşturduğu-
muz Lavanta Bahçemize 90 binin 
üzerinde lavanta fidanı dikmiştik. 

Geçtiğimiz yıl oluşturmuş ol-
duğumuz Lavanta Bahçemizden 
verim almaya başladık ama lavanta 
3 yıl sonra en yüksek verime ulaşı-
yor. Yetiştiren, üreten ve kazanan, 
aynı zamanda turizm alanında da 
kazandıran Lavanta Bahçelerimizi 
gezip, burada fotoğraf çektirmek ve 
kokusunu içlerine çekmek isteyen 
misafirlerimiz ile birlikte Lavanta 
Bahçelerimiz önemli bir turizm zi-
yaret merkezi haline gelecek. 2-3 
sene sonra bambaşka bir manzara 
ile karşılaşacağız. Lavanta Bahçemiz 
ile tarıma dayalı ve onun türevleri 
olarak da çok önemli bir ekonomik 
kazanım sağlanmış olacak.”

ÖNEMİ ARTTI
Antiseptik özelliğinden dolayı 

koronavirüs salgını döneminde la-
vantanın önemi daha da arttı. Mik-
roplardan arındırma özelliği bulu-
nan lavanta, kozmetik alanında çok 
önemli bir bitki olarak biliniyor. Bu 
özelliğiyle bitkiden güzel sonuçlar 
elde ediliyor. 
n MERVE DURGUT

‘Konya’nın turizmden 
aldığı pay yetersiz!’

Küçükdağ, yeniden 
başkan seçildi

İyi Parti Konya İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu, Konya’nın önemli bir 
turizm merkezi olmasına karşın, 
turizmden alınan payın yetersiz 
olduğunu savundu. Bu konuda ye-
rel yönetimlerin ve diğer ilgililerin 
Konya’nın turizmini artırmak için 
kafa yorması gerektiğini belirterek 
şunları kaydetti, “Şehrimize bu yıl 
kaç yerli ve yabancı turist gelecek? 
Sayının artırılması için ne gibi ça-
lışmalar yapılıyor? Şehrimize gelen 
turistin yalnızca Mevlana Müzesi'ni 
ziyaret edip şehrimizden ayrılma-
sının önüne nasıl geçilecek? Sille, 
Meram gibi merkezi; Ereğli, Bey-
şehir, Seydişehir, Akşehir, Çumra, 
Hadim gibi çevre ilçelerimizdeki 
turizm alanlarımız nasıl cazibe 

merkezi haline gelecek?  Alaad-
din Tepesi'nde bir türlü tamam-
lanamayan çalışmalar ne zaman 
bitirilebilecektir?  Şehrimiz Selçuk-
lu'nun başkenti olmasına rağmen 
yalnızca Mevlâna ile anılıyor oluşu 
ve turizm anlamında da yalnızca 
bu şekilde değerlendiriliyor oluşu 
nasıl giderilecektir?  Şehrimiz tu-
rizm için cazibe merkezi olmasına 
rağmen maalesef bu alandan yete-
rince pay alamamaktadır. İYİ Parti 
kaynaklarımızı verimli kullana-
rak, etkili bir tanıtım çalışması ile 
şehrimizi hem inanç, hem kültür, 
hem tarih hem de doğa turizminin 
merkezine taşımak niyet ve karar-
lılığındadır.”
n HABER MERKEZİ

Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Birliği Derneğinin Genel 
Kurulunda Prof. Dr. Yusuf Küçük-
dağ dernek başkanlığına seçildi.

Konya Yazma Eserleri Bölge 
Müdürlüğü Konferans salonunda 
gerçekleşen Genel Kurula Konya 
Fikir Sanat kültür Adamları Birliği 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ, yönetim kurulu ile üye-
ler katıldı. Genel Kurulun açılışında 
konuşan Konya Fikir Sanat kültür 
Adamları Birliği Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, “Kon-
ya’da 22 yıldır faaliyetini sürdüren 
derneğimizin Konya’nın fikir, sanat 
ve kültürüne çalışmalarıyla önemli 
katkılar yapmıştır. Salgından dolayı 
yeterince faaliyetlerde bulunama-
dık. Normalleşme süreciyle birlikte 
çalışmalarımıza kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. Normalleşmeyle 
birlikte projelerimize ve faaliyetle-
rimizi sürdüreceğiz. Selçuklu’nun 
Başkenti olan şehrimizin önemli 
günleriyle ilgili çeşitli konferanslar, 
seminerler düzenleyeceğiz.  Üye-
lerimizin yayınlanmış eserleriyle 
ilgili imza günleri düzenleyeceğiz. 
Üniversitelerimiz, belediyelerimiz-

le ve odalarımızla ortak projeler 
yürüteceğiz. Konya’nın fikir, sanat 
ve kültürünün gelişmesi için eli-
mizden geleni yapacağız. Bunun 
yanında ilçelerimizin tarihi ve kül-
türel değerlerinin tanımı noktasın-
da geziler ve çeşitli organizasyonlar 
düzenleyeceğiz. En önemlisi de ül-
kemizin ve şehrimizin Fikrine, sa-
natına ve kültürüne hizmet eden-
lerle birlikte, şehrimizin fikir, sanat 
ve kültürel anlamda ülkemize kat-
kısı üzerine bir yayın düşüncemiz 
vardır. En kısa zamanda çalışmala-
rına başlayacağız. Yeni dönemimiz 
de biraz daha çalışmalara ağırlık 
vereceğiz. Bugüne kadar bizlere 
destek veren kurumlara, kuruluş-
lara ve üyelerimize katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.  
Tek listeyle gerçekleşen genel ku-
ruldaki oylamada; Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ Konya Fikir Sanat kül-
tür Adamları Birliği Derneği Baş-
kanı başkanlığına seçildi. Yönetim 
kurulu üyeleri ise Caner Arabacı, 
Bekir Şahin, Adem Alemdar, Yaşar 
Erdemir, Mustafa Çıpan ve Duran 
Çölcü’den oluştu. 
n HABER MERKEZİ

Osman Köse
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Mayıs'ta 805 yatırım teşvik belgesi verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

mayıs ayında 805 yatırım teşvik 
belgesi düzenledi. Bakanlığın, ma-
yıs ayına ait yatırım teşvik belgesi 
listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, mayısta 805 yatırım 
teşvik belgesi verildi. Belge alan 
projelerin yatırım tutarı 17 milyar 
301 milyon 846 bin 917 lira olarak 
hesaplandı. Bu yatırımların gerçek-
leştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin 
istihdam edilmesi planlanıyor.

27 YATIRIM TEŞVİK 
BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 
319 milyon 86 bin 178 lira olan ve 
826 kişinin istihdam edilmesi ön-
görülen 27 yatırım teşvik belgesi 

iptal edildi. Bu dönemde 112 yatı-
rım teşvik belgesine tamamlama 
vizesi yapılırken, bu projelerin sabit 
yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon 
256 bin 503 lira, gerçekleşen istih-
dam da 5 bin 921 oldu.

Konya’da 1 Mayıs 31 Mayıs İp-
tal edilen yatırım teşvik belgeleri; 
Ali Cebecioğlu,Hasco Metal Sanayi.

Konya’da 1 Mayıs 31 Mayıs 
tarihleri arasında tamamen vizesi 
yapılan yatırım teşvik belgeleri; Çin 
Yuncheng Gravür Baskı Silindir-
leri klişe ambalaj baskı,Bora Silah 
İnşaat Petrol Medikal Madencilik, 
Derya Silah  

Konya’da  1 Mayıs 31 Mayıs 
tarihleri arasında düzenlenen ya-

tırım teşvik belgeleri; Atila Ergun, 
Muammer Damcacı, Prodeka Ma-
kine, İmaş Makina, Hiposan Petrol 
Gıda hidrolik Makine sanayi, CRS 
Perfore Metal Sanayi, Eternal arms 
inşaat silah sanayi, Erkon Döküm 
İnşaat, Ömer Dikkaya Öz Huğlu 
Savunma, Ömer Anom Buğra Hid-
rolik, Kork Ar Döküm Sanayi, Ulu-
taş Demir Tarım Ürünleri, Karakule 
Hidrolik Makine,Metkursan Tarım 
Makineleri, Tuma hassas Tutucu 
TakımlarıMedikal, Çalışkonerler 
Madencilik, Serıoplast Ambalaj, 
Çevikbaş Maatbacılık ve ambalaj, 
Tugay Plastik,Mehmet Erçobaner 
Lazer Metal, Apson Bion otomativ 
yedek parça, Konya Tarım Ürünleri 

lisanslı depoculuk,Selman Ulusoy, 
Karakül Silah Savunma, Şafak Av 
Sanayi, Ali Sarıç Saya Makine,Huğ-
tek yüzey kaplama ve savunma, 
Doğrular Ev Ürünleri, Gültekinler 
Oto klima ve aliminyum, M.O.
B.A.Y.S Mobilya ve Orman Ürünle-
ri, Cihat Tuzcu EMC Metal, Hız Tel 
Makine Kalıp, Gnc Aliminyum,Ex-
perland Otomativ İnşaat, Koner 
Otomativ , Ahmet Tekeci Döküm, 
Buhara Baharat, Baser Hidrolik, 
Konaltaş Konya Aliminyum, Me-
rin Tarım Makine İnşaat, Şakalak 
Tarım Makineleri, Growmak Tarım 
Makineleri, Cengiz Güllü Ecam Ma-
kine
n SİBEL CANDAN

Nasreddin Hoca
zenginliğimizdir

Normalleşmeyle Beyşehir 
Gölü hareketlendi

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenlikleri dolayısıyla ya-
yımladığı mesajında, “Nasreddin 
Hoca, Anadolu topraklarının ör-
nek şahsiyetlerinden, medeniye-
timizin önemli zenginliklerinden-
dir.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulus-
lararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Altay’ın mesajı 
şu şekilde: Türk İslam dünyasının 
önemli bir değeri olan Nasreddin 
Hoca’yı anmayı, anlamayı ve dün-
ya genelinde daha fazla insanın 
tanımasını amaçlayan Uluslarara-
sı Akşehir Nasreddin Hoca Şenlik-
leri’nin hayırlı olmasını diliyorum. 
Hayatı, düşünceleri, öğütleri ve 

mizahıyla insanları hem güldü-
ren hem de düşündüren Nasred-
din Hoca, Anadolu topraklarının 
örnek şahsiyetlerinden, medeni-
yetimizin önemli zenginliklerin-
dendir. Yüzlerce yıldır gönüllerde 
yaşayan Nasreddin Hoca, ince 
nükteleri, dilden dile dolaşan, 
gönüllere hitap eden mizacı ve 
ilmiyle yaşadığı dönemi aşarak 
çocuklarımızdan gençlerimize, 
yaşlılarımızdan toplumumuzun 
her kesimine hitap etmiş, mille-
timizin ortak değeri haline gel-
miştir. Nasreddin Hoca'nın, yeni 
nesillere tanıtılması ve anlatılması 
bakımından büyük önem taşı-
yan, Uluslararası Nasreddin Hoca 
Şenlikleri'nin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyor; 
Nasreddin Hoca’yı rahmetle anı-
yorum.” n HABER MERKEZİ

Türkiye'nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü'nün sahil 
bandı, normalleşme süreciyle ha-
reketlendi. 

Beyşehir'in göle kıyısı bulunan 
Vuslat Parkı ile İçerişehir Mahal-
lesi'ndeki kıyı bandında bulunan 
bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, 
vatandaşların uğrak yerlerinden 
biri oldu. Bisiklet yollarında pedal 
çevirenlerin sayısı artarken, yaya 
yürüyüş yollarında da aileler günü 

bol bol yürüyüş ve gezinti yaparak 
değerlendirmeye başladı. Aileler 
göl kıyısındaki parklarda bulu-
nan kameriyelerde oturup temiz 
havada sohbet etmenin keyfini 
yaşarken, Beyşehir Gölü yat li-
manında da gezinti yatlarının tur 
sayısında gözle görülür bir şekilde 
artış yaşandı. Ayrıca vatandaşlar, 
havaların ısınmasıyla göl üzerinde 
deniz bisikletlerinden de istifade 
ediyor. n AA

Karapınar Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen hobi bahçeleri va-
tandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 
Reşadiye Mahallesi'nde kurulan hobi 
bahçelerine vatandaşlar sebzelerini 
ekiyor, aileleriyle güzel vakit geçiri-
yor. Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 
konuya ilişkin açıklamasında, "İlk 

etapta 40 parsel olmak üzere 200'er 
metrekarelik hobi bahçeleri oluştur-
duk, kulübelerini yaptık. 

Toprak verimliliği için 20 kam-
yon hayvan gübresi, tarla yapılarak 
karıştırıldı. Vatandaşlarımız şehir 
hayatından uzakta vakit geçirebile-
cek. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler de 

burada üretim yaparak aile ekono-
milerine katkıda bulunabilecekler." 
ifadelerini kullandı. Hobi bahçe-
si sakinlerinden Fatih Çağıran ise 
"Bahçemiz sayesinde şehrin gürül-
tüsünden ve kalabalığından uzakla-
şarak kendimize farklı bir uğraş alanı 
bulduk. Çocuklarımız apartman ha-

yatından bıkmıştı. Bahçemize seb-
zelerimizi ektik. Bizler için çok güzel 
oldu." diye konuştu. Çağıran, ken-
dilerine kent merkezinde toprakla 
buluşma imkanı sağlayan Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka’ya 
teşekkür etti.
n AA

Karapınar Belediyesi’nden Hobi Bahçesi

Konya Barosu, düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından gittiği seçimde 
Vefa Grubunun adayı Avukat Mustafa Aladağ'ı yeniden başkan seçildi

Aladağ güven tazeledi
Konya Barosu’nun 2020-2022 

dönemi seçimli olağan genel kuru-
lu gerçekleştirildi. Cumartesi günü 
Konya Spor ve Kongre Merkezi baş-
layan Genel Kurul Pazar günü Kon-
ya Adliyesinde gerçekleştiren seçim 
ile devam etti. Gerçekleştiren seçim-
lerde Konya Baro Başkanlığı için İlke 
Grubunun Adayı Av. Murat Çiçek, 
Demokrat Avukatlar Grubu Ada-
yı Av. Ramazan Fahri Ercan, Birlik 
Grubu Adayı Av.Fatih Ruşen, Vefa 
Grubu Adayı ise Av. Mustafa Ala-
dağ yarıştı. Gerçekleştiren seçimler-
de Konya Barosu’nun Başkanı Vefa 
Grubunun adayı ve mevcut Başkan 
Avukat Mustafa Aladağ oldu.

5 YILDIR YAPTIĞIM BARO 
BAŞKANLIĞI İLE İFTİHAR EDİYORUM

5 Yıl boyunca meslektaşlarına 
hizmet etmek için çalıştıklarına dik-
kat çeken Konya Barosu Başkanı ve 
Yeni Dönem Vefa Grubu Başkan 
Adayı Av. Mustafa Aladağ, ‘’Konya 
Barosunu ve mesleğimizi bir adım 
öne çıkarmak için çıktığımız bu yol-
da 5 yıl boyunca meslektaşlarımıza 
hizmet etmenin onurunu bizlere 
yaşatan meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin ve mesleği-
mizin salgın nedeniyle zor günler 
geçtiği bir dönemde görev yaptık. 
Ancak dönem ne olursa olsun, hu-
kukun üstünlüğünden meslektaş-
larımızın çıkarlarını korumaktan bir 
adım geri atmadık. Mücadeleden 
vazgeçmedik. Meslektaşlarımıza yö-
nelik her türlü haksızlığın karşısında 
dimdik durduk. Baromuzun kurum-
sal kimliğini her şeyin üzerinde tut-
tuk. Kurumsal kimliğe yakışır ciddi-
yet ve vakarla irade ortaya koyduk. 
Meslektaşlarımızın arasından hiçbir 
ayrım yapmadık. Hayatımda kim-
seyle küs değilim ve bununla gu-
rur duyuyorum. 5 yıldır yaptığımız 
hizmetler ortada. Ben bu mesleğin 
aşığıyım. 25 yaşındaki meslektaşım 
ile aynı heyecanı taşıyorum. 5 yıldır 
yaptığım baro başkanlığı ile iftihar 
ediyorum. İmza attığım bildirilere 
bakınız. Siz başkan olsaydınız bu im-
zaları atmaya cesaret edebilir miy-
diniz acaba? Seçim çalışmalarının 
bireyselleşmesine karşıyı. Bugün 
isteseniz de beni ayrıştıramazsınız. 5 
yılda yaşadıklarımı ve gördüklerimi 
kelimelerle ifade etmem mümkün 
değil. Size heyecanla hizmet etme 
gayretinde oldum ve bundan sonra 
da olacağım. Bazı arkadaşlardan he-
lallik isteyince bırakıp gideceğimizi 

zannediyorlar. Bizim ne zaman bıra-
kacağımıza sadece genel kurulumuz 
karar verir” ifadelerini kullandı.

‘BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİ 
İTİBARSIZLAŞTIRILMIŞTIR’

Demokrat Avukatlar Grubu 
Baro Başkan Adayı Av. Ramazan 
Fahri Ercan, Barolar ve Barolar Bir-
liği itibarsızlaştırıldığına dikkat çeke-
rek, “Bizler yargının temelini oluştu-
ran savunmanın yılmaz neferleriyiz. 
Ülkemizin içinde bulunduğu koşul-
lar gerek demokratik yapılanmanın 
bozulması ve gerekse mesleğimizi 
yürütürken karşılaştığımız engeller 
nedeni ile mesleğimiz bu özellikleri-
ni yitirmiş ve her geçen gün de hızla 

yitirmeye devam etmektedir. Siyasi 
emeller uğruna yapılan düzenleme-
ler ile hukukun üstünlüğü ve bunun 
teminatı olan mesleğimiz yara al-
mış, meslek kuruluşlarımız Barolar 
ve Barolar Birliği itibarsızlaştırılmış-
tır. Hukukun Üstünlüğü, yargının 
bağımsızlığı, savunmanın yargının 
vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parça-
sı olduğu ilkesi uygulanamaz hale 
gelmiş, bu ilkeler alenen çiğnenmiş, 
adalete duyulan güven sarsılmış, 
kamu düzeni derinden yara almış-
tır. Anayasa ile teminat altına alınan 
inanç, vicdan ve düşünce özgür-
lüğünün, hukukun üstünlüğünün 
egemen olması için gerek bireysel 

gerekse kurumsal olarak çalışmak 
ve üzerimize düşen milli vazifeyi 
yerine getirmek en büyük görevimiz 
ve arzumuzdur” dedi.

‘MESLEĞİMİZİN SORUNLARI İLE 
UĞRAŞACAĞIZ’

İlke Grubu Başkan Adayı Av. 
Murat Çiçek de göreve gelmeleri 
halinde mesleğin sorunlarının çö-
zümü için gayret edeceklerini ifade 
ederek, “Hani Konya Barosu güçlü 
olmalı diyoruz ya peki neden ayrı-
şıyoruz. Genç meslektaşlarımızı ne-
den ötekileştiriyoruz. Böyle bir şeyi 
kabul edemeyiz. Göreve geldiğimiz-
de genç meslektaşlarımıza öncelik 
vereceğiz. Konya Barosunda ciddi 
genç arkadaşlarımız var. Biz bunun 
temsili için buradayız. Biz ilke grubu 
olarak listemizi hazırlarken buna ria-
yet etmeye çalıştık. Benim siyasi bir 
beklentim de ticari bir beklentim de 
yok. Siyasi bir geçmişim var fakat 20 
yıl da siyaset yapsanız döneceğiniz 
yer işte burasıdır. Mesleğimiz kötü-
ye giderken biz İlke Grubu olarak 
bunların çözümü için çabalayacağız. 
Sorunlar adliye girişinde başlıyor as-
lında. Sorunları çözmek için projele-
rimiz var. Şuan Konya’da 3 bin 40 
meslektaşız. Emin olun Konya bir 
o kadarını daha kaldırır. Ama gelin 
görün ki haksız rekabet var.’’ diye 
konuştu.

‘YENİ FİKİRLER ORTAYA
ATMAK LAZIM’

Birlik Grubu Baro Başkan Adayı 
Av. Fatih Ruşen de gerçekleştiren 
Genel Kurulda yaptığı konuşmada 
yeni fikirler üretmek gerektiğine 
dikkat çekerek, “Yeni şeyler üret-
mek, yeni fikirler ortaya atmak la-
zım. Ama mevcut yönetim fikirsiz 
olduğu için bunu anlayamıyor. Öte 
yandan genç avukatların sıkıntıları 
gündeme geldi. Genç avukatların 
sıkıntılarını genel kurula taşıyan 
tek kişi benim. Bunu göz ardı ede-
mezsiniz. Geceleri oturdum reform 
paketleri hazırladım. Bu yönetim 
kurulunun bir an evvel değişmesi 
gerekiyor. Yönetim ne yaptığını bil-
miyor. Bir planları yok.” İfadelerini 
kullandı.

Gerçekleştiren seçimlerde İlke 
Grubunun Adayı Av. Murat Çiçek 
265 oy, Demokrat Avukatlar Grubu 
Adayı Av. Ramazan Fahri Ercan 320 
, Birlik Grubu Adayı Av.Fatih Ruşen 
506, Vefa Grubu Adayı ise Av. Mus-
tafa Aladağ ise 1095 oy aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Av. Mustafa Aladağ Av. Fatih Ruşen 

Av. Murat Çiçek Av. Ramazan Fahri Ercan
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Açıklamada, Pereira'nın kariyerinde 
5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 
kupa kazandığı belirtildi. Son olarak Çin'in 
Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli 
teknik direktörün ikinci kez Fenerbahçe'nin 
başına geçtiği vurgulandı. Pereira'nın 2017-
2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi 
ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk 
şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir 
de Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, 
Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve 
Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira'nın 
Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı 
her ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı ak-
tarıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev 
yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 bera-
berlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 pu-
anla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 
ikinci sırada tamamlamıştı.

Yaklaşık 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye 
döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 
53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her 
zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak 
istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen 
başarıya ulaşmak için daha fazla zamana 
ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar 

zamana sahip olamadım. Fenerbahçe be-
nim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde 
neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve 

kupalar kazandım ama Fenerbahçe'de kupa 
kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampi-

yonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. 
İşte o zaman yarım kalan bu hikaye mutlu 
bir sona kavuşacak." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeye 
değinen Pereira, "Başkan Ali Koç ile görüş-
mede bakış açılarımızın çok benzer oldu-
ğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine 
bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. 
Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya 
koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça et-
kiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki açıklamalarında Türki-
ye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, ge-
lecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtti-
ğini aktaran Portekizli teknik adam, şunları 
dile getirdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok 
etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu 
planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapı-
lanmanın parçası olduğunu hissediyorum. 
Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla 
beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir 
diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının 
taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraf-
tarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu 
da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki 
sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza 
vererek ulaşacağız."  n AA

Fenerbahçe’de ikinci
Vitor Pereira dönemi
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira 
ile yeniden anlaştı." ifadeleri kullanıldı. Pereira ise yaptığı konuşmada, “Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim.” dedi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşik-
taş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup 
etmesiyle Süper Lig'de gelecek sezon 
Avrupa kupalarında mücadele edecek 
takımlar netleşti.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile 
ikinci Galatasaray, Türkiye’yi UEFA Şam-
piyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşik-
taş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla 
lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa 
Ligi'nde yer alacak. Lig dördüncüsü Trab-
zonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor 
da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mü-
cadele edecek.

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, "Dev-
ler Ligi”nde doğrudan gruplarda müca-
dele edecek. Ancak siyah-beyazlıların 
eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu 
durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 
hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin 
Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.

Manchester City ile Chelsea arasın-
da oynanacak final maçını Manchester 
temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan 

gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Li-
gi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e 
giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler 
düzeyindeki en önemli futbol organizas-
yonuna elemelerde play-off etabından 
başlayacak.

Ligi averajla 2. sırada bitiren Gala-
tasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 
gruplara kalabilmek için mücadeleye 2. 
eleme turundan dahil olacak. Sarı-kırmı-
zılı ekip, İspanya'nın Villarreal takımı ile 
İngiltere temsilcisi Manchester United 
arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 
finalini İngiliz ekibinin kazanması duru-
munda 1 eleme turu eksik oynayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı 
kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden 
Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, grupla-
ra kalabilmek için play-off turunu geçme-
ye çalışacak.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde 
temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme 
turu, Demir Grup Sivasspor da ikinci ele-
me turundan katılacak. n AA

Eren Tozlu: Ligde kalıcı olmak istiyoruz

Beşiktaş sezonu 
bugün açıyor

Emre Akbaba’nın 
sözleşmesi uzatıldı

Kayserispor’da 
çalışmalar sürüyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamam-
layan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk ça-
lışmasını yarın yapacak. Slovakya'da planlanan ilk etap 
kampını pandemi ve karantina uygulamaları nedeniyle 
iptal eden Beşiktaş, hazırlıklarını bir süre BJK Nevzat De-
mir Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Çalışmalarını 15 Tem-
muz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha 
sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek. Bu akşam 
18.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın men-
suplarına açık olacak. İdman öncesi bir futbolcu ise medya-
nın sorularını cevaplayacak. n AA

Galatasaray, sözleşmesi sona eren futbolcusu Emre 
Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Emre Akbaba, 
"Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" dedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi iç transferlerini de de-
vam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon sözleşmesi sona 
eren Emre Akbaba’nın kontratını 2023’e kadar uzattı. 2 yıllık 
yeni sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcu, kulüp te-
levizyonuna açıklamalarda bulundu. Akbaba, sözleşmesini 
uzattığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada gerçek-
ten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki 
süreçte belki sakatlıklar oldu sıkıntılar oldu ama umarım ki 
önümüzdeki 2 yıl hem kazasız belasız benim için ve takım 
arkadaşlarım için çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla 
kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı da onlarla 
çalışmayı da özledim. Hocalarımızla çalışmalarımızı yapıp 
PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz” şeklinde ko-
nuştu. n İHA

Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları 
kapsamındaki çalışmalarına sabah Kayserispor Tesisleri’n-
de yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik 
Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazır-
lıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yö-
netiminde, kulüp tesislerinde sabah yapılan antrenmanda 
günün ilk antrenmanı tamamlayan sarı kırmızılılar akşam 
yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Günü çift idmanla tamamlayacak olan Kayserispor’da 
ilerleyen günlerde kamp programı belli olacak. İzinden dö-
nen Silviu Lung ve Joseph Attamah takıma katılarak çalış-
malara başladılar.  n İHA

Avcı'nın puan ortalaması Trabzonspor'u umutlandırıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ab-

dullah Avcı'nın son 5 sezonda görev 
yaptığı takımlarda elde ettiği puan 
ortalaması, bordo-mavilileri yeni 
sezon öncesi şampiyonluk için umut-
landırıyor.

Geçtiğimiz sezona kabus gibi bir 
başlangıç yapmasının ardından göre-
ve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte 
önemli bir çıkışa imza atarak ilk dört 
takım arasında yer alan Karadeniz 
ekibi, bu sezon şampiyonluğa oyna-
yacak kadronun temellerini atarken, 
Avrupa arenasında da boy göstere-
cek. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası 
ve Avrupa'da mücadele edecek olan 
bordo-mavililer kadro planlamasını 
da bu doğrultuda yaparken, tecrübeli 

teknik adamın son 5 sezondaki puan 
ortalaması ise Karadeniz ekibini 
şampiyonluk için umutlandırıyor.

PUAN ORTALAMASI
Trabzonspor Teknik Direktörü 

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Ka-
radeniz ekibiyle çıktığı 32 maçta 2.03 
puan ortalaması elde etti. 

Bordo-mavili takıma gelmeden 
önce yollarını ayırdığı ve 18 maça 
çıktığı Beşiktaş ile 1.67, 2018-2019 
sezonunda Başakşehir ile 1.97 ile 
ligi 2. sırada tamamlayan Avcı, 2017-
2018 sezonunda ise 2.12 ile 3. sırada 
tamamladı. 2016-2017 sezonunda 
ise 2.15 puan ortalaması ile ligi 2. 
sırada bitirdi.

2020-2021 sezonu şampiyon 

olarak tamamlayan Beşiktaş Teknik 
Direktörü Sergen Yalçın ise 2.08 maç 
başı puan ortalaması elde etti. 2019-
2020 sezonunda şampiyon olan Ba-
şakşehir'in teknik direktörü Okan Bu-
ruk ise 2.03 ile sezonu tamamlamıştı. 
2018-2019 sezonunda şampiyon olan 
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih 
Terim ise 2.14 ile ligi bitirmişti.

KADRO MÜHENDİSLİĞİ
Geçtiğimiz sezondan itibaren 

kadro kurgusu üzerine çalışmalar 
yapan Abdullah Avcı, bazı isimlerle 
yolları ayırırken, kadroya kattığı ve 
katacağı yeni isimlerle de takımın 
çehresini değiştirecek. Yeni sezon 
öncesi de titiz bir çalışma içerisine 
giren Avcı, kendi oyun mantalitesini 

sahaya koyabilecek, oyunu iki yönlü 
oynayabilen oyuncular kadroya ka-
tarken, rekabetçi bir takımla da yeni 
sezon hazırlıklarına sürdürecek.

SİSTEM VE 
ORGANİZASYON YATIRIMI

Mali açıdan önemli bir süreçten 
geçen Trabzonspor, ekonomik ola-
rak dengeyi büyük oranda sağlamış 
durumda. Sürdürülebilir bir takım 
bütçesi oluşturan Karadeniz ekibi 
Abdullah Avcı ile birlikte önümüz-
deki sezonun planlarını sistem ve 
organizasyonlar üzerinden yapıyor. 
Altyapıyla birlikte A Takım kadrosuna 
katacağı oyunculara akıllı para harca-
yarak oyun sistemlerine yatırım yap-
mayı hedefliyor. n AA
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Konya’da 2013 yılında kurulan 
Hisar Gençlik ve Spor Kulübü Hokey 
Takımı, gösterdiği başarısıyla ön pla-
na çıktı. Maddi imkansızlıklar içinde, 
kademe kademe atlayarak şampi-
yonluğa kadar ulaşan Hisar Gençlik 
ve Spor Kulübü’nün bu başarısı dikkat 
çekti. Son olarak 2.Lig’de mücadele 
eden Konya ekibi, 28 Haziran-1 Tem-
muz tarihleri arasında Osmaniye Ho-
key Sahasında oynanan U16 Erkekler 
Hokey5s 2. Lig’ini şampiyon olarak 
tamamlayarak 1.Lig’e yükseldi. 

U16 Erkekler Hokey5s 2.Lig’de 
şampiyon olan Hisar Gençlik ve Spor 
Kulübü kupa ve madalyalarını Osma-
niye Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa 
Loğoğlu takdim etti.

Hisar Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
birincilikle tamamladığı ligde Nizip 
Zeugma ikinci, Gaziantep Doruk ise 
üçüncü sırada tamamladı.

Hisar Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanı ve takımın antrenörü Arslan 
Sami Şen, kulübün kuruluş amacını, 
faaliyetlerini, başarılarını ve bundan 
sonraki hedefleri adına Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne açıklamalarda bu-
lundu.

‘ÇOK SAYIDA 
BİRİNCİLİKLER ELDE ETTİK’

Konuşmasına kulübü tanıtarak 
başlayan Hisar Gençlik ve Spor Ku-
lübü Başkanı ve antrenörü Arslan 
Sami Şen, “Biz 2013’ten beri faaliyet 
gösteriyoruz. Doğanhisar merkezli 
kulübüz. Ancak daha çok Karaaslan, 
Tatlıcak, Saraçoğlu, Üzümcü mahal-
lelerinde yer alıyoruz. Birçok katego-
ride sporcu yetiştiriyoruz ama Hokey 
sporunda biraz daha farklı ilerliyoruz. 
Beden eğitimi öğretmenlerimizle 
çeşitli okullarda toplamda 400 spor-
cu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Hokeyde şu anki oyuncu grubumuzla 
4.senemiz. Bu süreçte çok sayıda bi-
rincilikler elde ettik. 13 tane sporcu-
muz milli takıma çağrıldı. Milli takı-
ma çağrılan oyuncularımızın tamamı 
Konya’dan çıktı. Liseyi bitiren sporcu-
larımız talep ettiklerinde antrenörlük 
veya Hokey hakemliği istediklerinde 
yardımcı oluyoruz.” dedi

‘BÜYÜK BÜTÇELİ 
KULÜP DEĞİLİZ’

Genç sporcularla mücadele ettik-
lerine dikkat çeken Şen, “Son şampi-
yon olduğumuz Büyükler birinci ligin-
de yine genç sporcularımız mücadele 
etti. 13-16 yaş aralığındaki sporcula-
rımız kendilerinden yaşça büyüklerle 
yarıştı ve şampiyon oldular. Maddi 
anlamda çok iyi olmadığımız için 
büyük kategorilerdeki sporcularımızı 
il dışındaki takımlara kiralamak zo-
runda kalıyoruz. Büyük bütçeli bir ku-
lüp değiliz. U16 kızlar kategorisinde 
1.Ligdeyiz. Erkeklerde de geçtiğimiz 
günlerde şampiyon olarak 1.lige yük-
seldik. Sporcularımızın gösterdikleri 
mücadeleden, centilmen hareketle-
rinden dolayı diğer kulüplerden de 
tebrik ediliyoruz.” şeklinde konuştu.

‘DESTEK ALMIYORUZ’
Maddi anlamda ciddi zorluklar 

yaşadıklarını ifade eden Şen, “Mad-
di anlamda ciddi sıkıntılar çekiyoruz. 
Ancak bazı destekçilerimiz var. Dep-
lasman giderlerimiz olsun, malzeme 
desteği olsun yardımcı oluyorlar. 
Herhangi bir yerden destek almı-
yoruz. Kendi imkanlarımızla ayakta 

kalarak sporcu yetiştirmeye devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

13 BRANŞTA 
FAALİYET GÖSTERİYORUZ

Birçok alanda faaliyet gösterdik-
lerini söyleyen Başkan Arslan Sami 
Şen, “Konya’da 13 branşta faaliyet 
gösteriyoruz ve bu noktada Konya’da 
en çok lisanslı sporcuya sahip olan 
ve bu kadar farklı branşta yer alan 
üçüncü kulübüz. Temel amacımız 
çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan 
uzak tutarak spora yönlendirmek ve 
bu noktada birçok gencimizle birlikte 
çıktığımız bu yolda önemli başarılar 
elde ettik. 

Gittiğimiz birçok deplasmanda 
takımımızı o şehrin müzesine götür-
dük. Gerek ahlaklı sporcu yetiştirme 
gerekse düşünce yapılarını olum-
lu anlamda değiştirerek faydalı bir 
kişiler yetiştiriyoruz. Sadece spor 
yapılmıyor Hisar Gençlik ve Spor Ku-
lübü’nde. Ülkemizin tarihi, bilinmesi 
gereken yerlerini de sporcularımızla 
birlikte ziyaret ediyoruz.” dedi.

Hisar Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanı Arslan Sami Şen konuş-
masına şöyle devam etti: “Doğan-

hisar’da şu an takımımızla birlikte 
kiraz bahçemizdeyiz. Şampiyon ola-
rak Konya’ya döndük ve bundan çok 
mutluyuz. Sporcularımızın dinlen-
mesi için buraya geldik. Öte yandan 
sporcularımızın birçoğu tarla işçisi 
genç yaşlarda çalışmaya başlıyorlar. 
Bazen maddi imkansızlıklardan dola-
yı sporlarını yarıda bırakmak zorunda 
kalıyorlar. Şu an birinci ligdeyiz ve 
yine genç sporcularımızla yolumuza 
devam edeceğiz. Diğer takımların 
bütçesi fazla. Yaş anlamında da bi-
zim takımdan büyükler ama biz yine 
gençlere şans vererek birinci ligde 
yarışmaya, mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Hokey anlamında il dışında 
farklı takımlarda olan 8-9 sporcumuz 
var. Hisar Gençlik ve Spor Kulübü bu 
anlamda yetiştiriciliğiyle ve örnek 
sporcular yetiştirmesiyle ön planda. 
Çok iyi bir takımımız var. Her sezon 
performans anlamında üstüne koya-
rak ilerledik. Genç oyuncularımızla 
bu noktaya geldik. Milli takıma bir-
çok sporcumuzu gönderdik. Maddi 
anlamda zorlansak da bizlere destek 
çıkan herkese teşekkür ediyorum.”
n SPOR SERVİSİ

HİSAR GENÇLİK TARİH YAZDI
Konya ekibi Hisar Gençlik ve Spor Kulübü, Osmaniye’de düzenlenen U16 Erkekler Hokey 2.Ligi’nde tarih yazarak şampiyon oldu. 
Oldukça genç bir ekiple mücadele eden Hisar Gençlik ve Spor Kulübü bu başarısıyla 1.Lig’e yükseldi. Konya Yenigün Gazetesi’ne

konuşan kulüp başkanı ve takımın antrenörü Arslan Sami Şen, “Takımımız çok iyi mücadele etti. 1.Lig’e yükseldik, çok mutluyuz.” dedi

Seydişehir bisiklet festivalinde heyecan sürüyor
Seydişehir Belediyesi ile Seydi-

şehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derne-
ği işbirliğiyle bu yıl 2.’si düzenlenen 
Seydişehir Bisiklet Festivalinin tüm 
heyecanıyla devam ediyor. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet 
Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, 
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ba-
tuhan Aydın kamp alanını gezerek 
festivale katılan bisikletseverlere hoş 
geldin diyerek bir süre sohbet etti. 
Türkiye’nin farklı illerinden gelen 200 
Doğa ve bisikletseverlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen bisiklet festivalinin 2. 
Günü, 200 bisikletçinin 45 km’lik par-
kurda pedal çevirmesiyle son buldu.

2. gün etkinlikleri kapsamında 
Kuğulu Tabiat Parkı kamp alanından 
hareket eden bisikletseverler, ilk ola-
rak Bostandere mahallesinde bulu-
nan Vasada Antik Tiyatrosunu gezdi. 

akabinde Bostandere ve İncesu yay-
lalarına pedal çeviren bisikletsever-
ler, Kuğulu Tabiat Parkı kamp alanına 
gelerek 2. Gün parkurunu tamamladı. 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden 200 
bisikletçinin katıldığı etkinlik, 3. Gün 

parkuruyla son bulacak. 
Seydişehir’de bisiklet festivali 

adı altında ilk kez böylesine kapsam-
lı bir etkinlik düzenlendiğinin altını 
çizen Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Seydişehir Bisiklet 

Festivali adı altında Seydişehir Bi-
siklet ve Doğa Sporları Derneğimiz 
ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz 
festivalimiz tüm heyecanıyla devam 
ediyor. Bisikletçilerimiz dün 64 km’lik 
parkurda pedal çevirmesinin akabin-

de bugün de 45 km’lik parkurda pedal 
çevirerek hem ilçemizi gezdiler hem 
de spor yaptılar. Bisikletçilerimiz ilk 
olarak Bostandere mahallemizde 
Roma döneminden günümüze ulaşan 
Vasada Antik Kentini gezdi, akabinde 

de Bostandere ve İncesu yaylalarımı-
zı gezerek Kuğulu Tabiat Parkımıza 
ulaşıp parkuru tamamladı” dedi. 

Festivalin parkurlardan ibaret ol-
madığını, gün sonunda Kuğulu Tabiat 
Parkında oluşturulan kamp alanında 
katılımcılara özel etkinliklerin de 
sürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan 
Tutal, “tüm katılımcılarımızla birlikte 
büyük ve eğlenceli bir festival geçiri-
yoruz. 

Festivalimiz kapsamındaki et-
kinliklerimiz sadece parkurlardan 
oluşmuyor. Kuğulu Tabiat Parkımız-
da kurulan kamp alanımızla birlikte 
de gün sonunda çeşitli etkinliklerle 
festivalimiz devam ediyor. Katılımcı-
larımız bir yandan dinlenirken diğer 
yandan da etkinliklerimizle eğlenme-
ye devam ediyor” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ
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20 m2’lik bir dükkândan 2000 metrekarelik bir kapalı alana uzanan serüvenin üçüncü kuşak kahramanı Niyazi Adabalı ile 
Model Ofset’i konuştuk. Adabalı, “değerlerimizi sınırların ötesine taşımak için gayret ve çaba gösteriyorum” dedi

Hedef sektörde Model olmak
İlk ofset baskı makinesi yatırı-

mı ile ofset baskı sistemine geçiş 
yaparak ilerleyen ve birçok yenili-
ğe imza atan Model Ofset’in üçün-
cü kuşak yöneticisi Niyazi Adabalı 
10’Lar Dergisi’ne sektörü ve özel 
hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı.  
Genç girişimcilere tavsiyelerde de 
bulunan Adabalı, “başarıya götü-
recek her yolda ter dökmeniz sizi 
her anlamda zirveye taşıyabilir” 
şeklinde konuştu.

Niyazi Adabalı kimdir?
Grafik tasarım uzmanı ve aynı 

zamanda Model Ofset Matbaa ve 
Ambalaj Tesisleri’nde Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Niyazi Ada-
balı 25 Eylül 1995 yılında Konya 
Meram ilçesinde dünyaya geldi. 
İlkokul, ortaokul ve lise hayatını 
Konya’da tamamlayarak, eğitim 
hayatına İstanbul Kadir Has Üni-
versitesi Grafik Tasarım ve Rek-
lamcılık Bölümü’nde devam etti. 
2018 yılı Konya KTO Karatay Üni-
versitesi Grafik Tasarım bölümün-
den mezun oldu.

İlkokul yıllarından itibaren De-
desi Niyazi Adabalı’nın 1969 yılın-
da kurmuş olduğu Model Matba-
asında çocukluğunu geçirdi. Aile 
şirketi olan Model Matbaası o yıl-
larda hem bir eğlence hem de ilgi 
duyduğu bir meslek haline gelmiş-
ti. Eğitim hayatını tamamladıktan 
sonra Babası Murat ADABALI ve 
Amcası Cevat ADABALI’nın dede-
sinden itibaren ikinci kuşak olarak 
halen sürdürmüş olduğu Model 
Ofset Matbaa ve Ambalaj Tesis-
lerinde 2018 yılından itibaren fiili 
olarak meslek hayatına devam et-
mektedir. 

Model Ofset ne zaman kurul-
du?

Şahin Çarşısı ve Aziziye cadde-
sinde Dedemin kurmuş olduğu 20 
m2’lik bir dükkân ile başlayan se-
rüven 1982 yılında Amcam Cevat 
ADABALI ve 1983 Yılında Babam 
Murat Adabalı’nın desteğiyle elde 
ettikleri başarı ve tecrübeleri ile 
babadan gelen bir iş disiplini sa-
yesinde sektöre saygın bir hizmet 
anlayışı ve özverili bir firma profili 
çizerek uzun yıllardır sektöre yön 
vermektedir. Bu süre içerisindeki 
en önemli düsturumuz her zaman 
güven, saygı ve birbirimize karşı 
sorumluluklarımız olmuştur. 

İşyerinde babanız ve amcanız-
la ilişkileriniz nasıldır?

2004 Yılında Kurumsallaşan 
firmamız görev paylaşımı ile pro-
fesyonelliğe önem veren ve şir-
ket menfaatleri için çalışmalarına 
devam eden, kurulduğu günden 
beri saygı, güven ve iletişim vizyo-

nu içerisinde bulunan şirketimizi 
büyüklerimden almış olduğum 
iş ahlakı sayesinde 3. Kuşak olup 
50. Yıllık firma değerlerimizi sınır-
ların ötesine taşımak için gayret 
ve çaba gösteriyorum. Baba oğul, 
Amca yeğen ilişkisinden ziyade iş 
yerinde ki sorumluluklarımızı göz 
önünde bulundurarak, müşterile-
rimize eksiksiz özveri ve müşteri 
memnuniyeti ilkesi ile hizmet ver-
meye devam etmekteyiz.

STK çalışmalarınız var mı?
Tabii ki sektörümüz gereği bir-

çok alanda faaliyet gösteriyoruz. 
Bu anlamda toplumsal sosyal ve si-
yasi konularda duyarlılık sağlama-
ya çalışıyoruz. Türkiye’yi mahalli 

ve evrensel değerleri koruyan, 
bölgesinde etkin, dünyada saygın, 
müreffeh bir ülke haline getirmek 
amacıyla çalışan Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
ile iş birliği içerisindeyiz. 

İş haricinde neler yaparsınız?
Hayatımda her zaman mesle-

ğim gereği renkleri doğayla iliş-
kilendirmişimdir bu yüzden hafta 
sonlarında ailem ve arkadaşlarım 
ile beraber ATV  turları ile yeni ke-
şifler yapmayı çok severim. İşimiz 
gereği birçok alanda hizmet verdi-
ğimizden dolayı olabildiğince çok 
okumaya ve her konuda bilgi sa-
hibi olmaya çalışırım. Bunun dışın 
eşim ile beraber farklı şehirlerde 

tarihi yerleri gezip görmeyi, atala-
rımızın bırakmış olduğu miraslara 
bizzat şahit olmayı seviyorum.

Genç girişimcilere tavsiyeleri-
niz nelerdir?

Çekirdekten yetişmiş biri ola-
rak mesleki anlamda tecrübenin 
önemli olduğunu düşünüyorum 
bu yüzden profesyonel iş dünya-
sında çalışıp, doğru analizlerin ya-
pılması, gerekli risklerin alınması 
değişime açık olunması, finansal 
yönetim becerisine sahip olunma-
sı, iyi takım arkadaşlarının kurul-
ması oldukça önemli. Tabi her şey 
zaman ve tecrübe; hatalardan ders 
çıkarılıp yılmadan yola devam edip 
istikrar sağlandığında elde edile-
meyecek hiçbir şey olmadığını dü-
şünüyorum. Kestirme yol yoktur, 
bazen zaman, mekan ayırt etmek-
sizin başarıya götürecek her yolda 
ter dökmeniz sizi her anlamda zir-
veye taşıyabilir. 

Model Ofset’in hikayesi ve he-
deflerini anlatır ısınız?

Niyazi Adabalı tarafından 1969 
yılında Konya’da, matbaacılık ala-
nında faaliyet göstermek üzere 
kurulan Model Ofset, sırasıyla Şa-
hin Çarşısı ve Aziziye Caddesinde 
1994 yılına kadar faaliyetlerini 
sürdürdü. Elde ettiği başarı ve tec-
rübe ile 1991 yılında Matbaacılar 
Sitesindeki yerine taşınarak ilk 
ofset baskı makinesi yatırımı ile 
ofset baskı sistemine geçiş yaptı. 
Sektördeki bu öncü hareketi ile 
ilerlemeye devam ederek birçok 
yeniliklere de imza attı. 

2004 yılında kurumsallaşan 
firmamız ticari unvanı olarak 
“ADABALI OFSET MATBAACI-
LIK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.” adı altında faaliyetlerine 
devam etmektedir.  Model Ofset, 
2017 yılında Adana Çevre Yolu 
üzerinde ki 600m2 lik üretim te-
sislerine taşınarak, Konya matbaa 
sektörüne “HEIDELBERG CD 102 
70X100 5 RENK + DİSPERSİYON 
LAK” ofset baskı makinesini ka-
zandırarak büyük bir başarı elde 
etmiştir.

 İstikrarlı bir şekilde başarısını 
ve büyümesini sürdüren Firma-
mız 2021 yılında yatırımlarına hız 
kesmeden devam ederek Ankara 
Yolu Üzerinde ki 2000 m2’lik yeni 
fabrikasına taşınarak dünya stan-
dartlarında olan üretimini daha 
da geliştirmek ve izlenen bir firma 
profili olmak için Geleceğe yönelik 
yaptığı atılımlarla ileri teknoloji ve 
makine parkuruna yaptığı yatırım-
ları, sektördeki yerini korumakta 
ve geleceğe dönük yatırımlarına 
devam etmektedir.

Niyazi Adabalı

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Soner Dikmen
Kartal oluyor

Anadolu Kartalı 
yoğun tempoda

Futbol okulları 
yeniden faaliyette

İttifak Holding Konyaspor, dış transferde 
üçüncü ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 
Oğulcan Ülgün ve Serdar Gürler ile kadrosunu 
güçlendiren Yeşil-Beyazlılar, Gençlerbirliği’n-
de orta saha oyuncusu Soner Dikmen’i yüksek 
oranda kadrosuna katacak. Oyuncu ile anlaş-
maya varan Konyaspor, Soner’i kente davet 
etti. Bugün oyuncuyla son bir görüşme gerçek-
leştirecek olan Anadolu Kartalı, bir pürüz çıkma-
dığı takdirde sözleşme imzalayacak. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, akşam saatle-
rinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile 29 
Haziran’da başladığı yeni sezon hazırlıklarında 
5. günü geride bıraktı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı ant-
renörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde saat 
18:00’da başlayan antrenmana, tedavilerine 
devam edilen ve takımdan ayrı çalışan oyuncu-
ların yanı sıra izinli olanlar katılmadı.

Isınma hareketleri ve pas çalışması ile 
başlayan antrenman topla oyun ile devam etti. 
Oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise 
minyatür kalelerde oyun oynadı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Futbol Okulları, kapılarını ye-
niden sporcularını açtı. Konuyla ilgili kulüp-
ten yapılan açıklamada, “Covid-19 tedbirleri 
kapsamında faaliyetlerine bir süre ara vermek 
zorunda kalan Konyaspor Futbol Okullarımız 
normalleşme kapsamında kapılarını yeniden 
açtı. Çocuklarımızın sosyal, psikolojik ve fizik-
sel gelişimlerine katkı vermenin yanında ahla-
ki açıdan olumlu bireyler olarak yetişmelerini 
sağlamak amacıyla yola çıkan Konyaspor Fut-
bol Okullarımızda çalışmalar yeniden başla-
dı.”denildi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor gündemine dair açık-
lamalarda bulunan Fatih Özgökçen, 
“Bugün önemli bir görevi ifa ediyoruz. 
Mensubu olmaktan gurur duyduğum 
Konya Baro başkanlığının seçimle-
ri idrak ediliyor. 4 aday var hepsine 
gönülden başarılar diliyorum. Hepsi 
mesleği daha iyi yapmaları adına 
çalışmalarını yapacaklardır. Kon-
ya Barosu 100 yılı aşkın bir süredir 
çalışmalarına devam etmektedir. 
Bizim buradaki asıl amacımız mes-
leğimizdeki oy kullanmanın yanı 
sıra Konyaspor’umuzu Konya’da tüm 
platformlarda temsil gücünü, anla-
şırlığını, kabiliyetini artırmaktır. Spor 
camiamızın Konyaspor’u dillendirme-
sinin yanı sıra tüm şehre Konyaspor’u 
yaymak zorundayız. Bir şekilde Kon-
yaspor’umuzu herkes sahiplenmek 
zorundadır. Biz bunun için buraya gel-
dik. Bu vesileyle bu seçimizin herkese 
hayırlar getirmesini dilerim. Görev 

alacak Konya Barosu başkanını, diğer 
adayları ve yönetim kurulu üyelerinin 
Konyaspor’a desteklerinin süreceğini 
biliyorum. Alışılmışın dışında Kon-
yaspor ile ilgili çalışmalarımız devam 

edecektir. Farklı meslek gruplarında 
ve kuruluşlarda bunları göreceksi-
niz.” ifadelerini kullandı. 

Transfer konusuna değinen Öz-
gökçen, “Geçen hafta 5 oyuncu ile 

sözleşme imzaladık. Bunun yanı sıra 
görüşmelerimiz devam ediyor. Söz-
leşme anlamında imza olmadan tam 
bir açıklama yapmıyoruz. Yerli ve ya-
bancı kontenjanına dikkat ederek ça-

lışmalarımız devam ediyor. Orta saha 
ve forvete takviye yapacağız.” dedi.

Abdülkerim ve Amir Hadziahme-
tovic’in sözleşmelerinin uzatılması 
konusu hakkında da konuşan, Kon-

yaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Ab-
dülkerim Bardakçı ve Amir Hadziah-
metovic’in sözleşmelerinin uzatılması 
adına henüz somut bir adım yok ama 
ilerleyen günlerde bu konu için bir gö-
rüşme gerçekleştireceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Yeni sezonun Süreyya Ege Sezo-
nu olması adına federasyonla görüşe-
ceklerini söyleyen Özgökçen, “Bugün 
Türkiye Futbol Federasyonu ile bir 
görüşmemiz olacak. Yeni sezonun 
kurucu isimlerimizden Süreyya Ege 
olması adına bu konuyu gündeme ge-
tireceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Son olarak kampanya yapacakla-
rını da söyleyen Başkan Fatih Özgök-
çen, “Hedefimiz Konya’da herkesi 
Konyaspor ile ilişkilendirmek. Bu 
noktada yeni sezon adına bayrak kam-
panyamız ve başka kampanyalarımız 
olacak.” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Konyaspor’u herkes sahiplenmek zorunda’
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Avukat Fatih Özgökçen, Konya Barosu seçimlerinde oy kullandı. Konya Barosu Başkanlığı’na aday olan isimler Murat 

Çiçek, Ramazan Fahri Ercan, Fatih Ruşen ve Mustafa Aladağ’a forma hediye eden Özgökçen adaylardan ve yönetim kurulu üyelerinden desteklerini istedi 
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