
Üreterek başardılar
İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 listesinde Konya’dan 14 firma yer aldı. 
Konya İlk 500’deki 8 firması ile birlikte, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 22 firmayla temsil ediliyor

14 FİRMA LİSTEDE
İstanbul Sanayi Odası (İSO), mayıs 
ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araş-
tırmasının ardından "İSO Türkiye'nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" 
araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. 
Buna göre, İSO İkinci 500'ün 2020 yılın-
daki üretimden net satışları yüzde 21,7 
artarak 157 milyar TL’den 191,1 milyar 
TL’ye yükseldi. ISO Türkiye'nin İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araş-
tırmasına Konya’dan 14 firma yer aldı.

YENİLERİ EKLENDİ 
Listede bu yıl, RTM Tarım 3. sırada, 
Akova Süt 150. sırada, Hekimoğlu Un 
158. sırada, Konya Kağıt 194. sırada, 
Büyük Hekimoğulları Un 268. sırada, 
Yıldız Pul Otomotiv 284. sırada, Çöğen-
ler Yem 309. sırada, İzi Süt 322. sırada, 
Sezersan Matbaacılık 339. sırada, 
Ömer Atiker Makine 389. sırada, Golda 
Gıda 418. sırada, Konya Çimento 441. 
sırada, Kompen PVC Yapı 447. sırada, 
Gitaş Gıda 478. sırada yer aldı. Golda 
Gıda ve Gitaş Gıda bu yıl listeye yeni 
eklenen firmalar oldu.
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‘Kuraklığa dayanıklı
ürünlere yönelmeliyiz’

Enflasyon koşuyor, 
memur maaşı eriyor!

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Kuraklığa 
bağlı olarak ürünlerin zarar görmemesi ve üretimin 
düşmemesi için az yağış alan bölgelerde kuraklığa 
dayanıklı tohumların ekimini yaygınlaştırmalıyız” 

dedi. n HABERİ SAYFA 7'DE

Memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü belir-
ten Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
“Türkiye Kamu-Sen olarak memur maaşlarına bir an 

önce ek zam yapılması ısrarımızı bir kez daha buradan 
ilan ediyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 10'DA

MUSLUKTAN 
AKAN SU SAĞLIKLI

SELÇUKLU’DAN 
BİR OKUL DAHA

BAŞARI: ÜLKEMİZİN 
GELECEĞİ PARLAK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
Mavi Tünel’den gelen içme suyunun yer altı kuyuların-

dan takviye edilmeye başlandığını duyurdu. Buna karşın 
suyun sağlıklı bir şekilde tüketilmesine engel teşkil 

etmediği, güvenle içilebileceği belirtildi. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi’nin önemli bir 
ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun temeli 
düzenlenen törenle atıldı. Okulun 2022 yılı içerisinde 

tamamlanarak açılması bekleniyor.
n HABERİ SAYFA 4'TE

Konya’nın ve Türkiye’nin sanayide iyi bir noktaya 
geldiğini belirten MUBAŞ Metal Kalıp ve Alüminyum 

Döküm’ün Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu 
Kemal Başarı, yeni nesillerin de katkısıyla Türkiye’nin 

geleceğini parlak gördüğünü söyledi.
n HABERİ SAYFA 15'TE

Üreten şehiriz

Konya’nın üreten ve ülke 
ekonomisine katkıda 

bulunan önemli bir şehir 
olduğunu dile getiren 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 
İSO Türkiye'nin İkinci 500 

Büyük Sanayi Kurulu-
şu-2020" listesine giren 
kuruluşları tebrik etti.

Potansiyel var Üretim sürdü Katkı sağladık Vazgeçmedik Kahramanlarımız

KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, Türkiye'nin 
En Büyük İkinci 500 

Sanayi Kuruluşu listesine 
giren Konyalı firmaları 

tebrik etti. Başkan Öztürk 
Konya’nın daha fazla 
firmasıyla listede yer 

alacak potansiyele sahip 
olduğunu söyledi.

KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, "Konya olarak, 
Türkiye'nin İlk 500 ve 

İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Listelerinde 22 
firma ile temsil ediliyo-
ruz. Pandemiye rağmen 
üretimden vazgeçmeyen 
firmalarımızı tebrik ediyo-

rum” dedi.

KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, Türkiye'nin En 

Büyük İkinci 500 Sanayi 
Kuruluşu listesine giren 
firmalara ilişkin, “Şehri-
miz ve ülkemiz ekonomi-
sine büyük katkı yapan 
firmaların başarılarının 
artarak devam etmesini 

dilerim” açıklaması yaptı.

MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Hilmi 

Kağnıcı, “Konya, küresel 
salgına rağmen ihracatını 
sürekli artıran bir şehirdir. 

Konyalı sanayicileri-
miz, ülkesini ve şehrini 
büyütmek için daha çok 
üretmeye devam etmiş-

tir” dedi.

ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinacı, listeye giren 

firmaları tebrik etti. 
Sinacı, “Bu yıl ihracatta da 
yeni rekorlara hazırlanan 
Konya, büyük bir üretim 
üssü haline gelmiştir. 

Kahraman sanayicilerimize 
başarılar dilerim" dedi.

HABERİN DETAYLARI SAYFA 2’DE
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İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 listesinde Konya’dan 14 firma yer aldı. 
Konya İlk 500’deki 8 firması ile birlikte, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 22 firmayla temsil ediliyor

Konya’nın gururu oldular
İstanbul Sanayi Odası (İSO), 

mayıs ayında açıkladığı "İSO Tür-
kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu-2020" araştırmasının ardından 
"İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2020" araştırma-
sının sonuçlarını da açıkladı. Buna 
göre, İSO İkinci 500'ün 2020 yılın-
daki üretimden net satışları yüzde 
21,7 artarak 157 milyar TL’den 
191,1 milyar TL’ye yükseldi. ISO 
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu-2020" araştırmasına 
Konya’dan 14 firma yer aldı. Kon-
ya İlk 500’deki 8 firması ile birlik-
te, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasında 22 firmayla tem-
sil ediliyor.

BAŞKAN ALTAY İSO İKİNCİ 500’E 
GİREN KONYALI 

FİRMALARI TEBRİK ETTİ
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstan-
bul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türki-
ye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu” listesinde yer alan Konyalı 
firmaları tebrik etti. Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşu arası-
na Konya'dan 8 firmanın girdiğini 
hatırlatan Başkan Altay, İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
14 Konyalı firmanın daha yer al-
masından memnuniyet duydukla-
rını ifade etti. Konya’nın üreten ve 
ülke ekonomisine katkıda bulunan 
önemli bir şehir olduğunu dile geti-
ren Başkan Altay, “İlk 500 ve İkinci 
500 listesinde toplam 22 Konyalı 
firmanın yer alması şehirde faaliyet 
gösteren diğer firmalara da ilham 
kaynağı olacaktır. Pandemi nede-
niyle zorlu geçen bir senenin ardın-
dan üretmeye, istihdam sağlamaya 
devam eden herkese teşekkür edi-
yor; bütün firmalarımızı ve çalışan-
larını can-ı gönülden kutluyorum.” 
ifadelerini kullandı.

‘KONYA DAHA FAZLA FİRMASIYLA 
LİSTEDE YER ALACAK 

POTANSİYELE SAHİPTİR’
Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-

kanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin En 
Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu 
listesine giren Konyalı firmaları teb-
rik etti. Başkan Öztürk Konya’nın 
daha fazla firmasıyla listede yer 
alacak potansiyele sahip olduğuna 
dikkat çekerek, “Konya’dan bu yıl 
listeye 14 firmamız girdi. Böylelik-
le Türkiye’nin en büyük 1.000 sa-
nayi kuruluşu listesinde Konya 22 

firması ile yer aldı. Türkiye'nin en 
büyükleri arasında yer alarak gurur 
duymamıza vesile olan firmalarımı-
zın yöneticilerini, tüm çalışanlarını 
tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz 
ekonomisine katkı sağladıkları için 
teşekkür ediyorum. Firmalarımızın 
ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda 
yer alacaklarına, ilk 500 arasına gir-
mek için çalışacaklarına inancımız 
tamdır. 

Konya daha fazla firmasıyla lis-
tede yer alacak potansiyele sahip-
tir. Şehrimiz 2021 yılında da özel 
sektörünün çalışma azmi ile ülke 
ekonomisinin büyümesine katkısını 
artırarak devam edecektir” dedi.

KONYA DEVLER LİSTESİNDE 
22 FİRMA İLE TEMSİL EDİLDİ
İstanbul Sanayi Odası tarafın-

dan, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. 
İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Lis-
tesinde 8 firması bulunan Konya, 
İkinci 500 listesinde de 14 firmayla 
temsil edildi. 

Listedeki Konyalı firmaları teb-
rik eden Konya Sanayi Odası Başka-
nı Memiş Kütükcü, "Konya olarak, 
Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Listelerin-
de 22 firma ile temsil ediliyoruz. 
Pandemiye rağmen üretimden vaz-
geçmeyerek, her iki listede yer alan 

tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı 
tebrik ediyorum" dedi. İkinci 500 
listesindeki Konyalı firmaları payla-
şan Kütükcü , "Bu yıl, RTM Tarım 
3. sırada, Akova Süt 150. sırada, 
Hekimoğlu Un 158. sırada, Konya 
Kağıt 194. sırada, Büyük Hekimo-
ğulları Un 268. sırada, Yıldız Pul 
Otomotiv 284. sırada, Çöğenler 
Yem 309. sırada, İzi Süt 322. sıra-
da, Sezersan Matbaacılık 339. sıra-
da, Ömer Atiker Makine 389. sıra-
da, Golda Gıda 418. sırada, Konya 
Çimento 441. sırada, Kompen PVC 
Yapı 447. sırada, Gitaş Gıda 478. 
sırada yer aldı. Golda Gıda ve Gi-
taş Gıda bu yıl listeye yeni eklenen 
firmalarımız oldu. Geçen yıl listede 
yer alan TÜMOSAN Motor ve Trak-
tör firmamız, bu yıl ilk 500 listesine 
yükseldi" ifadelerini kullandı. 

‘PANDEMİYE RAĞMEN 
ÜRETİMDEN VAZGEÇMEDİK’
Tüm dünyayı etkisi altına alan 

pandeminin zorlu şartlarına rağ-
men, Konyalı işletmelerin üretim 
ve ihracat yapmaya, istihdam oluş-
turmaya devam ettiğini aktaran 
Başkan Kütükcü, şunları söyledi: 
"Konya'mız, 10 organize sanayi böl-
gemizle, küçük sanayi sitelerimiz 
ve girişimcilerimiz ile birlikte her 
geçen gün bir sanayi şehri olduğu 
iddiasını güçlendiriyor. 

Sanayicilerimiz, şartlar ne olur-
sa olsun üretim ve ihracat diyor. 
Devler listesinde yer alan firmaları-
mız bunun en güzel örneklerinden 
biri. Sanayicilerimiz, pandeminin 
tüm olumsuz etkilerine rağmen, 
üretimden asla vazgeçmeyerek, 
bizlere bu gururu yaşattılar. İnşal-
lah devam eden aşılama çalışmaları 
ve firmalarımızın ihracatta olan ba-
şarısı ile birlikte, şehrimiz çok daha 

güzel başarılara imza atacaktır."
BAŞKAN ÇEVİK’TEN KONYALI 

FİRMALARA TEBRİK
Konya Ticaret Borsası (KTB) 

Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye'nin 
En Büyük İkinci 500 Sanayi Kurulu-
şu listesine giren Konyalı firmaları-
nı sosyal medya adresinden yaptığı 
açıklama ile tebrik etti. 

Başkan Çevik, “İSO'nun açıkla-
dığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde Kon-
ya'dan 14 firmamız yer alma başa-
rısı gösterdi. Şehrimiz ve ülkemiz 
ekonomisine büyük katkı yapan 
firmaların başarılarının artarak de-
vam etmesini diler, yöneticilerini 
ve çalışanlarını tebrik ederim.” İfa-
delerine yer verdi.

KONYA, 2021 YILINDA DA ÜLKE 
EKONOMİSİNİN CİDDİ KATKI 

SAĞLAMAYA DEVAM EDECEKTİR
Müstakil Sanayici ve İş Adam-

ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, 
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu listesine giren Konyalı 
firmaları tebrik eden Başkan Kağnı-
cı, yaptığı açıklamada şu görüşlere 
yer verdi; “Konya, küresel salgına 
rağmen üreten ve üretmeyi seven, 
ihracatını sürekli artıran bir şehir-
dir. Konyalı sanayicilerimiz, ülkesini 
ve şehrini büyütmek için daha çok 
üretmeye devam etmiştir. Açıkla-
nan ikinci 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu sıralamasında yer alan Konya 
firmaları içerisinde üyemizin de yer 
alması bizleri son derece mutlu et-
miştir. 

Bu vesile İstanbul Sanayi Odası 

tarafından açıklanan ikinci 500 Sa-
nayi Kuruluşu listesinde yer alan; 
başta MÜSİAD Konya üyesi; Akoa-
va Süt, Çöğenler Yem, İzi Süt, Ömer 
Atiker Makine, Golda ve Gitaş Gıda 
başta olmak üzere şehrimizdeki di-
ğer sanayi kuruluşlarının yönetici-
lerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.  
Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi 
kuruluşu listesinde Konya 22 fir-
ması ile yer almış oldu. Şehrimizin 
sanayici ve işadamları önümüzdeki 
yıllarda daha da üst sıralarda yerini 
alacaktır. Konya, 2021 yılında da 
ülke ekonomisinin ciddi katkı sağla-
maya devam edecektir” dedi.

‘KONYA HER GEÇEN GÜN ARTAN 
PERFORMANSINI RAKAMLARLA 

TAÇLANDIRIYOR’
ASKON Konya Şube Başkanı 

Atilla Sinacı, İSO İkinci 500’de yer 
alan firmalarımızı gönülden tebrik 
ediyoruz dedi.  Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği (ASKON) Kon-
ya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Tür-
kiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi 
Kuruluşu listesine giren Konya fir-
malarını tebrik etti. 

Konya’nın üretimde her geçen 
artan performansının rakamlarla 
taçlandırdığını belirten Atilla Sina-
cı, "Şehrimizden bu yıl listeye 14 
firmamız girdi. Türkiye'nin en bü-
yük Bin sanayi kuruluşu listesinde 
Konya 22 firma ile yer aldı. Türki-
ye'nin en büyükleri arasında yer 
alarak gurur duymamıza vesile olan 
firmalarımızın yöneticilerini, tüm 
çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu yıl 
ihracatta da yeni rekorlara hazırla-
nan Konya, büyük bir üretim üssü 
haline gelmiştir. Kahraman sana-
yicilerimize başarılar dilerim" dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk ÖztürkUğur İbrahim Altay Memiş Kütükcü Hüseyin Çevik M.Hilmi Kağnıcı Atilla Sinacı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

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

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C

Ankara                15 °C      31°C Hicrî: 27 Zil-Ka'de 1442 -  Rûmî: 24 Haziran 1437

Haziran ayı itibariyle başlayan nor-
malleşme adımları 1 Temmuz itibariyle 
yasakların ve kısıtlamaların tamamen 
kalkmasını sağladı. Kısıtlamaların kalk-
ması ile birlikte birçok sektör de nefes 
aldı. Özellikle kısıtlamaların kaldırılması 
ile birlikte küçük esnafımız nefes aldı. 
Konya’da cadde ve sokakları eskisi gibi 
görmek bizleri memnun ediyor. Kon-
ya’nın tarihî çarşıları, meydanları ile tüm 
Türkiye’de cadde ve meydanlar kıpır 
kıpır. Ancak normalleşme adımlarının 
atılması ve havaların ısınması ile birlik-
te millet olarak rehavete kapıldığımıza 
şahit oluyoruz. Özellikle bu özgürlüğü-
müzün yıl boyu sürmesi için kurallara 
herkesin uyması çok önemli. Pandemi 
kurallarına uymak ve aşı sırası gelenle-
rin aşılarını olması kısıtlamasız bir dö-

nem için oldukça önemli.
Toplumda yaşayan herkese önemli 

görevler düşüyor. Kurallara uymayan-
ları uyaralım. Aşı sırası gelmiş vatan-
daşlarımızın da aşılarını mutlaka olması 
gerekiyor. Lütfen aşı konusunda Bilim 
Kurulu üyelerinin ve doktorlarımızın 
tavsiyelerini dinleyelim ve ona göre 
hareket edelim. Rehavete kapılma-
yalım ve özgürlüğümüz devam etsin 
inşallah. Devletimizin bazı sektörlerde 
hizmet gösteren isimlere verdiği önce-
likler arasında basın mensubu olarak 
iki doz aşımızı olduk. Sağlık Bakanımız 
Dr. Fahrettin Koca’dan da basın men-
suplarına 3. doz aşı hakkı konusunda 
da öncelik vermesini talep ediyoruz. 
Sayın Bakanımızın ve kurmaylarının bu 
konuda gerekli desteği sağlayacaklarını 

yürekten inanıyorum. 
ODA VE DERNEKLERDE 

SEÇİM HEYECANI
Konya geçtiğimiz haf-

ta yoğun bir Genel Kurul 
dönemi geçirdi. Konya’da 
MÜSİAD Konya Şubesi, 
ASRİAD Konya Şubesi, 
TÜMSİAD Konya Şubesi 
ve ASKON Konya Şu-
besinde seçim heyecanı 
yaşandı. Gerçekleştiren 
Genel Kurulların ardından MÜSİAD 
Konya Şube Başkanlığına Mehmet 
Hilmi Kağnıcı, ASRİAD Konya Şube 
Başkanlığına Mekan İnşaat Sahiplerin-

den Abdullah Karabağ 
seçildi. TÜMSİAD Kon-
ya Şube Başkanlığında 
Ahmet Serçe güven 
tazelerken, ASKON Kon-
ya Şube Başkanı Atilla 
Sinacı da güven tazeledi. 
Şehrimizde bulunan bu 
kıymetli STK’larımız üye-
leri ile birlikte ülkemizin 
ve Konya sanayisi adına 
güzel çalışmalara imza 

atıyorlar. Rabbim güzel çalışmalara 
imza atan STK’larımızın yar ve yardım-
cısı olsun inşallah. Başkanlarımıza yeni 
görevlerinde ekipleri ile birlikte başarı-

lar dilerken Konya basınının daha da 
gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren 
muhabirler arasında rekabet olmasını 
sağlamak adına çeşitli yarışmalar ve 

ödül törenleri düzenlemesini bekledik-
lerini ifade etmek istiyorum.

KONYA BAROSU’NDA ALADAĞ 
DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz cumartesi ve pazar 
günü Konya Barosu’nda seçim heye-
canı yaşandı. Gerçekleştiren seçimler-
de Konya Baro Başkanlığı için İlke Gru-
bu Adayı Av. Murat Çiçek, Demokrat 
Avukatlar Grubu Adayı Av. Ramazan 
Fahri Ercan, Birlik Grubu Adayı Av. 
Fatih Ruşen, Vefa Grubu Adayı Av. 
Mustafa Aladağ yarıştı. Gerçekleştiren 
seçimlerde zaman zaman gerginlikler 
olsa da Konya Barosu’na yakışan bir 

seçim yaşandı. Seçimde adaylar kürsü-
ye çıkarak projelerini de anlatma fırsatı 
buldu. Gerçekleştiren seçimlerde mev-
cut başkan Av. Mustafa Aladağ’ın güler 
yüzünü ve tebessümünü eleştirmek 
oldukça yanlış bir tutumdu. Bu eleş-
tirilerin sonucunda Konya Barosu’na 
kayıtlı avukatlar kimi başkan olarak 
görmek istediklerini gösterdi ve Konya 
Barosu’nda Av. Mustafa Aladağ döne-
mi devam ediyor. Konya Barosu’nda 
seçimlere giren birbirinden kıymetli 
tüm adayları ve yönetim kurulu adayla-
rını tebrik ediyorum. Konya Barosu’na 
yakışan bir seçim olmasını sağlayan 
herkesi de kutluyorum. Yeni dönemde 
Konya Barosu’nda Başkan Av. Mustafa 
Aladağ ve ekibinin güzel çalışmalara 
imza atacaklarına inanıyorum.

REHAVETE KAPILMAYALIM

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü,  1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Mavi 
Tünel’den gelen içme suyunun yer altı kuyularından takviye edilmeye başlandığını duyurdu

‘Musluktan akan 
su güvenle içilebilir’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, küresel 
iklim değişikliği dolayısıyla iki yıldır 
yeterli yağış alamayan Konya’nın 
yer altı ve yer üstü su rezervinin 
kritik seviyelerin altına düşmesi do-
layısıyla yer altı kuyularından içme 
suyu desteği sağlandığını duyurdu. 
Yapılan açıklamada su kalitesinde 
yer yer değişiklik olsa da bu fark-
lılığın suyun sağlıklı bir şekilde tü-
ketilmesine engel teşkil etmediği, 
güvenle içilebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan 
açıklamada küresel ısınmanın mev-
simler ve yağış üzerindeki olumsuz 
etkileri sonucu ortaya çıkan kurak-
lık ve buna bağlı olarak yer altı ve 
yer üstü kaynaklarındaki azalma 
dolayısıyla Konya’ya Mavi Tünel 
üzerinden arıtılarak getirilen su-
yun barajdaki miktarının kritik se-
viyenin altına düştüğünü bildiren 
KOSKİ, bu sebeple şehrin alternatif 
içme suyu kaynağı olan yer altı su 
kuyularının devreye alınarak, Mavi 
Tünel’den alınan su ile paçal yapıl-
mak suretiyle verilmesi zorunlulu-
ğunun ortaya çıktığını belirtti.
SU KALİTESİ FARKLILIK GÖSTERSE 

DE GÜVENLE İÇİLEBİLİR
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden 

yapılan açıklamada, “Şehir mer-
kezinde su kesintisi ve olumsuz 
durum yaşanmaması için yaklaşık 
200 kuyu mevcut içme suyu depo-
larına verilecek şekilde hazır halde-
dir. Kuraklık bu şekilde seyrederse 
barajlardaki su seviyesinin daha 
da düşeceği tahmin edilmektedir.  
Önümüzdeki günlerde muhtemel 
su kıtlığına karşı Konya Büyükşehir 

Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü tarafından alınan bu tedbirle-
rin yanında, hemşehrilerimizin de 
suyu tasarruflu bir şekilde kullan-
ması çok büyük önem arz etmek-
tedir. Bugün birlikte alacağımız 
tedbirler yarınımıza güvenle bak-
mamızı sağlayacaktır” ifadelerine 
yer verildi.

Yer altı sularının devreye gir-
mesi ile bazı bölgelerimizde su ka-
litesinde yer yer değişiklikler göz-
lendiğini fakat bu farklılığın suyun 
sağlıklı bir şekilde tüketilmesine 
engel teşkil etmediğinin belirtildiği 
açıklamada, “Suyumuz, ilgili birim-
lerimiz tarafından değişik bölgeler-
den alınan su numuneleri ile sü-
rekli kontrol altına alınmakta olup, 
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından da 
su şebekelerimiz kontrol edilmekte 

ve denetlenmektedir” denildi.
APARTMANLARDAKİ DEPOLARIN 

DÜZENLİ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR
Apartmanlardaki su depoları-

nın temizliğinin de önemine işaret 
edildiği açıklamada ayrıca, “De-
zenfekte ekibimiz tarafından, su 
depolarının iç yüzeyinin temizliği 
ücrete mukabil yapılmaktadır. Ya-
pılan tetkiklerde depoların büyük 
bir kısmının bakımsız olduğu, içe-
risinde çamur ile çeşitli organik 
ve inorganik maddeler bulunduğu 
tespit edilmiştir. Binada bulunan 
su deposuna kadar gelen sağlıklı 
su, depo bakımı ve dezenfeksiyonu 
yapılmamış su deposunda kimya-
sal ve bakteriyolojik olarak kirlen-
mektedir. Bu sudan kullanım ne-
ticesinde başta tifo, kolera, sarılık, 
hepatit gibi salgın hastalıklar olmak 

üzere birçok hastalıklara sebebi-
yet verilebilir. Bu olumsuzlukların 
yaşanmaması için KOSKİ Genel 
Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi 
yeterli olacaktır. Depo yüzeyle-
ri, basınçlı makine ve kir sökücü 
aparatlar kullanılarak profesyonel 
ekiplerimiz tarafından yıkandıktan 
sonra kirli su dışarı atılmaktadır. 
Yıkama işlemi bittikten sonra depo 
yüzeylerindeki çatlak, su sızıntısı 
ve korozyonlar tespit edilmektedir. 
Ücreti mukabilinde KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’müzün bu hizmetinden 
faydalanmak isteyen vatandaşları-
mız ALO 185 Çağrı Merkezi’mize 
ulaşarak bildirimde bulunabilirler. 
Hedefimiz kar amacı gütmeden, ai-
lenize temiz ve sağlıklı hizmet sun-
maktır" ifadeleri kullanıldı.
n HABER MERKEZİ

‘Hemşerilerimizle gönül 
bağımızı koparmayız’

AK Parti Meram İlçe Başkan-
lığı’nın organize ettiği teşkilat 
programları kapsamında AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, AK Parti İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Ziya Kıymet ve Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ilçe 
genelinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçek-
leştirilen ara seçimler sonucu Al-
parslan Mahallesi Muhtarlığı’na 
seçilen Feti Güleç’e hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunan heyet, mahalle-
nin ihtiyaçları hakkında istişareler-
de bulundu. Muhtarlık ziyaretinin 
ardından Milletvekili Samancı, Be-
lediye Başkanı Kavuş, İlçe Koordi-
natörü Kıymet ve İlçe Başkanı Do-
lular, Alpaslan Mahallesi’nde çarşı 
esnaflarını ziyaret ederek sohbet 
eşliğinde taleplerini dinlediler.

‘GÖNÜLLERE GİRMEYİ ŞİAR 
EDİNMİŞ BİR PARTİNİN 

MENSUPLARIYIZ’
AK Parti Konya Milletvekili Gü-

lay Samancı, kısıtlamaların daha 
esnek hale gelmesiyle birlikte va-
tandaşlarla daha sık buluşmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade ede-
rek, “Her zaman hemşehrilerimiz-
le bir arada, gönül gönüle olmaya 
devam edeceğiz. Halkın gönülle-
rinde yer edinmeyi şiar edinmiş 
bir partinin mensupları olarak, 
isteklerini dinleyecek, hoş sohbet-
lerinden faydalanacağız. Alpaslan 
Mahallemizdeki ziyaretler kapsa-
mında hemşehrilerimizin partimi-
ze ve bizlere teveccüh göstermesi 
ayrıca mutluluk verdi. Bu ilgiye 
karşılık olarak daha önce olduğu 
gibi bundan sonra da daha çok ça-
lışmaya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

‘TEŞKİLAT PROGRAMLARIMIZ 
DEVAM EDECEK’

Teşkilat programlarının hız 

kesmeden devam ettiğini kayde-
den AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ise, “Milletve-
kilimiz, Belediye Başkanımız ve 
İlçe Koordinatörümüz ile birlikte 
sahada vatandaşlarımızı dinleme-
ye, taleplerine imkanlar dahilinde 
yanıt vermeye devam ediyoruz. 
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde AK Parti, her daim 
gönüllerde yer edinmiştir. Gös-
terilen teveccühe karşılık teşkilat 
programlarımız artarak devam 
edecek” dedi.

‘HEMŞEHRİLERİMİZLE GÖNÜL 
BAĞIMIZI KOPARMAYACAĞIZ’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş da Meram için vatan-
daşlarla yapılan istişarenin önemli 
olduğunu belirterek, “İlçemizde 
yapılacak çalışmaları hemşehrile-
rimizle birlikte planlıyoruz. Bir böl-
genin neye ihtiyacı olduğunu en 
iyi o mahallede yaşayanlar bilir. 
Bu sebeple hemşehrilerimizle bire 
bir görüşüyor, program dahilinde 
taleplerine cevap vermeye çalışı-
yoruz. 

Teşkilat programlarımız kap-
samında Milletvekilimiz, ilçe baş-
kanımız ve İl Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile birlikte Alpaslan 
Mahallemizdeydik. Devam eden 
18. Madde uygulamaları hakkında 
bilgi verdik. Esnaflarımızla soh-
bet ederek varsa istekleri hakkın-
da görüş alışverişinde bulunduk. 
Hemşehrilerimizle gönül bağımızı 
bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da koparmayacağız. Bizim 
Meram için el ele vererek çalışaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

Heyet, esnaf ziyaretlerinin ar-
dından Tantavi Kültür Sanat Mer-
kezi’nde açılan 'Elhan-ı Nar' çini 
ve ebru sergisini gezerek eserleri 
inceledi.
n HABER MERKEZİ
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Konya Büyükşehir’den Cihanbeyli’ye 19 kilometre daha mahalle yolu

Konya’nın 31 ilçesinde mahalle 
yolu yatırımlarını sürdüren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Cihan-
beyli’ye bağlı Yapalı Mahallesi ile 
Bozdağ Mahallesi arasındaki 13 ki-
lometrelik yolu tamamladı. Büyük-
şehir Belediyesi yine Cihanbeyli’ye 
bağlı 3 kilometrelik Çatak-Kandil 
ve 3 kilometrelik Hodoğlu mahalle 
yollarında çalışmaları sürdürürken; 

yapılacak 19 kilometrelik mahalle 
yolunun maliyeti 6 milyon lira.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2021 yılı yatırım programı kapsa-
mında ilçelerdeki ve mahallerdeki 
yol yapım çalışmalarını yoğun ola-
rak sürdürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Türkiye’nin 42 bin kilomet-
rekareyle en büyük coğrafyasına 

sahip şehri olan Konya’da, sorum-
luluk sahasındaki mahalle yolla-
rında kaliteyi ve konforu artırmak 
amacıyla çalıştıklarını söyledi. Bu 
yıl 31 ilçede 400 kilometre mahalle 
yolu yapacaklarını kaydeden Baş-
kan Altay, “Bu kapsamda Cihan-
beyli ilçemize bağlı Yapalı Mahal-
lesi ile Bozdağ Mahallesi arasındaki 
13 kilometrelik yolu tamamlayarak 

hizmete açtık. Ayrıca Cihanbeyli 
Çatak ve Kandil Mahalleri arasın-
daki 3 kilometrelik yol ile Hodoğlu 
Mahallesi’nde yine 3 kilometre-
lik yolda ekiplerimiz çalışmalarını 
sürdürüyor. Cihanbeyli’ye kazan-
dıracağımız 19 kilometrelik yolun 
maliyeti 6 milyon lirayı buluyor. İl-
çemize ve şehrimize hayırlı olsun.” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Başkan Kavuş’tan 
kovid-19 aşısı çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 
Kovid-19 salgınına karşı aşılama 
çalışmalarına hız kazandırılırken 
Meram Belediyesi’nde de perso-
neller aşı olmaya başladı. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
toplum bağışıklığının kazanılması 
adına aşı olmanın önemli bir so-
rumluluk olduğunu dile getirerek, 
çağrıda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 salgınına karşı aşılama 
çalışmalarına hız kazandırıldı. Sağ-
lık Bakanlığı tarafından başlatılan 
aşı kampanyası kapsamında Me-
ram Belediyesi personelleri de aşı 
olmaya başladı.

Bakanlığın SGK’ya kayıtlı tüm 
çalışanlar için aşı randevusunun 
açıldığını açıklamasının ardından 
bir çok personel sağlık kuruluşla-
rına başvurarak aşılarını olmuştu. 
Sahada çalışan personeller için ise 
Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, Belediye Hizmet Bi-
nası ve tesislerde aşı uygulamala-
rına başladı.
‘HERKES İÇİN ZORLU BİR DÖNEMDİ’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, salgının tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de ağır 
hasarlara yol açtığını kaydederek, 
“Uzunca bir süredir zorlu bir sü-
reçten geçiyoruz. Salgının yol aç-

tığı hastalıklardan kaynaklı bir çok 
insanımızı kaybettik. Yoğun bakım 
ünitelerinin önünde yakınlarımız-
dan güzel haberler almayı bekle-
dik. Bunun yanı sıra psikolojik ve 
ekonomik anlamda herkes için 
zorlu bir dönemdi. Salgın riskini en 
aza indirmek üzere hayata geçiri-
len kısıtlamalar herkesin hayatını 
olumsuz etkiledi. Çok şükür Sağlık 
Bakanlığımızın aşılama kampan-
yaları ile birlikte yeni bir döneme 
geçildi” dedi.

‘HERKESİN ÜZERİNE DÜŞEN 
ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK’
Koronavirüs riskinin küresel 

bir boyutta olduğunu ve herkesin 
kendi adına üzerine düşen görev-
lerin bulunduğunu kaydeden Baş-
kan Kavuş, “Aşı uygulamaları ile 
birlikte salgının seyrinde de gözle 
görülür bir düşüş yaşanıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlı-
ğımızın aşı çağrısına hep beraber 
karşılık vermemiz gerekiyor. Sade-
ce kendimiz için değil başka insan-
ların da sağlığına zarar gelmemesi 
adına aşı olmak üzerimize düşen 
önemli bir sorumluluk. Aşı olan 
personellerimize şifa diliyor, olu-
şacak toplum bağışıklığı ile birlikte 
güzel günlere ulaşacağımızı ümit 
ediyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun 
temeli düzenlenen törenle atıldı. Okulun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak açılması bekleniyor

Selçuklu'dan eğitime 
önemli katkı

SEDEP, Sille Tabiat Okulu gibi 
Türkiye’de örnek projelerle eğitim 
yatırımlarını sürdüren Selçuklu Be-
lediyesi, Yazır Mahallesi’nin önemli 
bir ihtiyacı olan 32 derslikli okulun 
yapımı için temel atma töreni dü-
zenledi. Büyükşehir caddesi üzerin-
de yapılan okul, tamamlandıktan 
sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
devredilecek. Bodrum, zemin ve iki 
kattan oluşan okulun içinde 30 öğ-
renci kapasiteli 32 derslik, kütüp-
hane, atölyeler, çok amaçlı salon ve 
spor salonu yer alacak. 7 bin 558 
metrekare alanda inşa edilen okul-
da ayrıca peyzaj ve otopark düzen-
lemesi de yapılacak. 17 milyon 700 
bin TL’ye mal olacak okulun 2022 
yılı içerisinde tamamlanması bekle-
niyor.32 derslikli okulun temel atma 
törenine Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra,  
AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kayma-
kamı Resul Çelik, Karatay Kayma-
kamı Abdullah Selim Parlar, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, Konya İl Müftüsü Ali Öge, MHP 
Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman 
Savran, AK Parti Selçuklu İlçe Baş-
kan Mustafa Hakan Özer, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç,  
Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

‘EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİN İNŞASI 

OLARAK GÖRÜYORUZ’
Programın açılış konuşmasını 

yapan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Be-
lediyesi olarak eğitime yapılan yatı-
rımları ülkemizin geleceğinin inşası 
olarak görüyor, bu nedenle eğitim 
yatırımlarına büyük önem veriyoruz. 
Türkiye’de bir marka haline gelen 
ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi ile birlikte yürüttüğümüz Sel-
çuklu Değerler Eğitimi Programımız 
ile geleceğe adım attık. Çocukları-
mızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin 
geliştirilmesine imkân sağlarken, 
daha modern, daha konforlu ortam-
larda eğitimlerini sürdürebilmeleri 
için fiziki altyapının geliştirilmesi-
ne önemli katkılar sunduk. “Konya 
Okuyor” diyerek çıktığımız aydınlık 
yolda, Selçukluyu Türkiye’nin en 
çok kütüphanesi olan ilçe haline ge-
tirdik. 81’i okul kütüphanesi, 8’i halk 
kütüphanesi ve biri Çocuk Kütüp-
hanesi olmak üzere toplam 90 kü-
tüphaneyi ilçemize kazandırdık. 545 
bin kitap ve 135 bin üye sayısı ile 
kütüphanelerimizi okuyucu ile bu-
luşturup anlamlı hale getirdik. Milli 
Eğitim Bakanlığımızın çizdiği 2023 
vizyonu doğrultusunda ilçemizde; 
Sille Tabiat Okulu, Ahmet Keleşoğlu 
Sanat ve Tasarım Atölyesi, Selçuklu 
Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi 
ve Trafik Eğitim Parkı gibi okul dışı 
öğrenme ortamlarını hayata ge-
çirdik. Eğitimde; öğrencilerimizin 
akademik başarı kadar, insani de-

ğerlerin yaşatılmasını önemli gören 
bir bilinçle sosyal, sanatsal, kültürel 
değerler ve sorumluluk duygusu 
ile “tasarlamanın, yapmanın, üret-
menin” hazzına varmalarına katkı 
sağladık. Pandemi sürecinde, Yazır 
ve Fatih Mahallelerimizde oluştu-
rulan, gelişmiş teknolojik ve bilgi 
işlem altyapısına sahip Uzaktan Eği-
tim Merkezlerimiz ile öğrencimizin 
nezih ve hijyenik ortamlarda canlı 
ders desteği alabilmelerine, grup ve 
bireysel ders çalışmalarına ve bilgiye 
ulaşmalarına imkan sağladık.” dedi.

‘GÜZEL YARINLARIN MİMARI 
ÇOCUKLARIMIZA NE YAPSAK AZ’

Yeni nesil Selçuklu Şehir Kütüp-
hanesi, Selçuklu Sosyal Gelişim ve 
Sanat Merkezi ile birlikte Okul Dışı 
Öğrenme Ortamlarını da yakın gele-
cekte hizmete sunacaklarını belirten 
Başkan Pekyatırmacı, “Bugün bura-
da temelini atacağımız 32 derslikli 
okulumuz hakkında da bilgi vermek 
istiyorum. Toplam maliyeti 17 mil-
yon 700 bin TL olan okulumuz, 7 bin 
558 metrekare alana sahip olacak. 
Bodrum ve zemin dahil 4 katı bu-
lunan okulumuzda, 30 öğrenci ka-
pasiteli 32 derslik yer alacaktır. Fen, 
teknoloji, mühendislik ve matema-
tik gibi dört önemli disiplinin birbi-
riyle uyumunu hedefleyen öğretim 
sistemi doğrultusunda kütüphane, 
drama atölyesi, ahşap atölyesi, fen 
atölyesi, resim atölyesi, özel öğren-
ci atölyesi, dil atölyesi, robotik kod-
lama atölyesi, düşünme becerileri 
atölyesi, müzik atölyesi, çok amaçlı 
salon, spor salonu fonksiyonları ile 
tam donanımlı bir okulu eğitime ka-
zandırmış olacağız. Okulumuzu in-
şallah 2022 yılı içerisinde tamamla-
mayı planlıyoruz. Yazır Mahallemize 
kazandıracağımız bu güzel eğitim 
yuvası ile Selçuklu Belediyesi bugü-
ne kadar yaklaşık 200 milyon TL’lik 
yatırım ile eğitim camiasına destek 
olmuştur. Güzel yarınların mimarı 

olacak en kıymetli varlıklarımız ev-
latlarımıza ne yapsak az.” şeklinde 
konuştu.

‘BU HİZMET TÜRKİYE’YE 
ÖRNEK OLACAK’

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim 
konusunda çok önemli işlere imza 
attığının altını çizen Konya İl Mil-
li Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
“Eğitime vermiş olduğu destekler-
den dolayı sayın başkanımıza ve 
ekibine ben gönülden şükranlarımı 
sunuyorum.  Son dönemlerde ko-
nuştuğumuz en önemli konu, öğ-
renmede imkan eksiklerinin, fark-
lılıklarının en az hale getirilmesi, 
farkın ortadan kaldırılması Konya 
baktığımızda da bu konuda bir des-
tan yazıyor şu an fiziki imkanlar öğ-
renme imkânlarını ortadan kaldırıcı 
en temel faktör.  Belediyelerimize 
bakıyoruz fiziki bina yapımı ve di-
ğer eğitimle ilgili net konular varsa 
hiç ikinci bir cümleyi konuşmadan 
ifade etmeden hatta bizimle bile is-
tişare etmeden eğitim için yapılması 
gereken neyse sonuna kadar yapı-
yorlar. 32 derslikte sadece 4 duvar 
arasında eğitim yapılacak bir eğitim 
yuvası değil, spor salonuyla, kütüp-
hanesi ile, sosyal etkinlik alanlarıyla 
komple bir okulu bize teslim etmiş 
oluyorlar. Gerçekten bu anlayış bu 
bakış açısı bu yaklaşım Konya’mız 
Türkiye'ye bir model haline gelmiş 
oldu. Ben böyle bir binayı bütün 
müştemilatıyla bize kazandıracak-
ları için ve bütün okullarımıza her 
alanda hizmetlerinden dolayı başta 
büyükşehir belediye başkanımız ol-
mak üzere Selçuklu Belediye başka-
nımıza teşekkür ediyor bu hizmetin 
şehrimize ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
‘BELEDİYEMİZLE EĞİTİM ALANINDA 

DA İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ’
Konuşmasında Selçuklu Bele-

diyesinin eğitime sağladığı katkıla-
rından bahseden Selçuklu İlçe Kay-
makamı Ömer Hilmi Yamlı, "Bugün 
yine çok güzel bir faaliyet için bir 
arada toplanmış bulunmaktayız. 
Selçuklu belediyemizin bir çok alan-
da yaptığı faaliyetler gibi eğitim ala-
nında yaptığı faaliyetlerde bizi mut-
lu etmekte ve gururlandırmakta. 
Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün 
de dediği gibi belediyemiz her alan-
da bizimle birlikte, eğitim alanında 
da fazlası ile bizimle birlikteler, çok 
güzel işleri birlikte yapıyoruz. İnşal-
lah şehrimize katkısı olacak olan bu 
32 derslikli eğitim binamızın güzel-

liklere vesile olmasını temenni edi-
yoruz.” dedi. 

‘İŞBİRLİĞİ BİR 
BEREKETE DÖNÜŞÜYOR’

Konuşmasında tüm Konya’nın 
işbirliğine vurgu yapan Ak Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı; "Bu 
şehrin mülki amirlerinden, belediye 
başkanlarından muhtarlarına kadar 
hayırseverliği ile bütünleşen kamu-
nun tüm imkanları kullanılarak bu 
şehirde yaşayanların hayatını ko-
laylaştırmak için yapılan iş birliği bir 
berekete dönüşüyor. Bugün temeli 
atılan bu eğitim binamız modern 
bir bina olmakla birlikte faaliyet açı-
sından da pek çok imkanı içerisinde 
barındıracaktır. Geçmişte okuduğu-
muz okullara bakınca ülkemizin ve 
şehrimizin büyüdüğünü görüyoruz 
hamdolsun. Bu güçlenen Türkiye'de 
bizden sonraki kuşakların çok daha 
huzurlu yaşaması adına başta Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan'dan valimize, kaymakamımıza, 
il ve ilçe belediye başkanlarımız ile 
siyasette bulunan değerli vekilleri-
mizden ilçe teşkilatlarımıza kadar 
görev yapan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu 
güzel eseri ilçemize kazandıran Sel-
çuklu Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür 
ediyorum. Allah hepinizden razı ol-
sun." dedi.

‘BURADAN YETİŞECEK NESİLLER 
YARINLARI ŞEKİLLENDİRECEK’
Eğitim yatırımlarının kıymetinin 

gelecekte daha iyi anlaşılacağını ifa-
de eden AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, “Gelecek nesiller 
Türkiye'nin en önemli gücü ve po-
tansiyeli.  İşte biz bu genç nüfusu 
ne kadar iyi eğitebilirsek ne kadar 
iyi donatabilirsek yarınlara ne kadar 
iyi hazırlayabilirsek Türkiye o derece 
güçlü olacaktır.  Yarının Türkiye’si-
nin çok daha güçlü olması için atılan 
çok büyük bir adımın daha temeli-
ni atıyoruz. Emeği geçen herkesten 
Allah razı olsun diyorum. Gerçekten 
bu işleri 19 yıldır Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'da ön-
cülüğünde hiç dur demeden durak-
samadan hiç beklemeden kesintisiz 
bir şekilde yapıyoruz.  AK Parti'nin 
hizmet serüveni gerçekten artık bü-
tün dünyaya rol model olur şekilde. 
Bu güzel okulumuzdan inşallah yeti-
şecek nice bilim adamları, nice ilim 
adamları, nice önemli şahsiyetler, 
şehrimize, ülkemize büyük değerler 
katacaktır. Ben buna gönülden ina-
nıyorum ve bu attığımız adımların 
önemini yarınlarda çok daha iyi an-
layacağız hem bugünün Türkiye'si,  
hem yarının Türkiye'si için bu tür 
çalışmalarımıza hız kesmeden de-
vam ediyoruz Ben tekrar başta kıy-
metli Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı bey olmak üzere eme-
ği geçen herkese şahsım, partim ve 
Cumhurbaşkanımız adına  çok çok 
teşekkür ediyorum. “dedi. Konuş-
maların ardından yapılan dua ile 32 
derslikli okulun temeli protokol tara-
fından atıldı. n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı
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Duyu organlarımız sayesinde çev-
remizde yaşanan olayları anlamlan-
dırma gücüne sahibiz, bunu algılama 
yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Teknoloji 
çağında yaşadığımız şu dönemde bil-
giye ulaşmak çok kolay ve hızlı. Bu ko-
laylığın sağladığı çeşitlilikle doğru bilgiye 
ulaşıp ulaşmadığımızdan emin olmak 
ise bizim kişisel yeterliliğimize bağlı. 
Eğer bilinçli tüketici olup edindiğimiz bil-
gilerin ne kadarının gerçeği yansıttığının 
ne kadarının bizi etkilemeye çalıştığının 
farkında olursak, yönlendirilmemizde 
bir o kadar zor olacaktır.

1920’lerden bu yana algı yönetimi 
ticari olarak kullanılmaktadır. Algı yö-
netiminin çıkış noktası hala amacından 
sapmadı. Günümüzde satışta, pazarla-
mada, reklamcılıkta, halkla ilişkilerde ve 
siyasette uygulanan etkili bir strateji yön-

temi olarak kullanılmaya devam ediyor. 
Algılarımız dönemseldir, fiziksel veya 
ruhsal durumumuza göre farklılıklar 
gösterebilir, duruma göre değişebilirler. 
Algı yönetimi de dönemlere göre farklılık 
göstermektedir. Geçmişten günümüze 
Amerika ve Hitler Almanya’sı algı yöne-
timini oldukça etkili ve başarılı bir şekilde 
kullanmıştır. Önceden daha çok siyaset 
üzerinden yapılan algı yönetimi, şimdi 
markaların ilgi odağı. İnsanları etkilemek 
için onlara bir şeyi zorla yaptırmak yerine 
ikna yoluyla hedefe ulaşmak uzun vade-
de kalıcılığı sağlar. Markaların istediği de 
tam olarak bu. Algı seçmeyi sever. Eğer 
insanlara soru sormak yerine seçenek 
sunarsanız, soruyu düşünmek yerine 
neyi seçeceğine karar verir. Medya ipin 
ucunu tam olarak burada yakalamış ola-
cak ki envaiçeşit kanal yoluyla mesajını 

insanlara ulaştırıyor. İnsan-
larda bu mesajlardan birine 
maruz kalmadıysa, ötekine 
mutlaka maruz kalıyor.

Toplum olarak iletişim 
eksikliğinden kaynaklanan 
birçok sorun yaşıyoruz. 
Medya bu eksikliğimizden 
yola çıkarak, zamanımızın 
çoğunu ayırdığımız mecra-
lara bizi alıştırdı. Peki, bunu 
nasıl sağladılar? Reklam 
yoluyla tüketim toplumu oluşturmak-
tan başlayıp, değişen toplum yapısıyla 
yalnızlaşan bireyleri, sosyalleşme adı 
altında sosyal paylaşım platformlarına 
yönlendirerek asosyal çevreyi oluştur-

dular. İnsanlar televiz-
yon başında saatlerini 
harcarken, fark etmeden 
medyanın verdiği onlar-
ca mesaja maruz kaldı. 
Reklamlar yoluyla gerçek 
olmayan yapay ihtiyaçla-
rımız oluştu. Bu ihtiyaçları 
gidermek içinde med-
yanın yönlendirmesine 
tabii tutulduk. Sürü psi-
kolojisinden yola çıkarak 

medyanın isteklerine boyun eğdik.
İnternetle 1995’te tanıştık. Algının 

tarihi internetle kesiştiğinden bu yana 
tüm zamanların en etkili algı yönetimi 
medyanın eline geçti. Önceleri lüks bir 

kavram olarak bilinen internet, şimdi 
günlük yaşamımızın bir parçası haline 
geldi. Geleneksel medyanın yetersiz 
kaldığı noktada ise sosyal medya 

devreye girdi. Sosyal medyanın geliş-
mesiyle ve markaların bilinçlenmesiyle 
daha geniş kitlelere, az maliyetle ulaşa-
rak, oluşturulmak istenen davranışları 
bireylere kabul ettirmek sıklıkla kullanıl-
maya başladı. Algı, medya kanallarıyla 
markaların ürünlerini satın aldırmaya 
yönelik davranış oluşturmasından ziya-
de, bilgilerin çarpıtılmasıyla oluşturul-
mak istenen kaos ortamını da meydana 
getirdi. Son zamanlarda sürekli değişen 
gündem üzerine her kafadan bir ses çı-
kıyor. İnsanların bu yığılma içerisinden 
doğru bilgiye ulaşmaları ise hiç kolay 
değil. Kaynakları belirtilmeden ortaya 
atılan her iddia, çeşitli algı operasyonları 

hedef kitleleri etkilemeye yetiyor. Hızla 
yayılan asılsız bilgiler her yerde karşı-
mıza çıkıyor ve bütün bu anlaşmazlığın 
içinde gerçekler bir anda yönetenlerin 
istediği oluyor. Bilginin doğruluğunu 
sorgulamak yerine, var olan bilgiyi tar-
tışırken buluyoruz kendimizi. Algı yöne-
timinin başarılı olabilmesi için en temel 
ihtiyaçta bu değil midir zaten? Gündemi 
oluşturmak, onu kontrol altında tutmak 
ve tekrar edilmesini sağlamak. Steve 
Jobs “İnsanlar çoğunlukla siz onlara 
gösterene kadar ne istediklerini bilmi-
yorlar” sözüyle, insanları kontrol etme-
nin aslında ne kadar basit olduğuna ışık 
tutmuştur. Evet, bilgiye aç bir toplumuz 
ama bu açlığımız eksik bilgiden kaynak-
lanmıyor, bilinçsizlikten kaynaklanıyor. 
Bizim bilinçlenmeye ihtiyacımız var, 
yönlendirilmeye değil.

ALGIDA SEÇİCİYİZ BİLGİDE KOLAYCI

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı arasında otizmli bireylere 
yönelik eğitim ve rehabilitasyon konularında daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Otizmli bireyler yararına
işbirliği protokolü imzalandı

Protokol kapsamında Selçuk-
lu Belediyesi, Selçuk Üniversite-
si Otizm Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin SOBE Vakfında yapa-
cağı faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı 
yer tahsisi, demirbaş materyalleri 
ve elektrik, elektronik, bilgisayar, 
network teçhizatı ile çevre dona-
nımlarının teminini sağlayacak. 
Protokol ile otizm farkındalığının 
artırılması, üniversite öğrencileri 
ve öğretim elemanlarına yönelik 
otizmle ilgili bilgilendirici eğitim ve 
seminerler düzenlenmesi, üniver-
sitenin otizmle ilgili bölümlerinde 
öğrenim gören öğrencilerin otizm 
konusunda mesleki gelişimlerinin 
desteklenmesi amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde, özel eği-
tim ve rehabilitasyona yönelik iş 
birliği faaliyetlerinin güçlendirilme-
si, eğitmen desteğinin sağlanması, 
otizm alanında mesleki gelişimi 
destekleyici programların açılması, 
etkinlik, seminer, kurs, staj, top-
lantı, konferans, çalıştay ve kong-
relerin düzenlenmesi hedefleniyor. 
Otizmle ilişkili lisans ve lisansüstü 
kuramsal ve uygulamalı derslerde 
iş birliği yapılması, alanla ilgili yasal 
ve yönetsel düzenleme çalışmala-
rında iş birliği yapılmasının belir-
tildiği protokol kapsamında, Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana-
bilim Dalı ve Selçuk Üniversitesi 
Otizm Uygulamalı ve Araştırma 
Merkezi aracılığıyla SOBE Vakfı ile 
iş birliği içinde bilimsel araştırma, 
bildiri, yayın hazırlama, eğitim ve 
rehabilitasyon ile sosyo-kültürel 
faaliyetlerin koordine edilmesi yer 
alıyor.

‘TOPLUMA FAYDA SAĞLAYAN 
ÇALIŞMALARDAN 

MUTLULUK DUYUYORUZ’
Selçuk Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı 
konuşmada, Selçuk Üniversitesi 
olarak SOBE Vakfına protokol ön-
cesinde de çeşitli desteklerde bu-
lunduklarını söyledi. Bu destekleri, 
imzalanan protokolle taçlandırdık-
larını ifadene eden Prof. Dr. Aksoy, 
“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Has-
talıkları Anabilim Dalı ile Selçuk 
Üniversitesi Otizm Uygulamalı 
ve Araştırma Merkezi aracılığıyla 
SOBE Vakfı ve Selçuklu Belediye-
mizle birlikte iş birliği çalışmaları-
nı devam ettireceğiz. SOBE Vakfı 
toplumsal çalışmaların öncüsü po-
zisyonunda yer alıyor. Tamamen 
sivil bir inisiyatifle hareket ediyor. 
Burada üniversite olmanın önemli 
ayaklarından bir tanesi de topluma 
katkı sağlayacak projelere destek 
vermek ve bu projelerde örnek ol-
maktır. Selçuk Üniversitesi de bu 
kapsamda çeşitli protokoller imza-
ladı. Üniversite olarak bu protoko-
lümüzle de toplumun faydasına ve 
yararına olacak çalışmalara bilimsel 
ve akademik katkılar sağlamış ola-
cağız. Bu anlamda topluma fayda 
sağlayan çalışmalarda iş birliği yap-
maktan duyduğumuz mutluluğu 
dile getirmek isteriz. Tabii ki üni-
versite olarak çeşitli danışmanlık, 
eğitim, konferans, seminer, ailelere 
yönelik çalışmalar noktasında da 
SOBE Vakfımıza, Selçuklu Beledi-
yemizle olan iş birliği çerçevesinde 
de destek vermeyi planlıyoruz. He-
pimize hayırlı, uğurlu olsun.” diye 
konuştu.

‘OTİZM ALANINDA 
ÖRNEK ÇALIŞMALAR 

YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da Selçuklu Be-
lediyesi olarak en önemli sosyal 
sorumluluk projelerinden birisinin 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Merkezi olduğunu belirtti. Mer-
kezde son 3 yıl içerisinde 100’ün 
üzerinde öğrencinin eğitim ve 
rehabilitasyon faaliyetini sürdür-
düğünü kaydeden Pekyatırmacı, 
“Merkezimizin bu faaliyetleri SOBE 
Vakfımızın üstün gayret ve çaba-
larıyla en iyi şekilde devam ediyor. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de 
Selçuk Üniversitemizin Tıp Fakül-
tesi ile birlikte Otizm Uygulamalı 
ve Araştırma Merkezinin, Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi-
mizin bünyesinde oluşturulmasına 
ve çalışmalarına burada devam 
etmesiyle birlikte merkezimizin 
otizm konusundaki çalışmalarına 
yeni bir güç ve ivme kazandırmış 
olacağız. SOBE bugün Türkiye’de 
en kapsamlı otizmli bireyler eğitim 
merkezi. Önümüzdeki günlerde in-
şallah yapacağımız çalışmalarla bir-
likte hemen merkezimizin yanında 
bulunan 15 bin metrekarelik alanda 
yeni eğitim binaları, atölyeler, gün-
düz bakım bölümüyle birlikte fiziki 
anlamda merkezimizin gelişimine 
katkı sunmuş olacağız. Üniversite-
mizle birlikte yapacağımız çalışma-
lar neticesinde otizm konusunda ve 
otizmli bireylerin hem tespiti hem 
de tedavi süreçlerini daha verimli, 
doğru şekilde yürütülmesi anla-
mında araştırmalar da bu merke-
zimizde yapılmış olacak. Selçuk 
Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. 
Metin Aksoy’a katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. İnşallah, Türki-
ye’de her alanda olduğu gibi otizm 
alanında da örnek bir çalışmaya, 

Konya’mızda imza atmış olacağız. 
Hayırlı olmasını diliyorum.” ifade-
lerini kullandı.

‘KÖKLÜ BİR ÜNİVERSİTEMİZLE 
ÇALIŞMAK BİZLERE 
GURUR VERİYOR’

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise 
SOBE Vakfının otizm alanında Tür-
kiye’deki aile ve çocukların ihtiya-
cına karşılık verebilmek amacıyla 
gönüllülük esası üzerine kurulan 
bir kurum olduğunu aktardı. Üni-
versite, belediye ve sivil toplum 
kuruluşu olarak örnek bir model 
oluşturduklarını anlatan Ak, şunları 
kaydetti: “Biz verdiğimiz hizmetle-
rin yanında bu modelin oluşturul-
masını da çok önemsiyoruz. Çünkü 
otizm birebir eğitimden kaynakla-
nan zorluklardan dolayı pahalı bir 
eğitim modeli. Ailelerimizin bunu 
karşılaması pek mümkün olmuyor. 
Sürdürülebilirlik bu açıdan önemli. 
SOBE Vakfımız şimdiye kadar yurt 
içi ve yurt dışından özellikle Kon-
ya’dan birçok bağışçımızın, des-
tekçimizin gayretleriyle bugünlere 
geldi. Desteklerini esirgemeyenlere 
teşekkür ediyoruz. Özellikle üni-
versitelerimizin bilimsel desteği ve 
katkıları bizler için çok önemli. Bu 
anlamda, Selçuk Üniversitesinin 
bundan sonraki süreçte de vereceği 
destekler bizleri heyecanlandırıyor 
ve onurlandırıyor. Köklü bir üniver-
sitenin bizim çalışmalarımıza des-
tek verecek olması bizim için gurur 
verici. Hep beraber otizm alanında 
ailelerin sorunlarına yönelik çalış-
maları ve ülkeye örnek olabilecek 
çalışmaları beraberce yapmaya de-
vam edeceğiz. Akademi ve beledi-
ye desteğiyle bu projeyi yürütmeye 
çalışıyoruz. Hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum.” 

Konuşmaların ardından, Rektör 
Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, 
iş birliği protokolünü imzaladı. Pro-
tokol törenine, Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ya-
vuz Selvi eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

İhsan Özkaşıkçı İlkokulu
ödül üstüne ödül aldı

Dünyanın birçok ülkesinden 
binlerce okulun katıldığı ulusla-
rarası “2020 eTwinning  proje 
yarışmasında’ Konya’dan İhsan 
Özkaşıkçı ilköğretimokulu rüzga-
rı esti. Birçok alanda yapılan ya-
rışmalarda ödül almayı gelenek 
haline getiren İhsan Özkaşıkçı İl-
köğretimokulu “2020 eTwinning  
proje yarışmasında da bu gelene-
ğini bozmadı. Toplamda aldığı 31  
ödülle  Konya’nın gururu oldu.5 
Ödül töreni  Selçuklu Kongre 
Merkezi Salonunda düzenlendi. 
Törene, Vali Vahdettin Özkan, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı Sayın Servet Altuntaş, Türkiye 
Ulusal Destek Servisi Koordina-
törü Mehmet Fatih Döğer, Ulusal 
Destek Servisi Etkinlik Yöneticisi 
Turan Göre katıldı.  

Törende, 585 öğretmene 406 
projeden; 1074 Ulusal Kalite Eti-
keti, 582 Avrupa Kalite Etiketi 
olmak üzere toplam 1656 Kali-
te Etiketi Ödülü verildi. Böylece 
Konya eTwinning, Avrupa’da en 
çok kaliteli projeler yürüten 1. 
Şehir olurken İhsan Özkaşıkçı il-
kokulu öğretmenlerinden Özkan 
Seyrek 6.’sı Avrupa 7si ulusal top-
lam 13, Kalite etiketi, Emine Çe-
vik 5’i Ulusal 5’i  Avrupa toplam 
10, Mustafa Ayten 4’ü Ulusal 4’ü 
Avrupa toplam 8 etiketi Ödülü 
alarak  Okula toplam 31 ödül ka-
zandırdı.

Öte yandan İhsan Özkaşıkçı 
İlkokulu, verilen Avrupa Kalite 
Etiketi Okul Levhası ve ikinci kez 
alınan eTwinning School levhası-
nı Okul Müdürü Murat Mustafa 
Çekiç aldı. n HABER MERKEZİ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ

Seydişehir Belediyesi, Seydişe-
hirlilerin istihdam ve kariyer plan-
lamasına rehberlik edecek olan Sey-
dişehir Kariyer ve İstihdam Merkezi 
projesini hayata geçirdi. 

Seydişehirlilerin ilçe sınırları ve 
ilçe dışında istihdama ve kariyer 
planlamalarına yönelik hizmet ala-
bileceği SEYKİM projesinin Seydi-
şehir’e hayırlı olmasını dileyen Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, proje kapsamında yapılan 
başvuruların hassasiyetle incele-
nerek başvuru sahibinin doğru ve 
sağlıklı bir şekilde yönlendirmesinin 
sağlanacağını  belirtti. 

Kariyer ve istihdam merkezi 
projesinin Seydişehir’de daha önce 
bir örneğinin olmadığını, hayata 
geçirilen bu projeyle birlikte Seydi-
şehirlilere büyük bir destek sağla-
nacağını sözlerine ekleyen Başkan 
Tutal, “SEYKİM projemiz, seçim be-
yannamemizde de yer alan önemli 
bir projemizdi. 

Beyannamemizde yer alan bir 
projeyi daha hayata geçirmekten 

dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 
SEYKİM projemiz ile birlikte ilçe-
mize verdiğimiz sözü yerine geti-
riyoruz hem de hemşehrilerimize 
istihdam ve kariyer planlaması 
hususunda destekte bulunuyoruz. 
Belediye hizmet binamız içerisinde 
bulunan SEYKİM aracılığıyla bele-

diyemize başvuru yapan hemşeh-
rilerimizin başvuruları hassasiyetle 
incelenecek ve istihdam konusunda 
gerekli yönlendirmeler yapılacak. 
Aynı zamanda merkezimiz kariyer 
planlaması anlamında da hizmet ve-
recek” dedi. 

SEYKİM Projesiyle birlikte iş 

arayan Seydişehirliler ile işveren 
arasında köprü vazifesi gördüklerini 
belirten Başkan Tutal, konuşmala-
rını şu şekilde sürdürdü, “Projemiz 
kapsamında Seydişehir sınırları 
içerisinde yer alan fabrikalar ve OS-
B’mizde yer alan firmalar başta ol-
mak üzere ilçemiz sınırları dışındaki 

birçok işverenimizle güçlü iletişim 
bağları oluşturduk. 

Oluşturduğumuz bu bağları 
hem işverenimiz hem de iş arayan 
hemşehrilerimiz açısından daha iyi 
değerlendirebilmek için bu proje-
mizi hayata geçirdik ve hemşehri-
lerimizin hizmetine sunduk. Bu hiz-

metimizle birlikte işverenlerimize 
nitelikli personel desteği sunmakla 
birlikte iş arayan hemşehrilerimize 
de destekte bulunmuş olacağız. Pro-
jemizin ilçemize ve hemşehrilerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Kariyer ve İstihdam Merkezi hizmete başladı
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"Şehre Sözümüz Var" diyerek sö-
zünü yerine getiren bir şube...

Bugün, üyesi bulunduğum TYB 
(Türkiye Yazarlar Birliği) Konya Şu-
bemize uğrayarak hem bir ziyaret ger-
çekleştirdim hem de 2021 yılı üyelik 
aidatımı ödedim. 

Ziyaretimde önemli bir de sürpriz-
le karşılaştım. 

Daha önceki ziyaretimde yıllara 
sâri olarak, Konya’mızda yapılan Mev-
lana Şiir Şölenlerinin şair tanıtımlarının 
ve şiirlerinin bir arada toplandığı o gü-
zel eseri takdim etmişlerdi. 

Bu defa da Başkanımız Sayın Ah-
met Köseoğlu bir ziyarette olduğu için 
kendisinden değil ama Yusuf Özdemir 
Kardeşimizin elinden, yine çok değer-

li bir TYB Konya yayını olan, "Şehre 
Sözümüz Var" isimli eseri alma fırsatı 
buldum.

"2020 Yılı Etkinlikleri Kitabı" alt 
başlığıyla çıkan eserin Yayın Yönet-
menliğini Sayın Başkanımız Ahmet 
Köseoğlu, Editörlüğünü Saffet Yurt-
sever ve Tasarımını da Ahmet Aka 
yapmışlar.

Eser, Çimke Yayınları Baskı Tesis-
lerinde basılmış.

"Tarih" ve "Yer"; Nisan 2021/Konya 
şeklinde belirtilmiş.

Kitabın başlangıç bölümünde; 
Saffet Yurtsever "Editörden", TYB 
Konya Başkanı Sayın Ahmet Köseoğlu 
"Şehre Sözümüz Var" başlıklarıyla birer 
yazı yazmışlar. 

Bu yazıların hemen 
arkasından, şubemizin 
klasiklerinden olan ve 
her dönem, bir yıllık faa-
liyet programını gösteren 
takvim yani kitaba ismini 
veren içerikle ilgili olan 
"2020 Kültürel ve Etkinlik 
Takvimi" yer almış. 

Takvim sayfasının ar-
dından 13. Olağan Genel 
Kurul seçimlerinden ba-
hisle kurumla ilgili yazı ve fotoğraflara 
yer verilmiş. 

Daha sonra TYB Kurucusu, Onur-

sal Başkanı ve Türkiye 
Yazarlar Vakfı Başkanı 
D. Mehmet Doğan'nın 
biyografisi anlatılmış. 

Kitapta devamla, 
TYB Konya Şube Baş-
kanı Sayın Ahmet Köse-
oğlu'nun "Açış" ve TYB 
Genel Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan'ın "Selamlama" 
konuşmasından sonra 

Onursal Başkan Sayın D. Mehmet 
Doğan' nın yaptığı 2020 döneminin ilk 
sunumu yer alıyor. 

Eserde, her bir etkinliğin afişle-
rinden ve resimlerinden oluşan gör-
sellere de yer verilmiş.

Ve nihayet kitabın sonunda, Bon-
cuklu Höyük, Mevlana Müzesi, Obruk 
Hanı, her yıl Karatay Belediyemizce 
organizasyonu yapılan Aşıklar Bayra-
mı ve yine kültürümüze büyük önem 
veren Karatay Belediyemizin şehrimize 
kazandırdığı 11 eserin kapak fotoğraf-
larına yer verilmiş...

Burada bir parantez açmam gere-
kiyor. Konya  Kültür Etkinlikleri içinde 
edebiyat ve şiir dalında özel bir yeri 
olan ve şahsımın da üyesi bulunduğu 
pandemi süresi boyunca da pazartesi 
günleri on-line şiir etkinliklerine devam 
eden, çok farklı konularda konferans-

lar düzenleyen ve kültür gezileri yapan 
Selçukya Sanat Derneğimiz ve Karatay 
Belediyemizin işbirliği ile hazırlanıp ya-
yınlanan Selçukya Şairlerinin birbirin-
den güzel şiirlerini kapsayan, naçizane 
şahsimin da şiirlerine yer verilen, "Sel-
çukya Şairleri Güldestesi' nin kapak 
görselini bu eserde görmem beni hem 
heyecanlandırdı hem de gururlandırdı.

960 sayfadan oluşan "Şehre Sö-
zümüz Var, 2020 Yılı Etkinlikleri Kitabı" 
isimli eseri Konya’mıza kazandıran en 
başta TYB Konya Şube Başkanımız 
Sayın Ahmet Köseoğlu olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.

Daha nice eserlere imza atmaları 
dileklerimle saygılar sunuyorum.

TYB KONYA, 2020 YILI ETKİNLİKLERİ KİTABI

Adana merkezli aralarında Kon-
ya’nın da bulunduğu 12 ilde düzen-
lenen change tır operasyonunda 1'i 
kadın 34 kişi gözaltına alındı. Ope-
rasyon devam ederken yaklaşık 200 
tır Adana'ya getiriliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ankara 
Asayiş Daire Başkanlığı’yla birlikte 
rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tır-
ları change yaparak ‘suç örgütü kur-
mak’ , ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçları-

nı işleyen şüphelilere yönelik Adana 
merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, 
Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, 
Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Os-
maniye'de operasyon gerçekleştirdi.

6 ay teknik ve fiziki takipleri ya-
pılan 42 şüpheliye yönelik gözaltı 
kararı verildi. Operasyon kapsamın-
da 1'i kadın 34 kişi gözaltına alındı. 
Operasyon devam ederken yaklaşık 
200 tır çevre illerden Adana Emni-
yet Müdürlüğü’ne getiriliyor. n İHA

Change TIR şebekesine 12 ilde dev operasyon

Engelli gibi davranan iki
dilenciye ceza kesildi

Karaman’da doğaya 
850 kınalı keklik salındı

Karapınar ilçesinde, şehir dı-
şından gelerek dilencilik yaptıkları 
öne sürülen 2 kişiye para cezası 
kesildi. İlçedeki organize sanayi 
bölgesinde iki dilencinin, vatan-
daşlardan çeşitli bahanelerle para 
istediği ihbarını alan zabıta ekipleri 
harekete geçti. Ekipler, iki kişiyi va-

tandaştan para isterken yakaladı. 
Engelli gibi davranan iki dilencinin, 
yapılan kontrollerde sağlık durum-
larının yerinde olduğu ve fiziki bir 
engelleri olmadığı anlaşıldı. Para 
cezası kesilen iki kişi, ilçeden sınır 
dışı edildi.
n AA

Karaman Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 
köylerdeki ava yasak alanlara 850 
kınalı keklik salındı. Keklik salımı 
ile ilgili olarak müdürlükten yapı-
lan yazılı açıklamada, “Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğümü-
zün üretim çiftliğinde üretilerek 
Karaman’a gönderilen 850 adet kı-
nalı keklik doğaya salınmak üzere 

köy muhtarlarımıza teslim edildi. 
Teslim edilen keklikler ise görev-
lilerimiz nezaretinde muhtarlarla 
birlikte avlanmanın yasak olduğu 
bölgelerde doğaya bırakıldı. Popü-
lasyonları azalan kınalı kekliklerin 
çoğalmasını sağlamak av ve yaban 
hayatını düzenlemek, maksadıyla 
yabanıl sahalara, kanatlı hayvan 
desteği yapılmaktadır” denildi.
n İHA

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hemşire Dilek T., evinin balkonundan beton bölüme indikten sonra bıçakla 
kendine zarar vermeye başladı. Polis 2 saat süren çalışma sonucu ikna edilen hemşire, hastaneye kaldırıldı

Kendine zarar veren 
hemşireyi polis ikna etti

Konya’da 5 katlı apartmanın 
ikinci katında ikamet eden bir hem-
şire, balkonun yanında bulunan be-
ton bölüme indikten sonra bıçakla 
kendine zarar verdi. Polis ekipleri 
tarafından yaklaşık 2 saat süren ça-
lışma sonucu ikna edilen hemşire, 
hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi İh-
saniye Mahallesi Hakyolu Sokak’ta 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psi-
kolojik sorunları olduğu iddia edilen 
hemşire Dilek T. (40) balkonun ya-
nında bulunan beton bölüme ine-
rek bıçakla kendine zarar vermeye 
başladı. Komşuların ihbarı üzerine 
olay yerine polis, ambulans ve itfa-
iye ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, Dilek T.'nin 
atlama ihtimaline karşı hava yastı-
ğı açarak önlem aldı. Polis ekipleri 

tarafından ikna edilmeye çalışan 
Dilek T., bıçakla vücudunun çeşitli 
yerlerine zarar verdi. Polisin uzun 
uğraşlarına rağmen bulunduğu 

yerden inmek istemeyen Dilek T., 
polisin sopayla elindeki bıçağı dü-
şürmeye çalışması üzerine bıçağı 
karnına defalarca batırmaya çalış-

tı. Polisin sopayla eline vurmasıyla 
bıçağı elinden düşen Dilek T., daha 
sonra kendisini tutmak isteyen po-
lislere direndi. Bir ara demir korku-
luklara tutunan Demir T., bir süre 
aşağıya sarktıktan sonra itfaiyenin 
açtığı hava yastığına atladı. Etkisiz 
hale getirilen Dilek T., ambulansa 
bindirilmek istendiği sırada da ga-
zetecilere, "Ambulans geldi, muh-
temelen öleceğim. Devlet başkanı 
ile kesinlikle ilgisi yok bu olayın" 
dedi. 5 yıldır aynı apartmanda ya-
şayan Dilek T.’nin bekar olduğu, 
2 haftadır işe gitmediği ve son za-
manlarda psikolojik rahatsızlığının 
arttığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli 
yerlerinden yaralanan Dilet T., am-
bulansa bindirildikten sonra tedavi-
si için Şehir Hastanesine kaldırıldı.
n İHA

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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‘İnsanımız biraz rahatsa, Erbakan Hoca sayesindedir’
Saadet Partisi Meram İlçe Baş-

kanı Mutlu Öcal; “Şu memleket-
te insanımızın biraz ağzının tadı 
kalmışsa o da Erbakan hocamızın 
temelini attığı fabrikaların şeke-
ri sayesindedir. 25 yıl önce işçiye, 
emekliye, asgari ücretliye, me-
mura, çiftçiye verdiği tarihi maaş 
zamlarından arta kalan kırıntılar 
sayesindedir” dedi.

Saadet Partisi Meram İlçe Baş-
kanı Mutlu Öcal, İYİ Parti Grup 
Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, 
Millî Görüş’ün rahmetli lideri ve 
54. Hükümetin Başbakanı Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan hakkında-
ki, temel atma söylemleriyle ilgili 
açıklamalarda bulundu.

 Öcal, açıklamasında; “Şu 
memlekette insanımızın biraz ağ-
zının tadı kalmışsa o da Erbakan 
hocamızın temelini attığı fabrika-
ların şekeri sayesindedir. 25 yıl 
önce işçiye, emekliye, asgari ücret-
liye, memura, çiftçiye verdiği tarihi 
maaş zamlarından arta kalan kırın-
tılar sayesindedir.

‘Her şey hayalden başlar, bu-

nun temelinde inanç yatar. İnanır-
sanız başarırsınız.’ hedefiyle Millî 
Görüşçüler, ‘Önce ahlak ve mane-
viyat.’ diyerek Yaşanabilir bir Tür-
kiye ve sonrasında ‘Süratli yaygın 
kalkınma.’ ile Yeniden büyük Tür-
kiye hedeflerini 50 yıldır muhafaza 
etmektedirler. Bu ilkeleri doğrul-
tusunda toplu iğne bile yapılamaz 
denilen bir ortamda yüzde 100 
yerli motoru yapan Millî Görüş er-
leri, her fırsatta ırkçı emperyalistler 
ve onarın maşaları isimleri yerli de 
olsa işbirlikçilerine korku salmaya 
devam etmektedir.” dedi.

‘MİLLİ GÖRÜŞ, ÜLKEMİZİ 
ÇOK KISA SÜREDE

 FABRİKALARLA DONATMIŞTIR’
Öcal, açıklamasını şu ifadeler-

de sürdürdü; “Milli Selamet Par-
tisi, CHP ve sonrasında Milliyetçi 
Cephe hükümetlerinin küçük or-
tağı olarak 1974-1979 yılları ara-
sında Edirne’den Van’a kadar 200 
fabrikanın temelini atmış ve 70 
tanesini de bitirmiştir. Amerikan 
ambargosuna karşı kendi harp ve 
savunma sanayiini, TUSAŞ, ASEL-

SAN gibi tesisleri kurmuş, yem 
ve süt fabrikaları, et kombinaları, 
SÜMERBANK fabrikaları, çimento, 
çelik konstrüksiyon, ağır makine 
fabrikaları, zirai donatım kurumları 
ile Türkiye’mizi kısa sürede fabri-
kalarla donatmıştır.

Sözde yerli, sözde vatansever 
kisvesine bürünenler, bugüne ka-
dar memlekete bir çivi dahi çak-
madıkları gibi insanımızın aşk ve 
azimle tekeden süt çıkardığı tarihi 
olayları gözden kaçırarak heyeca-
nını bastırmakta köle düzeninin 
devamına çaba sarf etmektedir-
ler. Hamasetten başka bu millete 
verecek hiçbir şeyi olmayanların 
elbette hayalleri de kendi ve yakın 
çevrelerine sağlayacakları rant, as-
falt ve betondan ibaret olacaktır, o 
da kaçak yapılmadıysa!”
HİÇ KİMSE KENDİ HESAPLARI İÇİN 

ERBAKAN HOCAYI AĞZINA ALAMAZ!
Öcal, açıklamasının son bö-

lümünde ise; “Planlı projeli yapı-
lan işlerde temel elbette tarlaya 
atılır. Erbakan hocamızla, sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aynı 

cümlede kullanarak, görünürde 
cumhurbaşkanını eleştiriyor gö-
rüntüsü veren sayın Lütfü Türk-
kan’ın hangi hesapların içerisinde 
olduğunu bilemiyoruz. Sayın Cum-
hurbaşkanına şirin görünmek veya 
bir transfer hazırlığı mı? Yoksa en 
azından yıkılan çiftliği için ruhsat 
almak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
akılda kalan, her Gazze saldırısında 
boykot yaptıkları ‘gazoz fabrikası’ 
açılışı ve besmeleyle açtığı kili-
selerle hafızalara kazınmıştır. 20 
yılda kaç temel atmış? Herkesin 
bildiği, özelleştirme adı altında bü-
tün hayati fabrikaların yabancılara 
peşkeş çekildiği.

Hiç kimse kendi hesapları için 
bu ülkenin inancı, aslı ve ruh kökü 
olan Adil Düzen erlerini, Millî Gö-
rüşü ve en değerlileri Erbakan 
hocamızı ağzına almasın. Temeli 
söküp arabasına alan kişiyi hatırla-
yanlar, o kişinin akıbeti hatırdan çı-
karmasın. Zira kabağın sahibi var!” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Kuraklığa bağlı olarak ürünlerin zarar görmemesi ve üretimin 
düşmemesi için az yağış alan bölgelerde kuraklığa dayanıklı tohumların ekimini yaygınlaştırmalıyız” dedi

‘Kuraklığa dayanıklı
ürünlere yönelmeliyiz’

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Selçuklu ilçesinde temas-
larda bulundu. Milletvekili Halil Et-
yemez, AK Parti Konya İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Gönüllü, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer ve Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ile birlikte Yazıbelen, Güvenç ve 
Karaömerler Mahallelerini ziyaret 
etti. Vatandaşlarla bir araya gelen 
Milletvekili Etyemez, vatandaşların 
taleplerini dinleyerek mahallelerde 
yapılması istenilen çalışmalar hak-
kında bilgi aldı. 

SELİN ETKİLİ OLDUĞU 
MAHALLEDE İNCELEME 

AK Parti Milletvekili Halil Et-
yemez, beraberindeki heyet ile 
birlikte geçtiğimiz günlerde etkili 
olan yağış sonrasında sel afetinin 
yaşandığı Meydan Mahallesi’nde 
incelemelerde bulundu. Selden 
zarar gören vatandaşlarla birebir 
ilgilenen Halil Etyemez, geçmiş ol-
sun dileklerini iletti. Vatandaşların 
acılarını paylaşan Etyemez, “Selden 
zarar gören hemşehrilerimizin ya-
raları tüm kurumların işbirliği ile en 
kısa sürede sarılacaktır. Bu konuda 
bizler de elimizden geleni fazlasıy-
la yapacağız. Rabbim, ülkemizi ve 
milletimizi her türlü afetten koru-
sun.” dedi. 

Etyemez, daha sonra ise ‘Yer-
li ve Milli Tohumun Ulaşamadığı 
Çiftçi Kalmasın’ Projesi kapsamın-
da Bağrıkurt Mahallesi’nde ekimi 
yapılan Koç-2015, Seki ve Perge 
buğday tarlalarında incelemelerde 

bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 
Proje kapsamında mahallede dü-
zenlenen Tarla Günü programında 
açıklamalarda bulunan Milletvekili 
Halil Etyemez, yerli ve milli tohum 
çeşitlerinin ekiminin arttırılmasın-
dan mutlu olduğu ifade ederek bu 
konuda emek ve gönül verenlere 
teşekkür etti.  

KURAKLIĞA DAYANIKLI 
TOHUMLARIN EKİMİNİ 
YAYGINLAŞTIRMALIYIZ 

Türkiye’nin 333.3 milyar TL 
tarımsal hasıla ile Avrupa’da lider, 
dünyanın ilk 10 ülkesi arasında 
olduğuna dikkat çeken Halil Etye-
mez, Konya’nın ise 29.95 milyar 
TL’lik tarımsal üretim değeri ile 
Türkiye’de birinci sırada olduğuna 
vurgu yaptı. Konya’nın tahıl ve to-
hum üretiminde de birinci sırada 

olduğunun altını çizen Etyemez, 
“Konya’mız tarım alanında ülkemi-
zin lokomotifi durumdadır. İçinde 
bulunduğumuz salgın süreci tarı-
mın en önemli sektörlerin başında 
geldiğini bir kez daha göstermiştir. 
Bunun için tarım vazgeçilmezi-
mizdir. İklim değişikliğinin en bü-
yük etkilerinden birisi kuraklıktır. 
Maalesef bu yıl Konya’mızda ku-
raklık yaşadık. Kuraklığa bağlı ola-
rak ürünlerin zarar görmemesi ve 
üretimin düşmemesi için az yağış 
alan bölgelerde kuraklığa daya-
nıklı, suya fazla ihtiyaç duymayan 
tohumların ekimini yaygınlaştır-
malıyız. Bağlıkurt Mahallemizde 
ekilen, kuraklığa dayanıklı, suya 
fazla ihtiyaç duymayan buğday çe-
şitleri buna en güzel örneklerinden 
birisidir.” diye konuştu. 

SELÇUKLU’DA ÇİFTÇİLERE 
303 MİLYON TL DESEK 

AK Parti olarak çiftçilerin dai-
ma yanında olduklarını kaydeden 
Etyemez, Selçuklu ilçesinde çiftçi-
lere verilen desteklere değindi. Et-
yemez, “Selçuklu ilçemizde son 18 
yılda sulama alanında 56.5 milyon 
TL yatırım yaparak bin 150 dekar 
araziyi sulamaya açtık. Yıllık 1 mil-
yon TL zirai gelir artışı sağladık. 
Geçtiğimiz yıl Selçuklu ilçemizde-
ki çiftçilerimize bitkisel üretim ve 
hayvancılık desteklemeleri kapsa-
mında toplam 33 milyon 137 bin 
TL ödeme yaptık. 2002’den gü-
nümüze ilçemizdeki çiftçilerimize 
ödenen bitkisel üretim ve hayvan-
cılık desteği toplamı ise yaklaşık 
303 milyon TL’dir.” şeklinde ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

‘Sendikaların emek 
mücadelesini destekliyoruz’

Verilmeyen nöbet 
ücretleri için dava açtılar

Türk-İş Konya İl Temsilcisi 
Abdülkadir Tamak’ı ziyaret eden 
Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. 
Seyit Karaca ve yönetim kurulu 
üyeleri Türk’ İş’e bağlı sendikaların 
sorunlarını dinleyerek, emek mü-
cadelesinde sendikaların yanların-
da olacakları mesajını verdi.

Ziyarette konuşan Deva Partisi 
Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca 
sendikaların emek mücadelesinde 
yanlarında olacaklarını belirterek, 
“Türk-İş Konya temsilciliğine bağlı 
sendikaların sorunları dinlemek ve 
bu sorunlara yönelik çözüm öneri-
lerini almak için buradayız. Deva 
Partisi olarak iktidara geldiğimiz 
takdirde, hangi alanda ve sektör-
de olursa olsun uygulayacağımız 
politikalarımız hazırdır. Tarımda 
köyden kente göç edilmesi değil 
de, kentten köye göçü özendirip, 
tarımın sorunlarını çözüp, gelişti-
rilmesi amacındayız. Ülkemiz geli-
nen noktada iyi yönetilmediği gibi, 
kirli ilişkilerle tıkanıyor. Muhalefet 
partilerinden birisi olarak memle-
ketin sorunlarının çözümü adına 
sizlerin bilgisini almak üzere ziya-
retinize geldik. Deva Partisi olarak 
parlamenter sisteme geçilmesini 
savunuyoruz. Ülkemizin sorunla-

rının çözümü bizim için öncelikli 
olacak” dedi.
ARTIK ÜLKEMİZİN SORUNLARI VE 

ÇÖZÜMÜ KONUŞULMALIDIR
Türk-İş Konya il Temsilci ve 

Tarım-İş Sendikası Konya Şube 
Başkanı Abdülkadir Tamak Deva 
Partisinin ziyaretinden memnun 
olduklarını kaydederek, “Maalesef 
bütün alanlarda olduğu gibi, sen-
dikal mücadelede de sıkıntılar yaşı-
yoruz. STK’ların yöneticileri hiçbir 
sorunu konuşmuyor. Sorunların 
çözümü noktasında da fikir beyan 
etmiyorlar. Artık memleketimizin 
sorunları ve sorunlarının konuşul-
masının zamanının geldiğini düşü-
nüyorum. 

Demokrat, şeffaf ve katılımcı 
olmalı memleketimizin sorunla-
rının çözümü gündeme taşınma-
lıdır. Hep birlikte mücadele edip, 
ülkemizin sorunlarını ve çözüm 
önerilerimizi iktidara ulaştırmalı-
yız. Siyasi partilerin sendikal müca-
deleye ve sorunlarımızın çözümü 
noktasında katkıları oldukça önem 
taşıyor. Ziyaretinizden memnun 
olduğumuz gibi, sorunlarımızla il-
gilenmeniz dolayı sizlere teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Sağlık-Sen Konya Şube Başka-
nı Dr. Ahmet Uzunay “Sağlık-Sen 
Genel Merkezimiz Vekil Ebe ve 
Hemşirelerin haklarını korumak ve 
almak adına, Sağlık Bakanlığı Stra-
teji Geliştirme Başkanlığı’nın ver-
diği ‘vekil ebe-hemşirelere nöbet 
ücreti verilmez’ kararına dava açtı. 

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan Sağlık-Sen Konya 
Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay, 
“Vekil ebe-hemşirelerin talep etti-
ği nöbet ücretine istinaden görüş 
istenen Sağlık Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, Devlet Me-
murları Kanunu Ek 33. Maddesin-
de yer alan “memurlara ve söz-
leşmeli personele” ifadesini delil 
gösterilerek, vekil olarak atanan-
lara nöbet ücreti ödenmeyeceğine 
dair değerlendirmede bulundu. 
Bunun üzerine Sağlık-Sen genel 
merkezimiz, nöbet ücreti alama-
yan vekil ebe-hemşireler adına ko-
nuyu mahkemeye taşıdı. 

Davada dilekçesinde, CO-
VID-19 pandemisi sürecinde sta-
tülerine bakılmaksızın tüm sağlık 
çalışanlarının bu sürecin bir par-
çası olduğu dile getirilerek, “Vekil 

ebe-hemşireler de pandemi döne-
minde görev yerlerine bağlı kal-
maksızın tüm il bünyesinde hem 
filyasyon hem de aşı uygulamaları 
kapsamında nöbet tutmak sure-
tiyle kesintisiz hizmetin devamına 
katkı sağlamaktadırlar” ifadeleri 
kullanıldı. Salgın sürecinde büyük 
özveriyle çalışan vekil ebe-hemşi-
relerin tuttukları nöbet karşılığında 
hak ettikleri ücreti alamadıklarına 
vurgu yapılan dilekçede, dava-
lı idarenin söz konusu işleminin 
açıkça hukuka ve hakkaniyete ay-
kırı olduğu belirtildi” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Mutlu Öcal
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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

 

Hatayili, Kırıkhan ilçesi, Gündüz mah, 5 Cilt, 466 hane ve 7 sırada nüfusa kayıtlı Ömer ve Serpil 
oğlu, 24/02/1974 doğumlu, 366********268-TC Kimlik numaralı 27/01/2021 tarihinde vefat eden 
müteveffa MUSTAFA ÖZAY KORKMAZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya 2. Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 2021/516 esas ve 2021/606 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 
612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile 
beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu'nun 634. maddesi gereğince alacaklarını 
bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, 
rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.
Adres: KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Ayrıntılı Bilgi: SEYİT ALİ TAŞKIRAN TasfiyesiMemuru - 221 31 00 (4886) - 0 538 653 87 79

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

(Terekenin Tasfiyesi)
Sayı : 2021/41 Tereke Satış02/07/2021
Konu : Tasfiyenin başladığına ilişkin

İ L A N

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1407363
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Karatay Kent Konseyi’nden yaz okulu projesi
Karatay Belediyesi Kent Kon-

seyi Gençlik Meclisi, gençlere 
yönelik olarak hazırladığı “Yaz 
Okulu” projesini hayata geçiri-
yor. Gençlerin yaz tatillerini daha 
verimli ve keyifli geçirmelerini 
amaçlayan, çeşitli gezi ve etkin-
liklerle sosyal, kültürel ve kişisel 
gelişimine katkı sağlanması he-
deflenen söz konusu projeye baş-
vurular ise 12 Temmuz Pazartesi 
günü başlıyor.

KARATAYLI GENÇLER BU YAZI 
DOLU DOLU GEÇİRECEK

“Yaz Okulu” Projesi 26 Tem-
muz Pazartesi ile 20 Ağustos 
Cuma günleri arasında yani 5 haf-
talık bir dilimde gerçekleştirilecek. 
Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam 
Hatip Ortaokulu’nda Kur’an-ı Ke-

rim, Siyer-i Nebi, İlm-i Hâl, Saha-
be Hayatı gibi derslerin yanı sıra 
gençlerin kendilerini ve yetenek-
lerini tanıyacak daha birçok spor-
tif ve sosyal etkinlik de yapılacak. 
Yine halı saha, yüzme, paintball, 
şehir içi ve şehir dışı geziler, doğa 
kampları, gibi sosyal ve sportif fa-
aliyetlerle de Karataylı gençler, bu 
yazı dolu dolu geçirecek.

Öte yandan söz konusu proje 
yalnızca Karatay’da ikamet eden 
ya da Karatay’da okuyan öğrenci-
lere yönelik olacak. Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Gençlik Mec-
lisi’nin hazırladığı projeden 14 ile 
18 yaş arasındaki gençler faydala-
nabilecek ve “Yaz Okulu”, konten-
janlarla sınırlı olacak. Kurslar ise 
tamamen ücretsiz olacak.

GENÇLERİMİZİN KENDİLERİNİ 
YETİŞTİRMESİ İÇİN 
DESTEK VERİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, proje dolayısıyla Karatay 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne 
teşekkür etti. 

Başkan Hasan Kılca, şunla-
rı kaydetti: “Karatay Belediyesi 
olarak çocuklarımıza ve genç-
lerimize çok önem veriyoruz ve 
bu kapsamda bugüne kadar pek 
çok proje hayata geçirdik. Kara-
tay Kent Konseyimiz ile Gençlik 
ve Kadın Meclislerimiz de dijital 
platformlarda ‘Çevrimiçi Okuma-
lar’dan Sıfır Atık ve Geri Dönüşü-
me, Okur-Yazar Buluşmaları’ndan 
seminer, konferans ve daha birçok 
güzel programlar gerçekleştiriyor. 

Şimdi de Yaz Okulu projesi ile 
gençlerimizin yaz tatillerini dolu 
dolu geçirmelerini amaçlıyorlar. 
Gayretli çalışmaları dolayısıyla 
Kent Konseyi Gençlik Meclisimizi 
tebrik ediyorum ve tüm gençleri-
mizi Yaz Okulu’na bekliyoruz.”

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi Başkanı Ah-
met Babuççu da, Kent Konseyi 
olarak gençlerin kendilerini her 
anlamda geliştirecek ve yetişti-
recek projeler üretmeye devam 
edeceklerine vurgu yaparak tüm 
Karataylı gençleri Yaz Okulu’na 
katılmaya davet etti. Babuççu ay-
rıca, projeye desteklerinden dolayı 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya da teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

‘Beyşehir turizminin kapılarını 
Türkiye ve dünyaya açacağız’

Beyşehir Belediyesi Temmuz 
ayı olağan meclis toplantısı Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır baş-
kanlığında yapıldı. Beyşehir Be-
lediyesi hizmet binasında yapılan 
meclis toplantısı, salgın önlemleri 
eşliğinde gerçekleştirildi. Toplan-
tıya başkanlık eden Belediye Baş-
kanımız Adil Bayındır ve meclis 
üyeleri ilçenin turizmini ele aldı.

Beyşehir’in turizm açısından 
önemli bir konumunun olduğunu 
dile getiren Başkanımız Bayındır, 
kentte yapılacak çalışmaların bü-
yük bölümünün turizmi geliştir-
me yönünde olacağını belirterek, 
Beyşehir Turizmini Türkiye ve 
dünyaya açacaklarını söyledi.

‘BEYŞEHİR TURİZM
 MERKEZİ OLACAK’

Beyşehir Belediyesi Temmuz 
ayı olağan meclis toplantısında 
ilçenin turizm konusunu ele alan 
Başkanımız Bayındır, yasakların 
kalkmasıyla tüm kadromuz ile 
birlikte şehir turizminin hazırlığı-
na başladıklarını söyledi. 

Başkan Bayındır, “Taşıyla, 
toprağıyla, gölüyle, yaylasıy-
la, dağıyla ve tarihi geçmişi ile 
adından söz ettiren güzel şehrim 
Beyşehir’de turizm çalışmalarının 
startını verdik. Bu günleri önce-
den görerek ilçemizde yasakları 
fırsat bilip, gece gündüz çalıştık. 
Bu çalışmaların meyvesi olan Ka-
raburun sahilinin 3 kilometrelik 
yenilenen sahili ile halkımızın kar-
şısına çıkıyoruz. Karaburun sahi-
linde hep birlikte ciddi ve özverili 
çalışmalar sonucu İç Anadolu’nun 
parlayan incisi haline getirdik. İn-
şallah Çarşamba günü sahilimizin 
açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm 
bu çalışmaları ve Karaburun sa-
hilinin yenilenen yüzünü sizlerin 
hizmetine sunacağız. Beyşehir 
Belediyesi olarak, Plaj bir bütü-
nüyle bir uçtan öbür uca 3 kilo-
metreye çıkartıp, Üstünler Çayı-
nın kenarına kadar dolgusuyla, 
tesviyesiyle kıyıdaki o kirliliği yok 
ederek şehrimize yakışan bir sahil 
niteliği kazandırdık.

Önümüzdeki günlerde iyileş-
tirme çalışmalarımız devam ede-
cek. Karavan ve çadır kamp alan-
larının elektrik bağlantıları olacak. 

Elektrik geldikten sonra bu yerler-
de gerekli platformlar kurulacak. 
Yine bu bölüme ek olarak geniş 
alanda golf sahalarındaki çim 
türlerinden ekilerek orada hem 
bir yeşil bir doku hem de spor 
alanları oluşturacağız. Yine bu 
alanda geçirimsiz fosseptikler ile 
toplanacak. Karavanlar yanaştığı 
zaman tam gölü görecek şekilde 
700 metrelik mesafede yaklaşık 
60 ila 70 karavanı o bölgede hıfz 
edeceğiz.” dedi.

‘BEYŞEHİR’İN 
YAYLA YOLLARI DAHA 

KONFORLU HALE GELECEK’
Beyşehir’in yayla turizmine 

büyük katkı sağlayacak yol çalış-
malarına en kısa zamanda başla-
nacağını vurgulayan Başkanımız 
Bayındır, Belediye bünyesine 
kazandırılan yeni asfalt plenti ile 
yayla yollarının daha konforlu hale 
geleceğini söyledi. Başkan Bayın-
dır, “Akdeniz’in terası Konya’nın 
denizi şeklinde bir politika izleye-
ceğiz. Gölümüz Konya’nın denizi, 
yaylalarımız ise Akdeniz’in terası 
haline gelecek. Yayla turizmine 
Türkiye’yi ve Dünyaya şehrimi-
zin kapılarını açma adına bu tür 
yerlerin hazırlığı içindeyiz. Önü-
müzdeki günler onu yavaş yavaş 
göreceksiniz.” dedi.

‘HALKIMIZA HESAP VERMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ’

Şeffaf belediyecilik anlayışı 
ile 1 Temmuzdan itibaren yasak-
ların kalkması ile Belediye Mec-
lis toplantıları halka açık olacak. 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, halka açık meclis top-
lantılarına devam edileceğini be-
lirterek açıklamasında şu ifadeleri 
kullandı; “1 Temmuzdan itibaren 
yasaklar kalktı belli dönemlerde 
sözümüz olan halka hesap verme 
günlerini ilan edeceğiz. Aylık mı 
olur ya da iki aylık mı olur halkın 
talebine göre gerçekleştireceğiz. 
Şeffaf belediyecilik anlayışı ile hal-
kımıza doğru bilgiler vereceğiz, 
eksiğimiz ya da yetişemediğimiz 
yerler varsa özür dileyeceğiz. Ge-
cemize gündüzümüze katarak bu 
yazı dolu geçireceğiz” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Tür-
kiye’deki diş hekimliği fakülteleri 
arasında Türk Standardları Enstitü-
sü (TSE) tarafından verilen ‘Hijyen 
ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’, 
‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ 
belgelerini almaya hak kazanan ilk 
fakülte oldu. 

Fakülte olarak vizyonlarını ‘ulu-
sal ve uluslararası camiada söz sa-
hibi olmak’ şeklinde açıklayan NEÜ 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Rıza Tunçdemir, “Vizyonu-
muz doğrultusunda, yaptığımız işle-
ri belgelendirmek adına Türk Stan-
dardları Enstitüsüne başvurduk. 
Başvurumuz neticesinde ‘Hijyen ve 
Sanitasyon Yönetim Sistemi’, ‘Kalite 
Yönetim Sistemi’ ve hastalarımızın 
memnuniyeti dolayısıyla da ‘Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ 
belgelerini almaya hak kazandık. 

Belgelerin hak edilmesi sürecinde 
çeşitli belgelerin hazırlanması, per-
sonelin eğitilmesi ve sürdürülebilir 
bir kontrol mekanizması geliştiril-
mesi gerekiyor. Bizler de bu adım-
ları fakültemizde gerçekleştirmeyi 
başardık.” dedi.  

Fakültenin yeni binaya kavuş-
ması sürecinde standartlara uygun 
bir bina olması için çalıştıklarını 
belirten Prof. Dr. Tunçdemir, “Yeni 
binamıza taşındıktan sonra hızlı bir 
şekilde personel eğitimini gerçek-
leştirerek ve bunların da kontrolü-

nü yaparak bahsi geçen üç belgeyi 
almaya hak kazandık.” şeklinde ko-
nuştu. 

‘EĞİTİM VE TEDAVİLERİMİZİ 
EN SON TEKNOLOJİYİ 

KULLANARAK YAPIYORUZ’
Teknolojiyi takip ederek hasta-

lara en iyi hizmeti vermeye gayret 
ettiklerini kaydeden Tunçdemir, 
“Hastalarımızın memnuniyeti, öğ-
rencilerimizin eğitimi, sürdürülebilir 
eğitim bizim için çok önemli. Burada 
etik kurallara bağlı olarak, yeni geliş-
meleri takip ederek en son teknolo-
jiyle öğrencilerimizi eğitmeyi amaç-
lıyoruz ve bu gayeyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ayrıca hastalarımızın 
sadece diş tedavilerini yapıp gön-
dermiyoruz. Koruyucu tedavilerle 
alakalı onlara da gerekli bilgilen-
dirmeleri yaparak rahatsızlıklarının 
ilerlemesinin önüne geçmeyi hedef-
liyoruz.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Diş Hekimliği ilklere imza atıyor

Memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü belirten Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, “Türkiye 
Kamu-Sen olarak memur maaşlarına bir an önce ek zam yapılması ısrarımızı bir kez daha buradan ilan ediyoruz” dedi

Enflasyon koşuyor, 
memur maaşı eriyor!

Enflasyon rakamlarının açıklan-
masının ardından bir değerlendirme 
yapan Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, toplu söz-
leşme görüşmeleri yaklaşırken me-
mur ve emeklilerin masaya alacaklı 
olarak oturmamaları için maaşların 
enflasyona göre telafi edilmesi ge-
rektiğini söyledi. Bu konuda gerekli 
adımların biran önce atılması gerek-
tiğine dikkat çeken Doğrul, şunları 
söyledi, “2021 yılının ilk yarısına 
ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. 
Buna göre haziran ayında tüketici 
fiyatları ortalama yüzde 1,94 ora-
nında yükseldi; 2021’in ilk 6 ayında 
toplam enflasyon yüzde 8,45 olarak 
belirlendi. Hal böyle olunca memur-
lara 2021 yılının ilk yarısı için verilen 
yüzde 3’lük zamma karşılık yüzde 
8,45 olarak gerçekleşen enflasyon 
karşısında eriyen kısmı olan yüzde 
5,45 oranında enflasyon farkı veril-
mesi gündeme geldi. Buna göre me-
mur maaşları temmuz ayı itibari ile 
yüzde 8,45 oranında artacaktır. Bu 
artışın yüzde 5,45’i memur maaşla-
rının enflasyon karşısındaki altı aylık 
erime oranı, yüzde 3’ü ise 2021’in 
ikinci yarısı için öngörülen zammı 
içermektedir. 

Yani aslında yüzde 8,45 memur 
maaşlarına 2021 yılının ikinci yarısı 
için yapılacak zammı ifade etme-
mekte, yılın ilk yarsında maaşlarının 
yüzde 5,45 oranında eridiğini tes-

cil etmektedir. Buna göre memur 
maaşları 2021 yılı boyunca sürekli 
erimiş, gerçekleşen enflasyon ocak 
ayında verilen yüzde 3’lük zammı 
neredeyse 3’e katlamıştır.  Yılın ilk 
altı ayında enflasyon yüzde 8,45 ar-
tarken memur maaşlarına verilen 
yüzde 3’lük zam, yılın ilk yarısında 
memurların ve emeklilerin alım 
gücünün sürekli düşmesine neden 
olmuştur. Dolayısıyla verilen enflas-
yon farkı bir zam değil erime mik-
tarının telafisi anlamı taşımaktadır. 
Hal böyle olunca memur maaşlarına 
yalnızca enflasyon kadar zam yapıl-

makta bu zam da altı ay geriden gel-
mektedir. Gerçek şudur ki, memur 
maaşları sürekli enflasyon karşısın-
da erimekte alım gücü hızla düş-
mektedir.  Bu durum önümüzdeki 
altı ay için de geçerli olacaktır. Yıllık 
enflasyonun yüzde 17,53 olduğu 
bir ortamda memur maaşları yüzde 
3 oranında zamlanacaktır. Bunun 
adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadı-
ğı açıktır. Her dönem enflasyon farkı 
aldatmacasıyla memur ve emekliler 
oyalanmaktadır. Enflasyon farkının 
yaşandığı dönemlerde enflasyon 
sürekli önden gitmekte memur ma-

aşları erimekte alım gücü düşmekte 
altı ay sonra bu zararın bir defaya 
mahsus telafisi söz konusu olmak-
tadır. Dolayısıyla mevcut durumda 
enflasyon hızla yükselirken memur 
maaşları yüzde 3’e mahkûm edil-
miş durumdadır.  Enflasyon farkı 
ile birlikte memurun zammı yüzde 
8,45 olarak lanse edilmektedir. Bir 
kez daha hatırlatıyoruz ki, memu-
run aldığı zam gerçekte yüzde 3 tür, 
yüzde 5,45’lik kısım ise altı aydır eri-
mekte olan maaşların telafisi yapı-
lan bir ödemedir. Memurlarımız ve 
emeklilerimiz yıllardan beri ancak 
enflasyon kadar maaş zammı alabil-
mektedir. Bu da maaşların gerçekte 
hiç artmadığı, memur ve emeklilere 
yıllardır sıfır zam verildiği anlamına 
gelmektedir. Ekonomik büyüme de 
hesaba katıldığında ülke zenginle-
şirken geliri düşen ve sürekli fakirle-
şen tek grubun memur ve emekliler 
olduğu görülmektedir.  Bu ekono-
mik şartlar altında bu maaş artışla-
rının hakkaniyet, adalet ve ekono-
mik gerçeklerle bağdaşır hiçbir yanı 
bulunmamaktadır. Toplu sözleşme 
görüşmeleri yaklaşırken memur ve 
emeklilerin masaya alacaklı olarak 
oturmamaları için bu erimenin mut-
laka telafi edilmesi gerekmektedir. 
Türkiye Kamu-Sen olarak memur 
maaşlarına bir an önce ek zam yapıl-
ması ısrarımızı bir kez daha buradan 
ilan ediyoruz." n HABER MERKEZİ

Veli Doğrul
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Dr. Eyüp Çetin’den Yenigün Gazetesi’ne ziyaret
Özel Akademi Meram Hasta-

nesi Başhekimi Dr. Eyüp Çetin ve 
Özel Akademi Hastanesi Halkla 
İlişkiler ve Kurumsal Pazarlama So-
rumlusu Makbule Koçaker, Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Gerçekleştiren ziyarette Konya 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
da hazır bulundu. Gerçekleştiren 
ziyarette Özel Akademi Meram 
Hastanesi Başhekimi Dr. Eyüp Çe-
tin tarafından Akademi Hastaneleri 
hakkında bilgi verdi. Çetin, “Aka-
demi Hastaneleri olarak Konya’da 
iki hastane ile hizmet veriyoruz. 
Akademi Hastaneleri olarak top-
lamda 550 kişilik personel kadro-

muz var. Pandemi döneminde tüm 
sağlık camiasının olduğu gibi bizim 
arkadaşlarımızda ellerinden gelen 

tüm gayret ve çabayı gösterdiler. 
Emeklerinden ötürü tüm personel-
lerimize teşekkür ediyorum.  Her 

iki hastanemizde de hastalarımızın 
şifa bulması için yoğun gayret sarf 
ediyoruz. İki hastanemizin toplam 
yatak kapasitesi 160. Meram Aka-
demi Hastanemizi büyütmek adı-
na bir proje çalışmamız var. Yatak 
kapasitesi artırmak için o projenin 
peşindeyiz.” İfadelerini kullandı. 
Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
Özel Akademi Meram Hastanesi 
Başhekimi Dr. Eyüp Çetin ve Özel 
Akademi Hastanesi Halkla İlişkiler 
ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu 
Makbule Koçaker’e çalışmalarında 
başarılar diledi. 
n SİBEL CANDAN

Karaman’ın Ermenek ilçesine 
bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 
araba ve modifiye tutkunu Volkan 
Dikici’ye arkadaşları düğününde 
takı olarak çelik jant takımı, egzoz 
ve ses sistemi hediye etti. Ermenek 
ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde 
yaşayan araba ve modifiye tutkuna 
Volkan Dikici hayatını Emine Dikici 
ile birleştirdi. Genç çift düğünlerini 
akrabalarının da katılımıyla gerçek-
leştirdi. Normal başlayan düğünün 
takı merasimi sırasında genç çift, 
büyük bir sürprizle karşılaştı. Takı 
merasimi sona ermesine rağmen bir 
süre daha bekletilen gelin ve damat, 
arkadaşlarının hediyeleriyle şaşkın-
lık yaşadı. Damadın arkadaşları, ara-
ba ve modifiye tutkunu olan Volkan 
Dikici'ye takı olarak çelik jant takımı, 
egzoz ve ses sistemi hediye etti. 
Kendisine hediye edilenleri görünce 
mutluluğu yüzüne yansıyan Volkan 
Dikici, hediyeleri kupa gibi havaya 
kaldırarak davetlilere gösterdi.

‘SIRA DIŞI GÜZEL BİR HEDİYEYDİ’
Hediyeleri karşısında görünce 

çok şaşırdığını söyleyen daman Vol-
kan Dikici, "Ben de bir araba sevda-
lısı olarak çok heyecanlandım, gurur 
duydum arkadaşlarımla. Güzel bir 
hediye oldu, sıra dışı güzel bir hedi-
yeydi çok mutlu oldum gerçekten. 

Eşimde çok heyecanlanmış, şaşırtıcı 
bir durum oldu. Aynı hisleri o da yaşa-
mış, arabadan anlamaz ama...’’ dedi.

‘ARKADAŞLARLA BİRLİKTE 
ORGANİZE ETTİK’

İlginç hediyeyi düşünen dama-
dın arkadaşı Serdar Altuntaş, "Da-
mat araba tutkunu olduğu için böyle 
bir şey aklımıza geldi. Arkadaşlarla 
bir olduk, beraber olduk. Organize 
ettik, damat şaşırdı güzel oldu dü-
ğününde. Gayet de güzel bir düğün 
oldu. En anlamlı hediyesi oldu. Za-
ten kendisi bir Tofaş tutkunu’’ diye 
konuştu. n İHA

Modifiye tutkunu damada garip hediyeler

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Personelle-
rinden Uğur Sarı düzenlenen düğün merasimi ile Bahar Sapmaz ile dünyaevine girdi

Bahar ile Uğur çifti
mutluluğa ‘evet’ dedi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire-
si Başkanlığı Personellerinden Uğur 
Sarı düzenlenen düğün merasimi ile 
Bahar Sapmaz ile dünyaevine girdi. 
Fatma- İsmail Sapmaz çiftinin kızı 
Bahar ile Ayten- Orhan Sarı çiftinin 
oğlu Uğur Sarı bir boyu mutluluğa 
evet dediler. 

Nazar Grand Düğün Sarayın-
da düzenlenen düğün merasimine 

Sapmaz ve Sarı ailelerinin akrabaları 
ile çok sayıda davetli katıldı. Sap-
maz ve Sarı aileleri düğüne katılarak 
mutluluklarına ortak olan tüm ko-
nuklarıyla düğün boyunca yakında 
ilgilendi. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Sapmaz ve Sarı ailelerini tebrik 
ederken, Bahar ve Uğur’a bir ömür 
boyu mutluluklar dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ilgın İşhanı projesi 
hayata geçiriliyor

Hayvan hastalıkları konusunda
veterinerler kilit noktada

Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliye-
si ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Ca-
mii çevresinde kalan bölgede yapı-
lacak olan Osmanlı Kent Meydanı 
Projesi karşısında bulunan bölgeye 
Ilgın Belediyesi tarafından Ilgın İş 
Hanı yapılacak. Ilgın Belediyesi 
projelendirme çalışmalarını bitir-
mesiyle birlikte 27 Temmuz 2021 
tarihinde yapım ihalesine çıkacak.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama 
yapan Ilgın Belediye Başkanı Yal-
çın Ertaş Osmanlı Kent Meydanı 
projesiyle mimarı olarak bir bü-
tünlük oluşturan işhanı Projesinin 

Ilgın’a değer katacağını vurgulaya-
rak “ Çarşı merkezde bulunan ve 
Ilgın Belediyesine ait olan alanda 
yaptığımız İş Hanı projemizin ça-
lışmaları bitti. Temmuz ayı içesin-
de yapım ihalesine çıkarak en kısa 
zamanda şehrimize Ilgın İş Hanı’nı 
kazandırmayı hedefliyoruz. Top-
lam 1192 m² alanda yapılan pro-
jelendirme kapsamında bodrum, 
zemin ve 2 kattan oluşan, ayrıca 
içerisinde; 3 adet dükkan, 2 adet 
ofis ve 1adet lokanta bulanan pro-
jemiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Veteriner Hekimleri 
Odası Başkanı Mesut Koçak, Dün-
ya Zoonoz gününün temel amacı-
nın tıbbın en önemli, en ucuz ve 
uygulanabilir konusu olan koru-
yucu hekimlik kavramını hayata 
geçirmek için toplumun bilinç-
lendirilmesini istedi. 6 Temmuz 
Dünya Zoonoz Günü ile ilgili yazılı 
açıklama yapan Konya Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı Mesut 
Koçak, “Zoonoz, en basit anlamıy-
la, hayvanlardan insanlara bulaşa-
bilen hastalık demektir. 6 Temmuz 
1885 tarihinde 9 yaşındaki bir ço-
cuğa kuduz aşısı uygulayan Bilim 
İnsanı Louis Pasteur, o çocuğun 
hayatını kurtararak tarihe geçti. 
İşte o 6 Temmuz, zoonozlara karşı 
farkındalık oluşturabilmek adına 
Dünya Zoonoz Günü olarak belir-
lendi” dedi. 

Son yıllarda dünya gündemin-
de olan SARS, MERS, COVID19, 
Ebola, Zika, Kuş Gribi gibi viral 
hastalıkların hepsinin zoonotik 
(hayvanlardan insanlara bulaşa-
bilen) olduğundan hareketle tek 
sağlık yaklaşımını benimsemek 
gerektiğine işaret eden Mesut Ko-
çak, “Kuduz gibi hayvansal kökenli 

hastalıklar artık insanlığı tehdit et-
miyorsa bu büyük veteriner hekim 
ordusunun çabalarıyla olmuştur. 
Gelecek ancak Covid_19 gibi has-
talıklardan Veteriner Hekimlerin 
katkısıyla korunacaktır. Pandemi 
sürecinde özellikle Covid 19 aşı ça-
lışmalarında olmak üzere, ülkemiz-
de yıllardır zoonotik hastalıklarla 
mücadelenin sessiz kahramanları 
olan Veteriner Hekimler yerli aşı-
nın da milletimize kazandırılma-
sında öncülük etmiştir. Zoonotik 
hastalıklara karşı mücadelede Ve-
teriner Hekimler kilit oyuncudur. 
Dünya Zoonoz Günü’nün ülkemiz 
ve mesleğimiz için daha güzel 
yarınlara vesile olmasını diliyor, 
Ülkemizde aşı çalışmaları yürüten 
ekiplerde yer alan; virüsün ilk izo-
lasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. 
Aykut Özkul, yerli aşıda faz 3 aşa-
masına gelen ekibin başında bulu-
nan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve 
aşı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. 
Osman Erganiş meslektaş bilim 
insanlarımıza ve tek sağlık ruhu ile 
ülkesine hizmet veren tüm mes-
lektaşlarımıza teşekkürlerimizi ile-
tiyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Cihanbeyli ile KKTC arasındaki bağ güçleniyor
KKTC-Türkiye Parlamentolara-

rası Dostluk Grubu Başkanı İzlem 
Gürçağ Altuğra ve beraberindeki 
heyet AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem ile birlikte Cihanbey-
li’yi ziyaret etti. Ziyarette KKTC ile 
Cihanbeyli arasındaki güçlü bağ 
konuşuldu.

KKTC-Türkiye Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu Başkanı İslam 
Gürçağ Altuğra ile beraberindeki 
heyet Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale’yi ziyaret etti. 

Beyler Konağı’nda gerçekleşen 
ziyarete Türkiye- KKTC Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem de katıldı. Oldukça sıcak 
bir ortamda gerçekleşen ziyarette 
karşılıklı hediyeler verildi. KKTC ile 
Cihanbeyli arasında güçlü bir bağın 
olduğunu belirten Başkan Mehmet 
Kale “Sayın vekillerimize ziyaretleri 
için çok teşekkür ediyorum. Ken-
dilerini ilçemizde görmekten dola-
yı büyük mutluluk yaşadık. Daha 
önce de KKTC Cumhurbaşkanı Sa-
yın Ersin Tatar’ı da ilçemizde ağır-

lamıştık. İnşallah bizler de en kısa 
sürede KKTC'yi ziyaret edeceğiz. 
Gönlü güzel Cihanbeylili hemşeh-
rilerimin sevgi ve selamlarını Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kardeşlerime gönderiyorum” diye 
konuştu.

KKTC-Türkiye Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu Başkanı İslam 
Gürçağ Altuğra ise Cihanbeyli’de 
bulunmaktan ve Başkan Kale’yi 
ziyaret etmekten dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını ifade ede-

rek “Sıcak ilgilerinden dolayı Sayın 
Başkana çok teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

‘CİHANBEYLİ’NİN GENÇLERİYLE 
GURUR DUYUYORUZ’

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, LGS’de yüksek pu-
anlar elde ederek ilçenin gururu 
olan gençleri makamında ağırladı.  
İlçenin eğitim alanındaki yükseli-
şini sürdürdüğünü belirten Başkan 
Kale, “LGS'de aldıkları puanlarla 
göğsümüzü kabartan Burak Kara-

deniz, Tuğçe Eslem Erdoğan, Mü-
berna Sevim Kılınç ve Fevzi Enes 
Çetinel'den bundan sonraki eğitim 
hayatlarında daha büyük başarılar 
bekliyoruz. Bizler de onları ödüllen-
dirmeye devam edeceğiz. Maşal-
lah diyorum” ifadelerini kullandı.  
Daha sonra öğrencilere hediyeleri 
Başkan Kale tarafından verildi.

YOL SEFERBERLİĞİ 
DEVAM EDİYOR

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, ilçede başlattıkları 

yol seferberliği kapsamında yapı-
lan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 
Yol seferberliğinde ellerinin değ-
mediği mahallenin kalmayacağını 
ifade eden Başkan Kale, “Yapalılı 
hemşehrilerimin yaklaşık 100 yıldır 
sevdası olan Bozdağ yolunda asfalt 
çalışmalarımız tamamlandı. Yolun 
alt yapı çalışmalarını gerçekleşti-
ren belediyemiz ekipleri ile asfalt 
çalışmalarını yürüten Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerine teşekkür ediyorum. Ya-

palı - Bozdağ yolunun asfalt yapıl-
ması hususunda bize destek veren 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a 
şükranlarımı sunuyorum. Vatan-
daşlarımıza verdiğimiz bir sözü 
daha yerine getirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bizlere takdirlerini 
ileten ve alnımızdan öpen tüm bü-
yüklerimden Allah razı olsun. Daha 
güvenli ve konforlu yolculuk için 
ilçemizi modern yollarla donatıyo-
ruz. Kandil Mahallemiz ile Hayma-
na Çatak ve Taşpınar-Gölyazı Ka-
rakol arasındaki yol çalışmalarımız 
da sürüyor. Diğer yandan Yenice-
oba, Karabağ, Kütükuşağı, Kuşça 
ve Bulduk’taki prestij cadde ve yol 
çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 
Yeniceoba Makası ile Sağlık arasın-
daki 12 kilometrelik yolda asfalt ça-
lışmaları başladı. Rabbim ilçemizin 
dört bir yanında vatandaşlarımıza 
hizmet için çalışan ekiplerimize 
kolaylık versin. Yol seferberliğinde 
elimizi değmediğimiz mahalle kal-
mayacak” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Dokuz aylık maaşıyla köyüne 
lavanta bahçesi kurdu

Derebucak ilçesindeki lavanta 
bahçeleri, yaz mevsiminin gelme-
si ile mor renge bürünürken doğa 
tutkunları ve fotoğraf severlerin de 
uğrak yeri oldu.

İlçeye bağlı Gencek Mahalle-
si’nde 6 dönümlük arazilerinde 
3,5 yıl önce lavanta bahçesi kuran 
Havva-Kemal Kendir çifti, alanda 
çiçeklerin açmasıyla birlikte la-
vanta kokulu bahçelerinin kapısı-
nı ziyaretçilere açtı. Bahçe sahibi 
Havva Kendir, 9 aylık maaş biri-
kimiyle 3,5 yıl önce köyüne eşiyle 
birlikte lavanta bahçesi kurduk-
larını belirterek, şunları kaydetti: 
"Derebucak’ta lavanta ekiminin 
yeni başladığı yıllardı. O günlerde 
İŞKUR aracılığıyla asgari ücretli 
bir kurumda çalışıyordum. 9 aylık 
maaşımı biriktirerek eşimle bir-
likte burayı ekerek buraya bu ya-
tırımı yaptık. Ben çapa işleriyle 
ilgilenirken, eşim de diğer işleriyle 
ilgileniyor. Burada arılarımız da 
var, lavanta balı ve yağı üretiyoruz. 

Burası Beyşehir ve Derebucak'a 
ve Antalya yoluna yakın olduğu 
için çok rağbet görüyor, burada la-
vanta bahçesi olduğunu duyanlar 
ziyaret ediyor. 1400 rakımlardaki 
bu bahçemiz yazın serin havasıyla 
da insanları buraya çekiyor. Doğa-
severler, fotoğraf tutkunları, yerli 
ve yabancı turistler, çiftler de ge-
lin damat çekimleri için geliyorlar. 
Yayla havasıyla ve lavanta koku-
suyla buraya bayılıyorlar."

Ziyaretçilerden Antalya’nın 
Manavgat ilçesinden gelen Ayhan 
Özgür bahçeyi çok beğendiğini 
söyledi. Katıldığı doğa gezisi dola-
yısıyla Manavgat’tan Gencek’te-
ki lavanta bahçesine geldiklerini 
anlatan Hicran Güler ise "Lavanta 
bahçesine bayıldık. Güzel ve mis 
gibi kokuyor. Tarlanın sahibi de 
çok ilgili ve misafirperver. Bizler 
için güzel masalar, salıncaklar kur-
muşlar. Çok beğendik, ben ilk defa 
lavanta bahçesi görüyorum." diye 
konuştu. n AA

Bera Holding A.Ş.'nin genel kurulunda seçilen Yönetim Kurulu tüzel kişi üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısı 
sonrasında yeni temsilcilerini belirleyerek, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescilini gerçekleştirdi

Bera Holding’in yeni
yönetimi belirlendi

Bera Holding’in geçtiğimiz gün-
lerde yapılan genel kurulunun ar-
dından yeni temsilciler belirlendi. 
Bera Holding’ten yapılan yazılı açık-
lamada, “1985-1997 yılları arasında 
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği, 
Maliye Bakanlığı MASAK Uzman-
lığı ile iş hayatına başlangıç yapan, 
1997 yılından bu yana sırası ile Hol-
ding Grup Teftiş Kurul Başkan Yar-
dımcılığı ve Başkanlığı, gruba bağlı 
şirkette Genel Müdürlük, Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcı-
lığı görevlerinde bulunan Erol Kaya 
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
atanmıştır.

Başkan Yardımcılığı görevleri-
ne ise Kompen PVC Yapı ve İnşa-
at Malz. San. Tic. A.Ş.’yi temsilen 
Mustafa Ulvi Bezirci, Komyapı İnşa-
at A.Ş.’yi temsilen ise Osman Elvan, 
müşterek imza yetkilisi olarak icrada 
görev almışlardır. Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine, Divapan Entegre Ağaç 
Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi tem-
silen son Yönetim Kurulu Başkanı 
Haşim Şahin ve Konya Kağıt San. 
Tic. A.Ş.’yi temsilen İsmet Gergerli 
görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu 
Üyeliğine yeni atanan İsmet Gerger-
li, 2008-2011 yılları arasında Kredi 
Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu 
Üyeliği, 2015-2020 yılları arasında 
ise Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel 
Müdürlüğü görevlerini yerine ge-
tirmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ise ilk defa olarak Ab-
dulkadir Buluş, Cihat Kıvrak, Ömer 
Serdar atanmışlardır” ifadelerine 
yer verildi

‘HİZMET ÇITASINI DAHA YUKARI 
TAŞIMA HEDEFİNDEYİZ’

Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Kaya; “Şirketin toplam 341.600.000 
adet payından 28.833.893 adet 

payın asaleten, 84.593.129 adet 
payın vekaleten olmak üzere top-
lam 113.427.022 adet rekor pay 
toplantıda temsil edilmiştir. Yapılan 
oylama sonucunda arkadaşlarımın 
ve şahsımın yer aldığı tüzel liste 
84.798.727 kabul oyu almıştır. Te-
veccühlerinden ötürü tüm hissedar, 
yatırımcı ve ortaklarımıza şükran-
larımızı arz ediyoruz. 24 yılı aşkın 
farklı görevlerde vermiş olduğum 

hizmeti, yönetim ekibindeki arka-
daşlarımızla birlikte daha da yukarı-
ya taşıma hedefindeyiz” dedi.

“Yeni yönetim ekibi olarak, viz-
yonumuzun yol göstericiliğinde; 
‘Anadolu Sermayesinin en büyük 
ve en güçlü modeli olan Bera Hol-
ding’i, ana faaliyet alanlarında küre-
sel liderliğe taşımak hedefindeyiz” 
diyen Kaya, “Grubumuza ait tüm 
markaların değerlerini güçlendir-
mek, geleceğe güvenle bakmak ve 
karlılığımızı maksimize etmek için 
yeni bir heyecanla göreve başladık. 
Kollektif yönetim anlayışının ışığın-
da, biz merkezli ve şeffaf bir dönüşü-
me liderlik etmek amacındayız. Bera 
Holding, kuruluş aşamasındaki ya-
pısı ile ülkemizin ve hatta dünyanın 
en büyük, tabana yayılmış en geniş 
çok ortaklı sermaye modellerinden 
biridir.

 ‘Gücü Köklerinde, Kökleri Ya-
rınlarda’ anlayışı ile kuruluş aşama-
sındaki değerlerimize, vatan sevgi-
sine, ülkemizi kalkındırma arzusuna 

dayanan yüksek ideallerimizi mu-
hafaza ederek geleceğe yürüme az-
mindeyiz. 31 yıldır değişmeyen de-
ğerlerimiz ile holdinge bağlı bütün 
şirketlerimizi ‘Ortaklarımızın malı’ 
olarak kabul ediyor, ‘Emanetin kut-
siyeti’ bilinciyle de yolumuza büyük 
bir aşkla devam ediyoruz” diyerek 
sözlerine devam etti. 

Kaya; “Yaptığımız işlerin, sade-
ce bütçe ve rakamlardan ibaret ol-
madığının bilinci ile geçmişimizden 
edindiğimiz 31 yılı aşkın tecrübeye 
dinamizmi, genç enerjimizi katarak 
önemli dönüşümlerin lideri olmak 
azmindeyiz. Bu manevi temeller, 
her zaman diri tuttuğumuz ahlaki 
ilkelerimizin ve bize büyük heye-
can veren ideallerimizin de ilhamı-
nı oluşturmaktadır. Başta yönetim 
kurulumuz olmak üzere tüm çalı-
şanlarımız ile birlikte bu vizyonu ya-
şatmanın ve sürekli kılmanın çabası 
içerisinde olacağız” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Bu yıl gerçekleştirilen 62. Ulus-
lararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca-
lık görevini üstlenen ünlü sanatçı ve 
tiyatrocu Behzat Uygur, Arasta Çar-
şısı'nda fırında pidecilik, dikimhane-
de yorgancılık yapmaya çalışırken, 
yaşlı demirci ustası ile de eğlenceli 
diyaloglar yaşadı.

Sanatçı Behzat Uygur’a gezisi 
sırasında Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İb-
rahim Öncel’de eşlik etti. Gezi sıra-
sında Akşehir’deki pide fırınlarından 
birine giren sanatçı burada meşhur 
Akşehir Tahinli pidesinin yapımını 
öğrenerek pideci küreğini eline alıp 
fırından yeni pişmiş tahinli pideleri 
çıkardı. Tarihi Arasta Çarşısında yor-
gan dikimevinde yorgancılardan işin 
nasıl yapıldığının tekniğini öğren-

meye çalışan Uygur, yorgan dikim 
işini beceremeyince üzerine hazır 
dikilmiş bir yorganı alıp “Ben en iyisi 
bu yorganın altına girip uyuyayım” 
diye espri yaptı.

Gezisi sırasında yoğun ilgi gö-
ren sanatçıyla esnaf ve vatandaşlar 
fotoğraf çektirmek için yarışa girer-

ken yaşlı bir demirciye uğrayan sa-
natçı ile demirci arasında eğlenceli 
anlar yaşandı. 90 yaşında olduğunu 
öğrendiği demirci ustasına “Çırak 
yetiştirdin mi? Bu işin ölmemesi la-
zım” diyen Uygura’a, demirci ustası 
Ali Aslan “Çırak bulamıyorum. Bu iş 
öldü. Ben de yaşlandım. Ben öldük-

ten sonra ne yapayım çırağı” dedi. 
Behzat Uygur da, “Benim oğlanı 
sana çırak göndereyim” diye espri 
yaptı. Başkan Akkaya ile birlikte res-
torasyonu tamamlanan Rüştü Bey 
Hanı, Tarihi Kilise ve Yukarı Ha-
mam’ı ziyaret eden Uygur, özellikle 
Tarihi Kilisedeki akustiğe hayran 

kaldı. Akşehir’de çok güzel zaman 
geçirdiğini belirten Sanatçı Behzat 
Uygur “1975’li-76’lı yıllarda babam-
la birlikte de Akşehir’e gelmiştim. 
Şehri şehir yapan, güzelleştiren ora-
da yaşayan insanlardır. Akşehir ismi 
gibi güzel bir şehir. Buraya geldi-
ğimden itibaren Başkanım ve Kültür 

Müdürüm tüm misafirperverlikleri-
ni gösterdiler. Tüm esnaf ve Akşe-
hir halkı da aynı şekilde. Çok mutlu 
duygularla ayrılıyorum ama sadece 
mutlu duygularla ayrılmıyor aynı za-
manda meşhur Akşehir kirazından 
da götürüyorum. Ben herkese tekrar 
teşekkür ediyorum. Nasreddin Ho-
ca’nın diyarı Nasreddin Hoca’ya ya-
kışır şekilde devam ediyor” şeklinde 
konuştu. Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya da, temsili Nasreddin 
Hoca’nın tebdili kıyafet yaparak Ak-
şehir esnafını ziyaret edip, onların 
ahilik geleneğini yaşatıp yaşatmadı-
ğını kontrol ettiğini söyleyerek “Sa-
natçımız Akşehir’den güzel anılarla 
ayrılıyor. Kendisinin bu teşrifinden 
çok memnuniyet duyduk. Nasred-
din Hocamızı canlandırması da bi-
zim için ayrı bir onur” diye konuştu. 
n İHA

Behzat Uygur, Akşehir’de pidecilik yapıp yorgan dikti

Erol Kaya
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2004 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
3 Nisan 2004 tarihinde Gaziantep'te ya-

pılan 127 km büyükler yol yarışını Bisan’dan 
Nuri Acar kazanırken 90 km gençler yol yarışın 
da Orhan Şahin birinci olmuştur. 40. ulusla-
rarası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun 9 
ülkeden 11 takım ve 63 sporcunun katılımıyla 
yapılmıştır 

Türkiye (A) Takımı: Mustafa Güler, Nevzat 
Kral, Berat Alphan, Serkan Karayılan, Mustafa 
Özünal, Kemal Küçükbay 

Türkiye (B) takımı: Mustafa Karaselek, 
Murat Terken, Akın Kılıç, İsmail Sezen, Kemal 
Ayer, Serkan top 

Türkiye (A) Takımı 3,4 km'lik prolog yarı-
şında 1. oldu. Alanya-Antalya arasındaki 152 
km'lik parkurda yapılan yarışı Nevzat Kral alır-
ken 125'lik etabı da Beyaz Rusya'dan Sobal 
Yahuen kazanmıştır. 196 km'lik etabı Bulgar 
sporcu 1. olarak tamamlamıştır 40. Cumhur-
başkanlığı turu Bodrum-Kuşadası etabı ile 
sona ermiştir. Bu etabı da Türk takımından 
Sergey Tretyakov kazanmıştır. 

26 Eylül 2004 tarihinde eski milli sporcula-
rımızdan Yusuf Ecevit 51 saat 7 dakika süreyle 
bisiklet üstünde kalarak yeni bir dünya rekoru 
kırmıştır. 12 Aralık 2004 tarihinde yapılan fe-
derasyon başkanlık seçimini 96 oy ile Alanyalı 
Emin Müftüoğlu kazanmıştır. 

2005 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
1 Mayıs 2005 tarihinde İzmir'de 6 km'lik 

turolog yarışını ile başlayan 41. uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun İzmir-Ku-
şadası etabını Türk (A) milli takımından Meh-
met Mutlu'nun birinciliğiyle tamamlanmıştır. 
Her zamanki gibi Türkiye Tura (A) ve (B) ta-
kımları olarak 2 takım halinde iştirak etti. 

Türk (A) Takımı: Nevzat Kral, Mustafa 
Güler, Mehmet Mutlu, Mustafa Maral, Bahçet 
Usta, Mustafa Karaselek

Türk (B) takımı: Berat Alphan, Serkan Ka-
rayılan, Nazım Bakırcı, Murat Terken, İsmail 
Sezen, Orhan Şahin 

İzmir Cumhuriyet meydanında verilen ve 
Kuşadası Cumhuriyet meydanında son bulan 
92 km'lik etapta Mehmet Mutlu 2 saat 11 daki-
ka 35 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bulgar 
sporcu 2. Slovak sporcu üçüncü olmuştur. 
Turun üçüncü etabını Bulgar sporcu Tchanliev 
kazandı. Bu turda 2. Brissa spor üçüncü sıra-
yı da İran'dan Amir Zargari aldı. Takım genel 
klasmanında Türkiye (A) Takımı birinciliği alır-
ken (B) takımı da üçüncü oldu. 

2006 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
2006 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı 

Türkiye turunun genel klasmanına baktığımız 
zaman Brissa spordan Mizbani kazandı. 10 
Aralık tarihinde yapılan federasyon başkanlık 
seçimini Alanya'dan Emin Müftüoğlu kazan-
mıştır. 

2007 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ
43. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun 6 

Mayıs 2007 tarihinde İzmir şehir içinde yapılan 
prolog ile yarışıyla başlayıp 996 km geçildikten 
sonra 13 Mayıs'ta anaryada sonuçlanmış-

tır. 14 ülkeden 16 takımın katıldığı yarışın ilk 
etabında İranlı Hoseyin Nateyni birinci Askari 

ikinci Brissadan kazak sporcu Pavel Nevdak’da 
üçüncü olmuştur. Turun İzmir-Kuşadası eta-

bını Makedonya takımından Gabroski birinci 
oldu.

2008 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ
Türk sporcusu Konyalı Ahmet Örken Av-

rupa gençler şampiyonu oldu. İlk 3 kişinin 
arasına girecek olan milli takım Recep Ünalan 
üçüncü olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
turunun UC1 sınıflandırmasında son yıllarda 
eriştiği 2.2 derecesi 2008 yılı ile birlikte 2.1'e 
yükseltilmiştir. Çıta yükselmişti. Çok yetenekli 
olan Konya Çumra’dan Ahmet Örken ve Veled-
rom Avrupa gençler şampiyonu olacak ama 
bu başarıyla yetinerek yol yarışında yarışama-
dan yurda geldi. 

2009 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
Bu yılki yarışları izlemek için yurt dışından 

30, yurt içinden de 70 gazeteci iştirak etti. Bu 
yarışlarda takımlara 8 kişilik bir liste verilmiş 
bu 8 rakamı artırılamayacak. Takım adeti 20 
ile sınıflandırılmıştır. Profesyonel düzenlenen 
ilk 2 yarış sonrasında Turun dünya bisiklet 
takviminde bir yeri oluşturulmuş oldu. Tur ar-
tık sprinterlerin gösteri alanı olmuştur. Andrei 
Greipel turun en çok etabı kazananı olmuştur.

2010 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
Yeni kategoriye uygun olarak parkurda de-

ğişiklikler yapıldı. 2 uzun ve 1600 metre yük-
sekliğe tırmanılan etapla yarış daha zor hale 
getirildi. TIXY en azmadan yalancı konukların 
taşınması görevini üstlenerek bütçeyi rahatla-
tan tek kurumdu. 2009 yılı mayıs ayında kay-
dedilen Türk bisiklet sporunun en büyük ismi 
Rıfat Çalışkan'ın adının bir tırmanış primine 
verilmesi çok beğenilen bir olaydı. 

2010 yılında Türk milli takımı şöyle sıra-
landı. Miraç Kal, Ahmet Akdilek, İsmail Aksay, 
Fatih Harmancı, Uğur Marmara, Bünyamin 
Özdemir, Mustafa Sayar ve Selçuk Türk Çetin. 
Türk takımından Mustafa Sayar 62. Fatih Har-
mancı da 83. oldular. 

2011 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
Bu yıl Brissa Spor Kulübü daha fazla ya-

tırım yapamayınca atılım yapma sırası yılların 
takımı Konya Torku Şekerspor oradaydı. Her 
geçen yıl atılımını arttıran Şeker spor milli ta-
kımın yerine uluslararası yarışlarda ülkemizi 
temsil ediyordu. Diğer bir takım da yeni kuru-
lan Manisa spordu. Türkiye'deki yarışlara dam-
ga vuran Brisaspor ve Konya Torku Şekerspor 
un yanına Manisasporda eklenmiş oldu. Turu 
Team Type 1 Sanofi Aventis takımının dene-
yimli sporcusu Alexander Efimkin alıyordu. 

2012 YILI MILLI TAKIMLARIMIZ 
2011 yılının en önemli değişikliği tur par-

kurunda olduğu yarış bu defa tersten Alan-
ya'dan başladı. Konya Torku Şekerspor’un 
deneyimli Bulgar sporcusu İvalio Gabrovski 
genel klasmanda her sporcunun önüne çıka-
rak 1. olmuştur. Dopingli çıkan Gabrovski’nin 
bu derecesi iptal edildi ve turu 2. bitiren Astana 
takımının sporcusu Alexander Dyachenko’ya 
verildi. 

1995 yılında genç bir sporcu olarak geldiği 
ülkemizdeki bu turdan sonra sporu bıraktı. Bu 
sporu bırakan sporcu kazak Vinokovrovdu.

spor@konyayenigun.com
NIZAMETTIN YETIŞENYarışı kazanan Ivailo Gabrovski’nin sevinci doping nedeni ile yarım kalmıştıYarışı kazanan Ivailo Gabrovski’nin sevinci doping nedeni ile yarım kalmıştı

2005 Ankara Milli Takım Kampı Mustafa Öatal, Mehmet Mutlu, Mustafa Karaselek, Berat Alphan, 2005 Ankara Milli Takım Kampı Mustafa Öatal, Mehmet Mutlu, Mustafa Karaselek, Berat Alphan, 
Murat Tetken ve Nevzat Kral.Murat Tetken ve Nevzat Kral.

Mustafa Karaselek Milli Takım AntrenörüMustafa Karaselek Milli Takım Antrenörü

2012 Yunanistan Turu, Ahmet Akdilek, Fatih Harmancı Kemal Küçükbay, 2012 Yunanistan Turu, Ahmet Akdilek, Fatih Harmancı Kemal Küçükbay, 
Nazım Bakırcı Mustafa Sayar ve Miraç KalNazım Bakırcı Mustafa Sayar ve Miraç Kal

KONYA’NIN ATA SPORU BİSİKLET 34

YILLARA GÖRE MİLLİ YILLARA GÖRE MİLLİ 
TAKIMLARIMIZ-6TAKIMLARIMIZ-6

Mehmet Mutlu Ay yıldızlı formayı şerefle taşımıştıMehmet Mutlu Ay yıldızlı formayı şerefle taşımıştı

Şampiyon Ahmet Örken ilk kulübü Şampiyon Ahmet Örken ilk kulübü 
Çatalhüyük Çumra Belediyespor.Çatalhüyük Çumra Belediyespor.

Avrupa Şampiyonası Tatar Balası Ahmet ÖrkenAvrupa Şampiyonası Tatar Balası Ahmet Örken

Miraç KalMiraç Kal

Mustafa Maral (ortada)Mustafa Maral (ortada) Mustafa Sayar ve Fatih HarmancıMustafa Sayar ve Fatih HarmancıBerat Alphan 2003 Romanya TuruBerat Alphan 2003 Romanya Turu

Mustafa Sayar Cumhurbaşkanlığı Turu’nda Mustafa Sayar Cumhurbaşkanlığı Turu’nda 
Ay yıldızlı formasıylaAy yıldızlı formasıyla

Milli formayı şerefle taşıyan Fatih Harmancı Konya’da Milli formayı şerefle taşıyan Fatih Harmancı Konya’da 
antrenörlüğe devam ediyorantrenörlüğe devam ediyor Bisikletin yıldırımı Ahmet Örken.Bisikletin yıldırımı Ahmet Örken.
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Konya Büyükşehir Belediyesi, pande-
mi sürecinde sağlıklı yaşama katkıda bu-
lunmak amacıyla sürdürdüğü Türkiye’nin 
en kapsamlı online kişiye özel spor eği-
timlerini sürdürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eği-
timlerin ikinci döneminin 3 bin kişinin ka-
tılımıyla başladığını belirtti. Başta Konya 
olmak üzere Türkiye genelinden ve çeşitli 
ülkelerden çok sayıda sporseverin katıldı-
ğı online spor eğitimlerine katılan üyeler 
hem spor yapıyor hem de kişiye özel ve 
online olarak birebir gerçekleştirilen di-
yetisyen hizmeti ile sağlıklı yaşamanın 
keyfini çıkarıyor.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER 
3 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Kadın-erkek ayrı olmak üzere; 13’er 
kişilik gruplarda, 40’ar dakikalık seans di-
limleri ile haftanın her günü 09.00-22.40 
saatleri arasında, alanlarında uzman 27 
spor eğitmeni, 3 doğum pilatesi eğitmeni, 
1 klinik pilatesi eğitmeni ve 8 diyetisyen 
ile 3 bin kişiye hizmet veriliyor. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, pandemi dönemiyle birlikte hareket 
etmenin, spor yapmanın öneminin daha 
fazla anlaşıldığı belirterek, bu süreçte or-
taya çıkan ihtiyacı karşılamak için başlat-
tıkları kişiye özel online spor uygulaması-

nın Türkiye’ye örnek olduğunu dile getirdi.
Eğitimlerin ikinci döneminin 3 bin 

kişinin katılımıyla başladığını kaydeden 
Başkan Altay, başvuru yapan üyelere spor 
malzemelerinin tamamını gönderdiklerini 
ve uygulamanın büyüyerek devam ettiğini 
ifade etti.

ÖZEL GRUPLAR OLUŞTURULUYOR
Kişiye özel online spor faaliyetinde 

ders grupları Vücut Kitle İndeksi ve yaşa 
göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre 
gruplar oluşturuluyor. “sporkonya.com.
tr” internet adresi içine entegre edilen ve 
özel geliştirilen yazılım sayesinde eğit-
menin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin sa-
dece eğitmeni gördüğü video konferanslı 
sistem ile üyeler gönül rahatlığıyla spor 
yapıyor.

DİYETİSYEN HİZMETİ
Spor eğitimlerinin yanında randevulu 

ve kişiye özel diyetisyen hizmeti de yoğun 
ilgi görüyor. 

Online spor eğitimine üye olan her-
kese; pilates topu, matt (pilates minderi), 
direnç bandı ve plates çemberinden olu-
şan pilates seti ders ekipmanları hediye 
olarak veriliyor. n SPOR SERVİSİ

Online spor eğitiminde
ikinci dönem başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için Konya başta olmak üzere 81 ilden ve yurt dışından üyelerin 
katılımıyla sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor uygulamasının ikinci dönemi başladı. Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim Altay üyelerin spor faaliyetlerinin yanında kişiye özel diyetisyen hizmetinden de yararlandığını söyledi

Beşiktaş 2. günü
geride bıraktı

Gaziantep FK 
Bolu’da kampa girdi

UEFA’dan 
Bitigen’e görev

Beşiktaş, 2021-22 sezonu hazırlıklarına dün sabah yap-
tığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’n-
de, sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saate 
yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki 
antrenman, kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ant-
renman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları 
ve streching çalışması ile başladı. İdman yarım sahada 
kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapa-
cağı antrenmanla devam edecek. n İHA

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları için 
Bolu'da kampa girdi ve ilk antrenmanını yaptı. Karacasu 
beldesinde bulunan bir otelde kalan ve Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne ait tesislerde yeni sezon hazırlıklarını sürdü-
ren Gaziantep ekibi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon idmanıyla devam eden antrenman, 5'e 2 
çalışmasıyla sona erdi. Gaziantep ekibinin Bolu kampı 18 
Temmuz'a kadar devam edecek. n AA

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa 
Konferans Ligi birinci eleme turunda Bosna Hersek'in FK 
Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında oy-
nanacak maçı yönetecek.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica 
Stadı'nda 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve TSİ 
21.30'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıkla-
rını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. 
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak. 
n AA

Serdar Dursun: Yedekte oturmak için gelmedim
Fenerbahçe’nin yeni transferi 

Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma 
yedek kulübesinde oturmak için gel-
mediğini ifade ederken, herkesin Fe-
nerbahçe’nin büyüklüğünün farkında 
olması gerektiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Düz-
ce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde 
devam Fenerbahçe’de yeni transfer 
Serdar Dursun, basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Sezona iyi 
başlayıp iyi bitirmek istediklerini dile 
getiren Serdar, "Rekabete hazırım, 
Fenerbahçe'de oynuyorsan iyi oyun-
cularla oynuyorsun. Ben buraya oy-
namak için geldim, yedekte oturmak 
için gelmedim. Formanın mücade-
lesini vereceğim. Kim gelirse gelsin 
fark etmiyor. Herkese kapımız açık" 
ifadelerini kullandı.
“HER MAÇ 11 BAŞLAMAK İSTİYORUM”

Fenerbahçeli olduğunu ve daha 

önce birçok maça geldiğini dile geti-
ren 29 yaşındaki golcü, şöyle devam 
etti:

"Fenerbahçe'de oynarsan taraf-
tarların gol beklentisi normal. Takımı 
şampiyonluğa götürecek goller atman 
lazım. Ben de mücadele edeceğim ve 

çabalayacağım.
 Gollerimle takımı şampiyonluğa 

taşımak istiyorum. Ocak ayından beri 
kontratsız oyuncuydum. Çok fazla tek-
lif geldi. 

Bundesliga, La Liga ve Serie A 
ile Türkiye'den teklifler aldım. Türki-

ye'den tekliflere pek sıcak bakmıyor-
dum ama Fenerbahçe olunca fikirler 
değişiyor. 

Buradan Ali Koç ve Selahattin Ba-
ki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandı-
lar ve saygı duydular. Gol olarak bir 
rakam vermek doğru değil. Her maç 

11 başlamak istiyorum ve gol atmak 
istiyorum ama bir rakam vermek doğ-
ru değil."

“KENDİMİ İSPATLARSAM MİLLİ 
TAKIM KADROSUNDA OLABİLİRİM”

Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım 
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ken-

disini Avrupa Şampiyonası'na götür-
memesine ilişkin bir soru üzerine, 
"Saygı duymak lazım. Hoca ne derse 
o. Benim tek yapacağım sahada çalış-
mak ve kendimi göstermek. Kendimi 
ispatlarsam önümüzdeki dönemde 
milli takım kadrosunda olabileceğimi 
düşünüyorum" cevabını verdi.

“MESUT ADI GEÇİNCE 
AKLA ASİST GELİR”

Almanya liginin Türkiye'den di-
siplin, taktik ve fizik açıdan farklı ol-
duğunu aktaran Serdar, Mesut Özil 
ile ilgili, "Mesut Almanya'da kendini 
kanıtlamış tarihin en iyi 10 numara-
larından biri. Mesut’un adı geçince 
akıllara direkt asist gelir. Bencil bir 
oyuncu değil. Bazı oyuncuların göre-
mediği yerleri görüyor. Forvet olarak 
kim oynarsa oynasın onunla daha faz-
la pozisyona girecek” diye konuştu.
 n İHA

‘Ligi iyi bir yerde
bitirmek istiyoruz’

Trabzonspor’da 
hazırlıklar devam etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malat-
yaspor'un orta oyuncusu Rayane Aabid, 
sezonu iyi yerlerde bitirmek istediklerini 
söyledi.

Aabid, Orduzu Pınarbaşı Tesisle-
ri'ndeki antrenman öncesinde basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, ta-
kıma yeni katıldığını ve güzel işler yap-
mak istediğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'a geldiği için 
mutlu olduğunu aktaran Aabid, "Burada 
olmamın tek sebebi var, Yeni Malat-
yaspor ve hocamız. Daha önce burada 
oynayan arkadaşlarımızla da görüştük-
ten sonra sözleşmeyi imzalamak iste-
dim. 

Takımdaki arkadaşlarımın hepsi 
memnundu. Onlarla konuştuktan sonra-
da imza attım. Tek bir hedefimiz var, se-

zonu yüksek seviyede bitirmek. Ligi iyi 
yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi. n AA

Yeni sezon hazırlıklarını İstan-
bul’da sürdüren Trabzonspor günün 
ilk antrenmanını yağmur altında yaptı. 
Teknik Direktör Abdullah Avcı yöne-
timinde, TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
yapılan antrenman basına açık olarak 
gerçekleştirildi. 

Isınma hareketleri ile başlayan 
antrenman pas çalışması ile devam 
etti. Daha sonra ikili gruplar halinde 
koordinasyon çalışması yapıldı. Ant-
renman düz koşu ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarına ak-
şam salonda yapacağı antrenmanla 
devam edecek.

Öte yandan Teknik Direktör Abdul-
lah Avcı antrenmanda basın mensup-
larının yanında gelip, yeni sezonun 

hayırlı olması temennisinde bulundu.
 n AA
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Konya’nın ve Türkiye’nin sanayide iyi bir noktaya geldiğini belirten MUBAŞ Metal Kalıp ve Alüminyum Döküm’ün Kurumsal 
İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Kemal Başarı, yeni nesillerin de katkısıyla Türkiye’nin geleceğini parlak gördüğünü söyledi 

Çocukluk yıllarından buyana iş hayatının içerisinde yer alan Kemal Başarı, aile şirketlerinin hemen her alanında çalışmalar yürüttü.

Ülkemizin geleceği parlak
Konya’nın genç işadamlarından 

biri de MUBAŞ Metal Kalıp ve Alü-
minyum Döküm’ün 2. kuşak yöne-
ticilerinden Kemal Başarı. Çocukluk 
yıllarından buyana iş hayatının içe-
risinde yer alan Başarı, aile şirket-
lerinin hemen her alanında çalış-
malar yürüttü. Biryandan eğitim 
hayatını sürdürürken diğer yandan 
tatil dönemlerini sürekli iş yerinde 
geçiren Başarı, eğitimini de iş haya-
tına göre şekillendirdi. İş hayatına 
devam edebilmek adına Konya’da 
uluslararası ticaret okuyan, bir 
yandan eğitimini sürdürürken di-
ğer yandan şirketteki çalışmalarını 
sürdüren Başarı, hem alaylı hem de 
mektepli bir işadamı olma yolunda 
ilerliyor. Kendini geliştirmek için 
birçok araştırmalar yapan, İngilizce 
eğitimini pekiştirmek için bir süre 
İngiltere’de eğitim alan Başarı’nın 
önemli hedefleri var. Türkiye’nin 
ve özelinde Konya’nın stratejik bir 
üretim üssü olduğuna vurgu yapan 
Başarı, yeni nesillerin bu avantajı iyi 
değerlendireceğini belirtiyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Kemal Başarı. 1999 

Konya doğumluyum. İlkokul ve 
ortaokulu mahallemizde bulunan 
devlet okullarında okudum. Son-
rasında Enderun Lisesi’ne geçtim 
oradan da Başak Koleji’ne geçtim 
ve okul birinciliğiyle mezun oldum. 
Üniversitede tek tercih ile ulusla-
rarası ticaret bölümüne giriş yap-
tım. Aslında puanımla daha farklı 
bölümlere ve okullara gidebilirdim 
ama işle üniversiteyi paralel olarak 
götürmek için Konya’da kalmayı 
tercih ettim. Çünkü hem alaylı hem 
de mektepli olmak büyük bir avan-
taj. Bu nedenle şehir dışını yazma-
dım ve Konya’da kaldım. 

Şirkete ne zaman başladınız? 
Hangi bölümlerde çalışmalar yü-
rüttünüz? Şuan ki göreviniz nedir?

Ben kendimi bildim bile şirketi-
mize gelir giderim. Benim hiçbir za-
man yaz tatilim, 15 tatilim olmadı. 
Tatillerde sürekli iş yerine gelirdim. 
Okullar açıldığında arkadaşlarım 
yaz tatilinde yaptıkları tatili anlatır-
dı ama ben anlatamazdım çünkü 
hep çalıştım. Bütün makinelerde 
operatör olarak çalıştım. Yıllarca 
tuvalet temizledim, çay dağıttım. 
Gelen müşterilerden 50 kuruş 1 
lira ile harçlığımı çıkarırdım. Bu şe-
kilde gittik geldik iş yerimize. Tüm 
makinelerde çalıştım, dökümha-
nede çalıştım. Kendi boyumdan 
büyük kepçeyle döküm dökerdim. 

Üniversite 1. sınıftayken planlama 
departmanında çalışmaya başla-
dım. Ardından üniversite 3. Sınıfta 
üniversiteyi dondurup yabancı dil 
eğitimi için yurt dışına gittim. İn-
giltere’ye gittim ve burada 1 yıllık 
bir eğitimim vardı ama pandemi-
den dolayı eğitimi yarıda bırakarak 
zorunlu dönüş yaptım. Tekrardan 
gitme durum var ama şuanda şir-
ketimizde kurumsal iletişim ve 
pazarlama sorumlusu olarak görev 
yapıyorum. 

Kendinizi geliştirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Firmaların ilerleyebilmesi için, 
genç neslin çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Çünkü genç nesil daha 
çok araştıran, daha çok sorgulayan 
ve daha heyecanlı insanlardır. Ge-
nelde tecrübeli kesim, işe odaklan-
mış, iş dışındaki şeyleri çok fazla 
göremeyen insanlardan oluşuyor. 
Bu anlamda ben İngiltere’den son-
raki süreçte sürekli araştırma içeri-
sindeyim. Bizden daha iyi olan fir-
malar neler yapıyor araştırıyorum. 
Gidip gördüğüm firmalar oldu. Ben 
gelişimin yaşı olduğun düşünmü-
yorum. İnsan her yaşta kendine bir 
şeyler katabilir. Bu düşünceyle olan 
insanlarla aramı yakın tutmaya ça-
lışıyorum. Her zaman yaşımdan 
büyük insanlarla oturdum kalktım. 
Bunların da meyvesini yavaş yavaş 
aldığımı düşünüyorum. 

Yurt dışı serüveniniz yarım 
kaldı ama orada bir süre kalma fır-
satınız oldu. Yurt dışı tecrübesi size 
neler kazandırdı?

Yurt dışına gitmeyi uzun za-
mandır istiyordum. Ülkeye çok 
büyük istihdam sağlayan büyük fir-
malar var fakat ben düşünce yapısı 
olarak, yaşam şekli olarak çok fark-
lı bir düşünce yapısı göremedim. 
Onun için yurt dışını istiyordum, 
Avrupa kültürünü tanımak isti-
yordum. Üniversite 3. sınıfta nasip 
oldum. 2019 yılının Kasım ayında 
gittim İngiltere’ye. Konya’da doğ-
duk büyüdük buranın belli bir aile 
kültürü, sosyal hayatı vardır. Konya 
ve İç Anadolu bölgesi daha gele-
neklerine göreneklerine bağlıdır. 
Bizim bulunduğumuz çevre de 
böyleydi. Dolayısı ile çok farklı kül-
türlerdeki insanlarla biraraya gelme 
fırsatı olmadı. Bunun zorluğunu İn-
giltere’ye ilk gittiğimde çektim. İlk 
gittiğimde orada Noel zamanıydı. 
Bizim görmeye alışık olduğumuz 
manzaralar yoktu. Biraz garip bir 
ortamdı. Orada aile yanında kaldım. 

Çocuğuyla birlikte kalıyordu. Orada 
genelde evler büyük ve bir odayı 
öğrencilere kiraya veriyorlar. Bu şe-
kilde başlamış olduk. Çok farklı bir 
aile yapısı var. Alkoller alınıyor fa-
lan. Biz de bilmiyoruz bu tür şeyleri. 
Beni ilk Türk bir taksici aldı. Beni 
Londra’da havalimanından aldı. 
15:30’da falan hava karardı. Alı-
şık olmadığımız bir şey. Her yerde 
Noel ağaçları falan var. Direksiyon 
ters. Alışık olduğumuzun dışında 
bir ortam. İngiltere geleneklerine 
en bağlı ülkelerden biri. Yıl olmuş 
2021 hala krallıkla yönetilirler. Ge-
leneklerine çok bağlılar ve ülkeye 
girer girmez bunu hissediyorsunuz. 
Eve ilk gittiğimde madde madde 
kurallar okudular bana. Şu günler 
duşa girebilirsin, duşta şu kadar 
dakika durabilirsin gibi kurallar 
saydılar. Eve ilk girdiğimde zaten 
olumsuz bir havayla karşılaştım, 
arkasında bu tarz yaklaşımlar gö-
rünce odama girdim ve ben nereye 
geldim diye kendi kendime düşün-
meye başladım. İnsanlar çok garip. 
Ertesi gün okula gideceğim, sabah 
kalktım yabancı bir ülkedesin. Bir 
garip oluyor insan. Dolayısı ile çok 
sıkıntılı süreçler yaşadım. Ama 
farklı kültürler gördük, farklı insan-
lar tanıdık. Dolayısı ile çok verimli 
geçti yurt dışı benim için. 

Herhangi bir sivil toplum ku-
ruluşunda çalışmalarınız var mı?

Ben ortaokul yıllarında Anadolu 
Gençlik Derneği’ne gittim geldim. 
AGD’nin lise, ortaokul Komisyon-
larında hep görevler aldım. En-
derun’a gittiğimde de AGD Kara-
tay’da çeşitli görevler aldım. Başak 
Koleji’ne geçtiğimde de orada AGD 
Başak Koleji Kurucu Başkanlığını 
yaptım. Daha önce burada herhan-
gi bir teşkilatlanma yokmuş, bunu 
sağlamış olduk. Aynı zamanda 11. 
Sınıfta okul Meclis Başkanıydım. 
O dönemde 12-13 şehri gezdim 
çok verimli dönemlerdi. Dolayısı 
ile AGD’ye çok gittim-geldim, çok 

aktiftim. 
Anladığım kadarıyla sivil top-

lum kuruluşlarında çalışmaya 
oldukça yatkınsınız ve sosyal bi-
risiniz. Bundan sonraki süreçte, iş 
dünyasına hitap eden sivil toplum 
kuruluşlarına gitmeyi düşünüyor 
musunuz?

Birkaç kere Genç MÜSİAD’a 
gittim. 2 kez de Genç ASKON’un 
toplantılarına katıldım. Birkaç kez 
de Girişimci İşadamları Vakfı’na 
gittim şuan buraya gidip geliyorum. 

Burası bir aile şirketi ve siz 2. 
kuşaksınız. Babanızın size katkıları 
neler oluyor? 

Babamın yaşam hikayesi bir 
kaleme alınsa herhalde roman olur. 
Öyle bir zorlu süreç yaşamış. Dede-
mi çok küçük yaşta kaybediyor ba-
bam. Ailenin en büyük çocuğu ve 4 
kardeşler. Doğanhisar Deştiğin Ma-
hallesi’nde yaşıyorlar ve küçük bir 
köy. Babam 17 yaşında en büyük 
çocuk. Dedem vefat ettikten son-
ra babam üniversitede çok güzel 
bir derece yapıyor fakat çalışmak 
zorunda olduğu için üniversiteye 
gidemiyor. Konya’ya geliyor ve işçi 
olarak çeşitli işlerde çalışıyor. Gün-
de 3-4 işe gittiği zamanlar oluyor. 
Bir gün çalıştığı yerin patronu or-
taklık teklif ediyor ve ortak oluyor-
lar. Orada çalışmaya devam eder-
ken amcamı yanına getiriyor sonra 
halamı yanına getiriyor. 3 kardeş 
biraraya gelince bir şeyler yapalım 
diye düşünüyorlar ve 2000 yılında 
şuan olduğumu sektöre giriyorlar. 
Dolayısı ile MUBAŞ’ın kuruluşu 
2000 yılına dayanır. 100 metreka-
relik bir dükkanda başlayan serü-
ven, sonrasında devam ediyor. O 
günden bugüne kadar da babam 
gerçekten çok çalıştı. Konya’da ve 
sektörde iyi bir isim yaptı. İş ahla-
kı anlamında da herkesçe takdir 
kazandık. Bu da bizim için çok bü-
yük bir avantaj oldu. Piyasada kötü 
bir adınız çıktıysa ne kadar kaliteli 
ürün üretirseniz üretin satamazsı-
nız. Bizim piyasada bu anlamda çok 
olumlu bir adımız var. Bu anlamda 
babamdan benim öğrendiğim çok 
şey var hala da öğrenmeye devam 
ediyorum. Onun piyasadaki seve-
cenliği ve babacanlığı, kazancını 
hep paylaşması gibi özelliklerini 
takdirle örnek alırım. 

Yenilikçi bir kuşak olarak ba-
banızla çatıştığınız noktalar oluyor 
mu?

Belli alanlarda farklı düşünece-
ğin noktalar illaki olacaktır. Nesiller 

değiştikçe bakış açıları hep değişir. 
İşin sonunda baktığınız pencere 
bu şirketin gelişmesine yönelik 
bir pencereyse eğer veya ailenin 
birarada kalmasını sağlayan bir 
pencereyse bir çatışma olmuyor. 
Herkesin farklı düşündüğü noktalar 
olabilir. Ama düşünce yapısı o şir-
ketin gelişmesine yönelik bir yapı-
daysa herhangi bir sorun olmuyor. 

Genç bir işadamı olarak gele-
cek hedefleriniz neler?

Ben kişisel hedeflerimi her za-
man firmamızın hedeflerine pa-
ralel tutarım. Bugüne kadar bana 
bir yatırım yapıldıysa, özel okullara 
gittiysem, İngiltere’ye gönderildiy-
sem ailemin benim üzerimde bü-
yük hakları vardır. Bugün kasanın 
anahtarı bende ama aldığım 1 TL’yi 
bile oraya yazarım, hesabını veri-
rim. Bir iş yaptıracaksam 10 yerden 
fiyat alırım, en iyi ve en ucuz yapanı 
bulurum. Bunlar tamamen şirke-
tin gelişimi için. Kendimi de geliş-
tiriyorum tabi ki, sürekli kendimi 
geliştiriyorum. İçimde bir heyecan 
da var. Şirket bireysel fedakarlıklar-
la buralara kadar gelmiş. Bundan 
sonrası için sektörün gerçeklerini 
kavrayarak, kişisel gelişime önem 
vererek, Ar-Ge’ye önem vererek 
gelişim sağlayacağız. Bunları da 
yeni nesiller yapacak. Ben yapaca-
ğım, amcam yapacak, kardeşim ya-
pacak, oğlum yapacak.  Bu manada 
ben yaptığım çalışmaları sürekli bu 
mantıkla kurguluyorum. 

Günümüz iş dünyasını ve sa-
nayisini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Özelinde Konya ne durumda?

Konya sanayisi hızla gelişiyor. 
Ben birçok şehirde sanayi bölgeleri-
ni gezdim fakat Konya sanayisi çok 
düzenli ve ayakları yere basan bir 
şekilde büyüdüğünü görüyorum. 
Bu anlamda Konya sanayisinin 
geleceğini çok parlak görüyorum. 
Rahmetli Erbakan Hoca’m, 1975’te 
TÜMOSAN’ın açılışında; “bundan 
40 yıl sonra buraların hepsi orga-
nize sanayi bölgesi olacak, TÜMO-
SAN da bu işin filizi olacak” diyor. O 
dönem herkes gülüyor mesela Er-
bakan Hoca’ya. O dönem gerçekçi 
bir hedef olarak görmüyorlar. Ama 
bugün gelinen noktada, 5. Organi-
ze Sanayi faaliyetlerine yavaş yavaş 
başlamış durumda. Konya dünya-
nın dört bir tarafına ihracat yapıyor. 
Konya bugün traktör üretiyor. Kon-
ya yerli uçaklarımıza, yerli otomo-
billere parça üretecek kapasitede. 
Tarım noktasında önemli bir yerde. 

Dolayısı ile Konya’nın bu ülkeye 
büyük katkısı var. Konya ayaklarını 
sağlam basarak ilerliyor. 

Konya sanayisinin güzel bir 
şekilde ilerlediğini söylediniz. Peki 
bu ilerleyişte genç nesillerin etkisi 
neler olacak?

Şuanda tüm dünyanın bize 
özendiği nokta bizim gençlerimiz-
dir. Genç neslimiz Türkiye’nin elin-
de büyük bir güç. Bugün pandemi 
dönemi yaşıyoruz, İngiltere ve 
Türkiye’nin koronavirüs vaka sayı-
larının eşit olduğu dönemde İngil-
tere’deki ölümler bizim 3 katımızdı. 
Bunun en büyük sebeplerinden 
biri genç nüfus. Türkiye’nin elinde 
müthiş bir genç nüfus potansiye-
li var. Bu potansiyel kullanılmalı. 
Ben İngiltere’de taksicisinden tu-
tun avukatına kadar birçok Türk 
tanıdım. Hepsi de çok değerli in-
sanlardı. Bu insanların yurt dışına 
göçünün önüne geçmek lazım. Bu 
nasıl olacak? El birliğiyle yapacağız 
bunu. Firmaların genç nesillerin fi-
kirlerine önem vermesiyle olacak, 
genç nesillerin bu işin mutfağından 
gelen insanlara saygı göstermesiyle 
olacak. Bir işin okulunu okumakla iş 
bitmiyor. İşe emek verene her za-
man saygı duymak lazım. Dolayısı 
ile bu karşılıklı anlayış içerisinde 
olacak. 

Onun için ben Türkiye’nin ve 
Konya’nın geleceğini çok parlak 
olarak görüyorum. Türkiye’nin je-
opolitik konumu o kadar güzel ki; 
bugün Türkiye tüm Avrupa’ya ih-
racat yapabilir. Uçağa binin 3 saat-
te İngiltere’desiniz. Bu müthiş bir 
avantaj. Lojistik çok önemlidir ihra-
catta. Onun için Türkiye isterse Av-
rupa’ya ihracat yapar isterse Orta 
Doğu’ya ihracat yapar. Türkiye 
konumu itibariyle oluşan avantajı-
nı iyi kullanmalı. Böyle bir noktada 
ben Türkiye’nin önünü aydınlık gö-
rüyorum. 

Hobileriniz var mı?
Hobilerime vakit ayıramıyo-

rum. Çok uzun zamandır ney üfle-
mek istiyorum ama vakit bulamı-
yorum. Yakın plan hedeflerimde 
bu var bir de zeybek oynamak 
var. Yıllarca gelip geçici hobilerim 
olmuştur ama zaman bulamamı-
şımdır. Yürüyüş yapıyorum, iyi bir 
futbol izleyicisiyim. Çok geniş ar-
kadaş çevrem vardır ama çoğuyla 
görüşmem. Çok sosyal hayatı olan 
birisi değilim. İş seyahatlerinde, 
firma ziyaretlerinde yoğunumdur 
daha çok. 

Kemal Başarı 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Abdurrahman Şahin'den TSYD’ye ziyaret Kulu sporcuları 3 madalya kazandı
Konya Gençlik ve Spor İl Müdü-

rü Abdurrahman Şahin ve berabe-
rindeki heyet, TSYD Konya Şubesini 
ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı 
olsun dileklerini iletti.

Spor Hizmetleri Müdürü Bilal 
Yavaş, Spor Faaliyetleri Şube Mü-
dürü Ali Kamber, TOHM ve SEM 
Şube Müdürü Emine Koçak ve Okul 
Sporları ve Özel Spor tesisleri Şube 
Müdürü İsmail Hakkı Gürtürk ile bir-
likte TSYD Konya Şubesini ziyaret 
eden Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Abdurrahman Şahin, kısmen 
de olsa Pandemi koşullarına rağ-
men aksatmadan spor faaliyetleri-
ne devam ettiklerini, yeni dönemde 
yapacakları yeni faaliyetlerle genç-
lere her türlü imkanı sunacaklarını 
söyledi. Tesisleşme konusunda 
da Konya olarak yoğun bir tempo 
içerisinde çalıştıklarını anımsatan 
Şahin, TSYD ile her türlü iş birliğine 
hazır olduklarını söyledi.

TSYD Konya Şube Başkanı 
Murat Dönmez'de ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
Konya'da ki gençlerin spora katı-
lımlarını sağlanması için üzerlerine 
düşeni yapacaklarını, tüm spor faa-
liyetlerinin duyurulması noktasında 

her türlü iş birliği hazır olduklarını 
belirtti.

Ziyarette TSYD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeleri Tolga Dur-
maz, Mürsel Çetin, Kemal Soylu, 
Hüseyin Turgut, Ferhat Türkoğlu da 
hazır bulundu.  n SPOR SERVİSİ

3-5 Temmuz tarihleri arasında 
İstanbul'da yapılan İşitme Engelliler 
Grekoromen Güreş Dünya Şampiyo-
nası'nda Kulu Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü pehlivanları üç madal-
ya kazandı. Şampiyonada büyükler-
de Mehmet Ali Yiğit gümüş, Mustafa 
Lütfullah Kılıç bronz ve gençlerde 
Kemal Yıldız bronz madalya kazandı.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
yınlayan Kulu Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü, “Kulu Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü pehlivanları 
ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi ba-
şarıyla temsil etmişler ve Büyükler 
Grekoromen Güreş Milli takımımız 
takım halinde Dünya Şampiyonu ol-
masına katkı sağlamışlardır. Kulüp 
antrenörlerimiz sayın Halil Karaçor,  
Kaan KESKİN sporcularımızı sevgi, 
şevkat ve emekle bu günlere hazır-
lamış güreş alanında tecrübesine, 
ustalığına yüreklerini de katınca 
başarılar kaçınılmaz olmustur. Halil 

Karaçor, Kaan Keskin hocalarımızın 
yanı sıra Milli Takım teknik direktörü 
Necmi Gencalp hocamız başta ol-
mak üzere tüm teknik heyeti başarı-
larından dolayı tebrik ediyorum.

Kulu Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü olarak sınırlı mütevazı 

imkanlarla ülke sporuna katkı sağ-
lamanın verdiği gururla hedefimiz 
2022 Olimpiyat oyunlarına daha çok 
sporcuyla katılıp ay-yıldızlı bayrağı 
göndere çektirmek ve İstiklal Mar-
şı'mızı söyletmek olacaktır.” ifadele-
rini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da 2021-2022 sezonun ilk etap 
çalışmaları Konya’da sürüyor. Geçen hafta 
hazırlıklarına başlayan Yeşil-Beyazlılar, 1 
haftayı geride bıraktı. İzinli olan oyuncula-
rında takıma dönmesiyle Anadolu Kartalı, 
Kravets dışında tam kadro şeklinde yeni 
sezona hazırlanıyor. Antrenmanlarda tek-
nik direktör İlhan Palut, oyuncularını sık sık 
uyarırken, futbolcular bir yandan da çeşitli 
testlerden geçiyor. Günde çift antrenman 
yaparak yeni sezona hazırlanan Anadolu 
Kartalı’nda futbolcuların hırslı ve neşeli gö-
rüntüleri de dikkat çekiyor.

Antrenman çalışmalarıyla ilgili resmi 
internet sitesinden bir açıklama yayınlayan 
Konyaspor, “İttifak Holding Konyaspor’u-
muz, yeni sezon hazırlıklarını yapılan ant-
renmanlarla sürdürüyor. Teknik Direktörü-
müz İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerimiz 
yönetiminde Kayacık Tesisleri’mizde yapı-
lan antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 
2 ile başladı. Pas çalışması ve topla oyun 
ile devam eden antrenman, çift kale maç ile 
sona erdi. Antrenmanda kalecilerimiz Ibra-
him Sehic, Eray Birniçan, Erten Ersu, Deniz 
Ertaş ve Mehmet Erdoğan ise kaleci antre-

nörümüz Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.” 
ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra bir yandan da kadrosu-
nu güçlendirme adına transfer çalışmalarını 
sürdüren Konyaspor şu an dek 6 oyuncuyla 
sözleşme imzaladı. İç transferde Alper ve 
Eray ile sözleşme uzatan Yeşil-Beyazlı Ku-
lüp, 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal’ı 

da kadroda tuttu. Antalyaspor’dan Serdar 
Gürler’i takıma dahil eden Konyaspor, 
Altınordu’dan Oğulcan Ülgün ve Gençler-
birliği’nden Soner Dikmen ile de sözleşme 
imzaladı.

Farouk Miya ve Artem Kravets ile 
yollarını ayırmak isteyen İttifak Holding 
Konyaspor, oyuncularla anlaşma zemini 

ararken, santrfor ve 10 numara pozisyonu-
na transfer yapmak istiyor. Bonservis konu-
sunda bu transfer dönemini en az maliyetle 
kapatmak isteyen Anadolu Kartalı, kesenin 
ağzını biraz da olsa golcü noktasına harca-
yacak. Uzun süredir santrfor mevkiisinde 
beklediği verimi alamayan Yeşil-Beyazlılar, 
bu konuda acele etmeyecek. Bu konu hak-
kında titizlikle çalışan yönetim hata yapmak 
istemiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik di-
rektör İlhan Palut, forvet konusunda yaptığı 
açıklamada iyi bir forvet baktıklarını ifade 
etmişti.

MİYA İÇİN ZAMALEK İDDİASI
Konyaspor’un Ugandalı futbolcusu 

Farouk Miya, yeni sezonda teknik direktör 
İlhan Palut tarafından kadroda düşünülmez-
ken, ofansif orta saha oyuncusuna Mısır Ligi 
ekiplerinden Zamalek’in talip olduğu iddia 
edildi. 22 yaşındaki oyuncu Konyaspor’da 
kalmak isterken, Konyaspor, oyuncu ile kar-
şılıklı anlaşma yoluna giderek sözleşmesini 
feshetmek istiyor. 2022 yılına sözleşmesi 
bulunan Miya’nın kiralanması veya teklif 
gelmesi durumunda direkt satılması da 
gündemde.
n SPOR SERVİSİ

YOĞUN TEMPO
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda devam edi-
yor. 29 Haziran’da topbaşı yapan Anadolu Kartalı, vites artırarak yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan 
da kadrosunu güçlendirmeye devam eden Konyaspor’da şu ana dek 6 oyuncuyla sözleşme imzalandı

1922 Konyaspor’da
hazırlıklar başlayacak 

Konyaspor Basket’te 
transfer çalışmaları sürüyor

Ampute Milli 
Takımı kampa girdi

Misli.com 2.Lig’de mücadele eden Karatay Termal 
1922 Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları önümüzdeki 
hafta startını verecek. Geride kalan sezonu ligde kalarak 
tamamlayan ve genç bir ekiple mücadele eden Yavru Kar-
tal’da bu planlama devam edecek. Teknik direktör Levent 
Kartop ile yollarını ayıran ve göreve Hakan Ünal’ı getiren 
1922 Konyaspor, ilk etap çalışmalarını Konya’da gerçekleş-
tirecek. Sonrasında ise Yeşil-Beyazlıların ikinci etap kamp 
çalışmaları için il dışına çıkması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde yer alan temsilci-
miz Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’da transfer 
çalışmaları sürüyor. Şu ana dek Tayfun Erülkü, Can Özcan, 
Mehmet Özdoğan, Umut Geçen ve Kemal Canbolat’ı kadro-
suna katan Yeşil-Beyazlılar pota altına tecrübeli bir yabancı 
oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı. 

Geride kalan sezonda Süper Lig’in kapısından dönen 
Dev Kartallar, bu sezon direkt olarak Süper Lig’e yüksel-
mek adına iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. 5 
oyuncu ile sözleşme imzalayan Konyaspor Basket, sözleş-
meleri sona eren Hazer Avcı ve Cengiz Aydın Ergen ile de 
sözleşme yenilemişti. n SPOR SERVİSİ

Ampute Futbol Milli Takımı, Afyonkarahisar'da kamp 
çalışmalarına başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli 
Takımı, 6 teknik ekip üyesi ve 25 sporcuyla Kocatepe Spor 
Kompleksi'nde çalışıyor. Teknik direktör Osman Çakmak, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm engellileri 
sporla tanıştırmak istediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin Afyonkarahisar kampı 14 Temmuz'da 
tamamlanacak. n AA

RRPPSS
İttifak Holding Konyaspor’da taraftarlar, 

yeni sezon formalarını ve kombine satışla-
rını bekliyor. Önce 15 Haziran’da görücüye 
çıkacağı söylenen formalar sonrasında ay 
sonunu bulacağı açıklanmıştı. Yeşil-Beyazlı 
taraftarların merakla beklediği formalarda 
son alınan bilgilere göre 15 Temmuz’u bu-
lacağı ifade edildi. Transfer açıklamalarında 
siyah forma görücüye çıkarken, diğer forma-
lar merakla bekleniyor.

Öte yandan loca satışlarına başlandığını 
açıklayan İttifak Holding Konyaspor’da ta-
raftarın merakla beklediği bir diğer konu ise 
kombineler. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
yeni sezonda yüze 50 kapasitede stadyumla-
ra seyircilerin alınacağını açıklamasından 
sonra 21 bin futbolsever Medaş Konya Bü-
yükşehir Stadyumu’nda yer alabilecek. Dola-
yısıyla kombine fiyatlarını ve satışlarını bek-
leyen Yeşil-Beyazlı taraftarlar bu konunun da 
kısa süre içerisinde açıklanmasını istiyor. 

Elde edilen bilgilere göre hem forma 
tanıtımı ve satışlarının hem de kombine fi-
yatlarının kısa süre içerisinde netleşmesi 
bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Forma ve kombineler merakla bekleniyor


