
ÜLKEMİZ VE ŞEHRİMİZ 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Konya’nın ‘Genç Yıldızlar’ı

1975 yılında kurulan ve Konya’nın önemli markala-
rından olan Tekman Cıvata’nın ikinci kuşak yöne-
ticilerinden Talha Batuhan Tekelioğlu, özel açıkla-
malar yaptı. Tekelioğlu, “Gelecekte de işimizi en 
üst seviyelere taşıyıp şehir ve ülkemize katma de-
ğer kazandırmak istiyorum” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

En önemli silah aşı
Konya Tabip Odası 

Başkanı Dr. Eyüp Çetin, 
koronavirüsle mücade-

lede en önemli silahın 
aşı olduğunu belirterek, 

toplumsal bağışıklık 
sağlanana kadar kuralla-

ra aksatılmadan uyul-
ması gerektiğini söyledi

AŞILAMADA İYİYİZ 
Aşılama çalışmalarını ve pande-
mideki son durumu değerlendi-
ren Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Eyüp Çetin, salgınla müca-
delede aşının önemine vurgu 
yaptı. Bu çerçevede, vatandaş-
ların aşı yaptırmasının önemine 
işaret eden Çetin, “Toplumsal 
bağışıklığın sağlanmasında aşı-
ların büyük rol oynuyor. Ülke ola-
rak aşılama konusunda oldukça 
iyi gidiyoruz” diye konuştu. 

GEVŞEMEMEK LAZIM
Yeni bir dalganın gelip gelmeye-
ceğiyle ilgili düşüncelerini akta-
ran Çetin, “Normalleşme adımları 
çerçevesinde 1 Temmuz itibariy-
le vatandaşlarımız artık dışarıya 
çıkıyor. Buralardaki yoğunluğu 
haklı buluyoruz. Ancak maske 
konusunda çok gevşediğimizi 
düşünüyorum. Aşılamayı belli 
orana getiremezsek yeni dalgay-
la karşılaşabiliriz” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Başkan Kavuş
sanayicilerle
elele verdi
n HABERİ SAYFA 3’TE

Büyükşehir’e 
155 milyon TL 
hibe desteği
n HABERİ SAYFA 4'TE

İnli’nin talebi 
yıllar sonra 
gerçekleşiyor
n HABERİ SAYFA 5'TE

Enflasyonla 
azalan maaşlar 
telafi edilmeli
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Aydın emekli oldu,
yerine Dinç geldi 

‘Kayseri, Konya’nın
vefalı bir değeriydi’

Yaklaşık 2 yıldır Konya İl Emniyet Müdürü olarak 
görev yapan Mustafa Aydın, emekli olarak görevin-
den ayrıldı. Aydın, Konya’ya veda ederken, yerine 

daha önce İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış olan 
Engin Dinç atandı. n HABERİ SAYFA 7'DE

Salı Kültür Sohbetleri’nde, Gazeteci-Yazar Mehmet 
İhsan Kayseri’yi anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “İhsan abi Konya’nın en 

vefâlı insanıydı. Konya’ya borcunu ödeyerek gitti” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

Nöbetçi noterler 
yeniden başlamalı

Daha donanımlı
bireyler için

Hizmet kalitesiyle
dünyayla yarışıyor

Anne titizliğiyle 
üretiyorlar

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Hacıkaymak Mahallesi'ne ka-
zandırılan Hatice Hatun Külliye-
si Çocuk Mektebi’nde ilk ders 
zili çaldı. Başkan Pekyatırmacı, 
“Çocuklarımız burada daha 
donanımlı hale gelecek” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay Belediyesi’nin, ulusal 
ve uluslararası hibelerle sür-
dürülebilir belediye hizmetler 
sunduğunu dile getiren Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Aldığımız hibelerle hizmetle-
rimizi uluslararası standartlara 
taşıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4'TE

Üretimde çeşitliliği artıran Miss 
Unlu Mamuller, birçok ana ka-
tegori altında gerçekleştirdiği 
ürünlerde hijyene önem vere-
rek “Anne titizliğiyle üretiyoruz” 
anlayışıyla dikkat çekiyor.
n HABERİ SAYFA 2'DE

İkinci el otomobil sektörün-
de yaşanan fiyat artışlarını 
anımsatan Galerici Mem-
duh Abaz, piyasaların şuan 
oturduğunu söyledi. Ayrıca 
Abaz, aşılamayla birlikte 
pandeminin hafiflemesinin 
piyasayı hareketlendirdiğini 
vurguladı.
 Daha önce uygulamaya 

konulan ve birçok kişi tara-
fından olumlu karşılanan 
nöbetçi Noter uygulama-
sının yeniden başlamasını 
isteyen Abaz, “Nöbetçi noter 
uygulamasına ara verilmiş-
ti. Önümüzdeki süreçte ye-
niden açılması sektörümüzü 
daha da hızlandırır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Dr. Eyüp Çetin
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Üretimde çeşitliliği artıran Miss Unlu Mamuller, birçok ana kategori altında gerçekleştirdiği ürünlerde hijyene 
önem vererek “Anne titizliğiyle üretiyoruz” anlayışıyla dikkat çekiyor. Ürünler ise vatandaşlardan tam not alıyor 

‘Anne titizliğiyle üretiyoruz’
Miss Grup bünyesinde hiz-

mete giren Miss Unlu Mamuller, 
Yeni İstanbul Caddesi’nde vatan-
daşların yoğun ilgisini görüyor. 
Miss Unlu Mamuller üretimindeki 
çeşitlilik ve verimi arttırma yoluna 
giderek Ekmek, Pastane Ürünleri 
ve Unlu Mamuller, Yufka ve Ürün-
leri gibi birçok ana kategori altında 
üretim gerçekleştiriyor. Miss Unlu 
Mamulleri İşletme Müdürü Abdul-
lah Tekdere, işletmeleri hakkında 
Konya Yenigün Gazetesine özel 
açıklamalarda bulundu.

‘KALİTEDEN ÖDÜN VERMİYORUZ’
Miss Unlu Mamuller olarak 

kaliteden ödün vermediklerine 
dikkat çeken Miss Unlu Mamulle-
ri İşletme Müdürü Abdullah Tek-
dere, “Türk kültüründe bir klasik 
olan baklava, börek ve pastane 
grubu ve una dair aklınıza gelen 
tüm çeşitleri alışıldığı gibi el üre-
timi hijyen ve özeniyle endüstriyel 
ile buluşturarak yüksek kapasite 
ile kalite, performans ve güveni 
hiç bozmadan güçlü lojistik ağıyla 
sürekli hale getirebilmek sektör 
misyonumuzdur. Yarınlarımızın 
bugünden daha iyi olabilmesi için, 
Türkiye’de başladığımız un sek-
törüne inovatif çalışmalar katarak 
dış pazarlara öncelikle ihracat ile 
açılarak, sonrasında dış pazarda 
şirket kurarak büyümek ve undaki 
başarımızı dünya çapına taşıyarak, 
nesiller sonrasına kalabilecek bir 
istihdam kaynağı ve marka olabil-

mektir” diye konuştu.
‘EV TİTİZLİĞİ, ANNE LEZZETİ İLE 
ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Miss Unlu Mamulleri olarak; ev 
titizliği, anne lezzeti, gıda güvenlik 
ve kalite sistem uygunluğunu top-
tan satışlarımızla bir çatı altında 
buluşturduklarına dikkat çeken 
Tekdere, “Mevcut müşterilerimiz 
ve siz potansiyel müşterilerimizle 
markamızı güçlendirerek, müşteri 
memnuniyeti seviyemizi en üst-
lerde tutmayı ve toptan sektörüne 
tam kapasiteyle hizmet vermeyi 
sürdürebilir kılmayı firmamıza 
amaç olarak belirledik. Yurtdışı 
ve içi kurumsal müşterilerimize 
sunduğumuz ve birlikte yürüttü-
ğümüz ticari çözüm ortaklığımız, 
interaktif faaliyetlerle her geçen 
gün daha da iyileşerek, güçleniyor. 
Kısa sürede bu kadar ilerleyebilmiş 

olmak, ticari ortaklıklarımızla iliş-
kilerimizi iyi yöneterek mümkün 
olmuştur. Geçmişten gelen sektör 
tecrübesini, günümüz enerji ve 
taleplerine cevap verecek şekilde 
entegre ederek, unlu mamulü di-

namik tutan genç ekibimizle iste-
nilen inovatif çalışmaları, arge de-
nemelerini yaparak hem kendimizi 
sürekli geliştirmek hem de sektöre 
farklı yön vermek bizleri diğerle-
rinden ayırırken, işimizi daha da 

keyifli hale getiriyor. Klasik Türk 
lezzetlerinin, günümüz çağıy-
la harmanlanarak revize edilmiş 
hali için durmayın, bizimle tanı-
şın. Unlu mamulde aklınıza gelen 
tüm ürün çeşitlerini toptan olarak 
pişmiş, çiğ ve donuk tüm gruplar-
da ister standart ürünümüzü ister 
sizler için çalışılacak özel reçeteli 
ürününüzü siz yalnızca isteyin; biz 
üretelim ve sevk edelim hem de 
tüm Türkiye’ye” şeklinde konuştu.

‘ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNÜN 
HAKKINI VERİYORUZ’

Ürettikleri ürünlerin hakkını 
verdiklerini ifade eden Tekde-
re, şunları kaydetti, “İşletmemiz 
Ramazan ayında hizmete açıldı. 
İşletmemiz Bin 600 metrekare. 
400 metrekare satış alanımız var. 
Bin metrekarede imalathanemiz 
var. 40 kişiye istihdam sağlıyoruz. 

Üretimlerimizi şeffaf ve temiz bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz. Satış 
alanımıza kurduğumuz ekranlarda 
müşterilerimiz üretim alanlarını 
görme imkanları var. 

Vatandaşlarımız üretim alan-
larını bire bir görme imkanları var. 
Baklavalarımızı tereyağı kullana-
rak üretiyoruz. Baklavalarımızda 
birinci sınıf fıstık kullanıyoruz. 
Unumuzda da birinci sınıf un. Su 
böreği ve kol böreğimizi burada 
yapıyoruz. Tatlı gruplarımızı da 
burada yapıyoruz. Ekmek çeşit-
leri konusunda oldukça geniş bir 
ürün yelpazemiz var. Yaş pasta 
konusunda da iddialıyız. Yanımız-
da Konya’nın tanınmış ustaları ile 
çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürünün 
hakkını veriyoruz. Müşterilerimiz-
den işletmemize olan geri dönüş-
ler bizleri oldukça mutlu ediyor. 
Bu da bizlerin çalışma aşkını ve 
şevkini daha da artırıyor. Kaliteyi 
daha ucuza satıyoruz. Önümüz-
deki süreçte de binası ve inşaatını 
biz yapacağımız fırınlarımız ile Me-
ram ve Karatay’da da şube açmayı 
planlıyoruz. 7 gün 24 saat Konya-
lılara hizmet veriyoruz. Fırınımız 
içerisinde şarküteri ürünlerinin 
yanı sıra kuruyemiş ve çikolata re-
yonumuz mevcut. Dolaplarımızın 
boyutunu özel olarak yüksek yap-
tırdık. Bu şekilde hem müşterileri-
mizin sağlığını hem de çalışanları-
mızın sağlığını koruyoruz.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Toplumsal bağışıklık 
için aşı olmak şart 

Konya Tabip Odası Başka-
nı Dr. Eyüp Çetin, koronavirüsle 
mücadelede en önemli silahın aşı 
olduğunu belirterek, toplumsal ba-
ğışıklık sağlanana kadar kurallara 
aksatılmadan uyulması gerekti-
ğini söyledi. Aşılama çalışmaları-
nı ve pandemideki son durumu 
değerlendiren Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Eyüp Çetin, salgınla 
mücadelede aşının önemine vurgu 
yaptı. Bu çerçevede, vatandaşların 
aşı yaptırmasının önemine işaret 
eden Çetin, “Toplumsal bağışıklı-
ğın sağlanmasında aşıların büyük 
rol oynuyor. Ülke olarak aşılama 
konusunda oldukça iyi gidiyoruz. 
Sosyal medyada aşıya karşı bir 
kesim olduğu görünse de bizim 
aşılama oranımız diğer aşılarda 
yüzde 97-98 civarında. Koronavi-
rüs aşısında da öyle olacağına ina-
nıyorum. Aşılamadaki oranımızı 
yakalayacağız” dedi.

DETAYLARI PAYLAŞTI
Aşılama konusunda büyük bir 

bilgi kirliliği olduğunu bu duru-
mun vatandaşlarda tereddütlere 
neden olduğunu dile getiren Çetin, 
şunları kaydetti, “İki Sinovac aşısı 
olan kişinin üçüncü aşısını Sino-
vac olmasına gerek yok. 3. Dozun 
açılması Delta varyantına karşı bir 
tedbirdi. Bilim insanları tarafından 

da Delta varyantına karşı Biontech 
aşısının daha etkili olduğunu belir-
tiyorlar. Sinovac’a baştan beri gü-
veniyoruz. Ben de pazartesi günü 
3. Dozumu Biontech oldum. Bili-
min ışığında söylenenlere güve-
nilmesi gerekiyor. Biontech aşımı 
oldum. Gayet iyiyim.”

GEVŞEMEMEK LAZIM
Uzmanlara çok sık sorulan yeni 

bir dalganın gelip gelmeyeceğiyle 
ilgili düşüncelerini aktaran Çetin, 
“Normalleşme adımları çerçe-
vesinde 1 Temmuz itibariyle va-
tandaşlarımız kafe, restoran gibi 
mekanlara sıkça gitmeye başladı. 
Vatandaşlarımız artık dışarıya çı-
kıyor. Buralardaki yoğunluğu haklı 
buluyoruz. Vatandaşlarımız uzun 
zamandır bu aktivitelerden uzaktı. 
Ancak maske konusunda çok gev-
şediğimizi düşünüyorum. Aşıla-
mayı belli bir orana getiremez isek 
yeni dalgalar ile karşılaşma duru-
mumuz var. Bilim Kurulu Üyeleri 
ve akademisyenler de bu kanaat-
teler. Konya olarak aşılanma konu-
sunda oldukça iyi yerdeyiz. Bizimle 
nüfus oranında aynı olan iller biz-
den gerideler. İkinci doz aşılama 
oranının yüzde 50-60 getirmemiz 
gerekir ki toplum bağışıklığı oluş-
sun” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İkinci el otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışlarını anımsatan Galerici Memduh Abaz, piyasaların şuan oturdu-
ğunu söyledi. Ayrıca Abaz, aşılamayla birlikte pandeminin hafiflemesinin piyasayı hareketlendirdiğini vurguladı 

İkinci el piyasasına
bayram erken geldi

Aşılama çalışmalarının hız ka-
zanmasıyla koronavirüs salgınının 
azalan etkisi ve artan seyahat isteği 
ile ikinci el pazarının hareketlendir-
di. Temmuz ayı itibariyle kısıtlama-
ların da sona ermesiyle araç alma 
isteği de artmış durumda. Sektör 
temsilcilerinin yaşanan hareketlilik 
karşısında moralleri artarken, nö-
betçi noter uygulamasının yeniden 
başlaması ile birlikte araç satışları-
nın daha da hızlanması tahmin edi-
liyor.

‘İKİNCİ EL PİYASASINDA 
FİYATLAR OTURDU’

Galerici Memduh Abaz, ikinci 
el otomotiv sektörüne dair önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Özel-
likle son 2 yıldır ikinci el otomobil 
fiyatlarında büyük artışlar yaşandı-
ğını hatırlatan Abaz, şuan fiyatla-
rın oturduğunu söyledi. Fiyatların 
bu yıl daha normal seyrettiğini dile 
getiren Abaz, “2021 yılının Ocak 
ve Şubat ayında ikinci el oto piyasa-
sında düşüşler başlamıştı. İkinci el 
sektöründe geçtiğimiz yıl yaşanan 
fiyat artışları bu sene yok. 17 yıldır 
sektörün içerisindeyim. Geçtiğimiz 
yıllarda yaşanan fiyat artışlarını ilk 
defa gördüm. Şu anda sıfır araçlarda 
herhangi bir sorun yok. Bütün bayi-
lerde sıfır araçlar bayilerin ellerinde 
mevcut” dedi.
SEKTÖR HAREKETLENMEYE BAŞLADI

Nisan ayı ile birlikte sektörde 
hareketliliğin başladığını vurgula-
yan Abaz, şunları kaydetti, “Son bir 

buçuk ayda ikinci el oto piyasasında 
hareketlilik başladı. Artışın sebebi 
havaların ısınması ve vatandaşlara 
artık bir iki aracın yetmemesi. İkinci 
el araç satışları şu anda iyi durumda. 

Fiyatlar da oturmuş durumda. İkinci 
el araçlarda yazın sonuna doğru araç 
fiyatları daha da oturacaktır. İkinci el 
araç piyasasının hareketlenmesinde 
kısıtlamalarının kaldırılması ve aşı-
lanma faaliyetlerin hızlanması etkili. 
Vatandaşlarımıza bir güven geldi.”
NÖBETÇİ NOTER YENİDEN BAŞLASIN

Daha önce uygulamaya konu-
lan ve birçok kişi tarafından olumlu 
karşılanan nöbetçi Noter uygulama-
sının yeniden başlamasının sektörü 
daha da hareketlendireceğini dile 
getiren Abaz, “Daha önce uygula-
nan nöbetçi noter uygulamasına ara 
verilmişti. Nöbetçi noter uygulama-
sının önümüzdeki süreçte yeniden 
açılması sektörümüzün daha hız-
lanmasına katkı sağlar” ifadelerini 
kullandı. 

ÖNEMLİ TAVSİYELER
İkinci el araç alacak vatandaşlara 

uyarılarda da bulunan Abaz, araçla-
rın galerilerden ve Mesleki Yeterlik 
Belgesi olan kişilerden alınmasının 
araç alacak kişilerin menfaatine ol-
duğuna dikkat çekti. Abaz, “Araç 
alımları galeriden yapıldığı zaman 
araçta yaşanan herhangi bir sorun-
da aracı alan kişi galeriden aldığı için 
muhatabını kolayca bulabilir. Galeri-
ci de sattığı aracın arkasında durur. 
İkinci el araç alırken satıcı kişinin 
yetki belgesi olup olmadığı mutlaka 
kontrol edilmeli ve yetki belgesi olan 
kişilerden alınmalı. Yine vatandaşla-
rımız araç alırken TÜVTÜRK onaylı, 
TSE Belgeli oto ekspertizleri götür-
melerini tavsiye ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Memduh Abaz

Dr. Eyüp Çetin
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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

Önceki yazılarımızda Konya mil-
letvekillerinin karnelerini çıkaralım 
demiş ve konuya bir giriş yapmıştık.

O günden bu yana da anlaşılan 
çok şey değişmemiş.

Yani karnelerine ekleyeceğimiz 
çok olumlu bir şey yok gibi.

Ölçü ne?
Onu iyi belirlemek lazım…
Misal…
Tanınırlık…
Ankara’da değil…
Kurumlarda değil…
Vatandaşın nezdinde…
Çıkalım sokağa ve vatandaşa 

soralım; Konya milletvekillerinden 
kaç tanesinin ismini sayabilirsi-
niz?

Kaç tanesini sayabilirler?
Sizce?
Ben söyleyeyim…
Yarısını bilemezler…
Emin olun…
Çünkü yoklar…
Bakın parti ayrımı yapmıyorum.

AK Parti, CHP, MHP, Saadet, 
İYİ Parti dahil…

Denemesi bedava…
Kıstas belirlemeye devam ede-

lim zira tanınırlıktan sınıfta kalırız.
Öyle görünüyor.
Konya’nın başlıklarına hâkim 

olmak…
Siyasetten eğitime, kültürden 

sanata ve ekonomiye birçok başlıkta 
da yoklar.

Bana kızmazlar inşallah…
Kızmasınlar da…
Kuraklık ile ilgili ne yapıldı?
Yine buna bağlı olarak tarım 

ürünlerindeki fahiş artışlar konu-
sunda bir rapor hazırlandı mı?

Başka…
Vatandaş pandemi dönemini 

nasıl geçirdi? 
Konya’da esnaf ve çalışanın 

durumlarında ne gibi değişiklikler 
oldu?

Esnaf ve işçinin son durumları 
hakkında çalışma yapıldı mı?

Gördüğüm kadarıyla 
hayır…

Önceleri AK Par-
ti’de Konya kamuoyu 
bilgilendirmesi yapılırdı. 
Şimdi o da unutuldu.

Ama…
Vatandaşın kafasın-

da cevap bulmayan so-
rular var.

Var mı?
Var…
Çiftçi yol kesme eylemi yaptı?
Ne oldu?
Doğru bir eylem demiyorum 

ama vatandaşın beklentisine altı 
dolu cevap verildi mi?

Hayır…
AK Parti’den yok ama diğer ve-

killerden de ses yok.
Vatandaşın gündemi farklı, on-

larınki farklı…

Zaman zaman ge-
lip görünen vekiller 
elbette var.

Vatandaşa diyo-
rum…

Lakin emin olun, 
Konya daha somut 
şeyler bekliyor.

Dedim ya…
Ekonomide…
Sağlıkta…
Eğitimde…

Tarımda…
Hayvancılıkta…
Karne notu mu?
Ha…
Ben değil vatandaş verecek.

***
Altyapı sağlam
Önceki hafta Konya’da aşırı ya-

ğış sonrasında bazı bölgelerde sel 
oluşmuş.

Oluşmuş diyorum zira gelen 
fotoğraflar bizi de şaşırttı. Fotoğ-
rafların ayrıntısı gazeteciye sitem 
içeriyordu.

Rabbim afetinden korusun.
Sürücülerin yolda kaldığı fotoğ-

raflar diyorum.
Tabi bununla birlikte de tepki-

lerin geldiğini anlamak çok da zor 
değil.

Özellikle Veysel Karani ya da 
Dr. Sadık Ahmet Caddesi gibi böl-
gelerde oluşan sel araçların boyuna 
çıkmış.

En azından bize gelen fotoğraf-
lar öyleydi.

Yerel yöneticiler hemen bölge-
ye giderek vatandaşla da görüştü. 

Vatandaşın ifadesine göre, son 
70 yılda böyle bir yağış görülme-
miş. Tabi durum böyle olunca da 
istenmeyen fotoğraflar ortaya çık-
mış.

Zaten KOSKİ’nin acil müdahale 
araçları taşkını önlemiş ama yine 

istenmeyen fotoğrafın önüne geçi-
lememiş.

Vatandaş haklı mı?
Haklı…
Belki bu bilgi yağış sonrasına 

denk geldiği için vatandaşın istediği 
cevap olmayacaktır ama KOSKİ’nin 
orada uzun zamandır yaptığı bir ça-
lışma varmış.

Ne çalışması?
Ana kollektör…
Dedim ya…
Bu yağışlar Konya için alışılmış 

yağışlar değil ama her halükârda 
altyapıyı iyi yapmak lazım.

Bunun da bilincindeyiz.
En azından vatandaş olarak 

beklentimiz bu.
Bu arada…
Ana kollektör çalışması tamam-

landığı zaman bile bu tür sel baskın-
ları yaşanmayacak.

Kimse merak etmesin…
KOSKİ çalışıyor…
Altyapı sağlam.

KARNE NOTUNU VATANDAŞ VERECEK

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi'ne kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mekte-
bi’nde ilk ders zili çaldı. Başkan Pekyatırmacı, “Çocuklarımız burada daha donanımlı hale gelecek” dedi

Hatice Hatun Çocuk 
Mektebi eğitime başladı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Hacıkaymak Mahallesine kazandı-
rılan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk 
Mektebi’nde eğitimler başladı. 5 
eğitim atölyesi ve bir etkinlik ala-
nından oluşan Çocuk Mektebinde 
60 öğrenci 4 eğitmenden dini eği-
tim alıyor. Elif-Ba, oyun ve rekreas-
yon, el becerileri ve sanat ile sah-
ne sanatları atölyelerinden oluşan 
mektepte çocuklar dini eğitimin 
yanı sıra gelişimlerine katkı sağla-
yacak faaliyetlerde de bulunuyor-
lar.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl 
Müftüsü Doç Dr. Ali Öge yaz dö-
neminde 4-10 yaş grubuna özel 
oluşturulan atölyelerde eğitim alan 
çocuklarla bir araya geldi. Eğitim sı-
nıflarını gezen Başkan Pekyatırma-
cı ve Müftü Öge çocuklarla sohbet 
ederken eğitmenlerden de çalışma-
ları hakkında bilgiler aldı.

Mimari yapısı ile de bölgesine 
değer katan ve içerisinde yer alan 

eğitim ve sosyal donatı alanlarının 
yanı sıra camisiyle de bir külliye 
niteliğindeki tesis her yaştan insa-
nın faydalanmasına da imkan sağ-
layacak. Külliye içerisinde Millet 
Kıraathanesi ve Hanımlar lokali de 
bulunuyor.

‘ÇOCUKLARIMIZ BURADA DAHA 
DONANIMLI HALE GELECEK’

Tesisin eğitim anlamında Tür-

kiye’ye örnek bir proje olduğunu 
belirten Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “ Bulundu-
ğu yerde adeta bir mahalle kül-
liyesi olan cami merkezli ve tüm 
yaş gruplarına hizmet verecek, 
çocuklarımızın, gençlerimizin, ha-
nımların ve yaşlıların yürüme me-
safesinde erişim sağlayıp hizmet 
alabileceği merkezimiz 4-6 yaş 

grubu okul öncesi çocuklarımıza 
çocuk mektebi ile hizmet vermeye 
başladı.

Eğitimde yeni bir uyanışa vesi-
le olacak güzel projelerimizden bir 
tanesi olan Hatice Hatun Külliyesi 
ve Çocuk Mektebimizde çocukları-
mız dini eğitimlerini alırken atöl-
yelerde el becerilerini geliştirecek, 
sanat ve sahne sanatları eğitimi 
alarak hayata farklı bir pencereden 
bakmayı öğrenecekler. 

Çocuklarımızın bilgi, beceri ve 
yeteneklerinin geliştirilmesine im-
kân sağlarken, daha modern, daha 
konforlu ortamlarda eğitimlerini 
sürdürebilmeleri için fiziki altyapı-
nın geliştirilmesine önemli katkılar 
sunuyoruz ve bundan sonra da bu 
anlayışla yeni projeler üretmeye 
devam edeceğiz inşallah . 

Ayrıca bu eserimizin mahalle-
de komşuluk ve hemşehrilik bağ-
larının güçlenmesine de vesile ola-
cağına inancımız tam.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Karaburun Plajı 
hizmet vermeye başladı

Türkiye’nin en büyük Tatlısu 
havzası olan Beyşehir Gölü’nün en 
gözde tatil mekânlarından Karabu-
run plaj ve kamping alanının açılışı 
gerçekleşti. Beyşehir Belediyesi 
tarafından yapılan Karaburun Pla-
jı’nın açılışı, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, Beyşehir İlçe 
Müftüsü Veysel Kükrek, Belediye 
Meclis üyeleri, Belediye Birim Mü-
dürleri ve muhtarların katılımıy-
la gerçekleşti. Plaj açılışı kurban 
kesilmesi ve dualar edilmesinin 
ardından katılımcılar ve davetliler 
Karaburun Plajını inceleyerek, bu 
sezonun hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

‘İLÇEMİZE VE KONYA’MIZA 
HAYIRLI OLSUN’

Beyşehir Belediyesi tarafından 
yapılan Karaburun Plajı’nın açılı-
şında konuşan Başkan Bayındır, 
“plajımız şehrimize ve Konya’mıza 
hayırlı olsun” dedi. Başkan Bayın-
dır, “Uzun süredir yenileme çalış-
maları devam eden Beyşehir Kara-
burun Plajı çalışmalarımızda sona 
gelinmiş olup, bugün itibariyle hal-
kımızın hizmetine açılmıştır. Plajın 

doğal yapısını bozmadan sürdürü-
lebilir özeliklerini sağlayarak, aynı 
zamanda koruma kullanma den-
gesini gözeterek halkımızın aya-
ğına getirdik. Salgın münasebeti 
ile şezlong ve şemsiyeler sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak 
yerleştirilerek, plaj malzeme sayı-
larını iki katına çıkardık. Akdeniz 
plajlarında ne varsa aynısını Kon-
ya’mızın ayağına getirdik. Hafta içi 
özellikle hafta sonu İç Anadolu'nun 
gözdesi olan Karaburun Plajımızın 
yoğunluğun olacağı düşünerek bu 
yıl 3 kilometrelik sahil bandının tü-
münü halkımızın hizmetine dâhil 
ettik. Altı ayrı noktaya konumlan-
dırılan cankurtaranlar ve güvenlik 
görevlileri ile gerekli önlemlerimizi 
aldık. Bundan sonra geriye halkı-
mızın plajımıza gelerek serinleme-
si kalıyor.

Şehrim adına yapılan hizmet-
ler konusunda destek veren devlet 
erkânına, gece gündüz demeden 
çalışan personelime ve şehrime 
bana bu yolda inandıkları için te-
şekkür ederim.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Yeni Meram Sanayi 
Sitesi’ndeki yol yapım çalışmalarını 
inceleyerek esnafların iş yerlerine 
misafir oldu. Başkan Kavuş, yapılan 
ilk etap çalışmalarla sanayi sitesinin 
modern bir görünüme kavuşmaya 
başladuğını belirterek, “Esnafları-
mızla el ele vererek sanayi sitemi-
zi daha da güzel hale getiriyoruz” 
dedi. Sanayi esnafları ise çalışmalar 
dolayısıyla Başkan Kavuş’a teşek-

kür ettiler.
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Meram Belediyesi’ne 
ait Çomaklı Mahallesi’nde bulunan 
asfalt şantiyesini ziyaret ederek 
buradaki personelle kahvaltıda bir 
araya geldi. Başkan Kavuş, asfalt 
üretim ve laboratuvar hakkında 
ekiplerden bilgi aldı.

Asfalt üretim tesisinin ardından 
Çomaklı Mahallesi’ndeki Yeni Me-
ram Sanayi sitesine geçen Meram 

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
esnafların işyerlerine misafir oldu.
‘“ESNAFIMIZ BİZİM, BİZ ESNAFIMI-

ZIN ÇAĞRISINA KULAK VERDİK’
Başkan Kavuş, sanayi esnafları 

ile daha önce yaptıkları görüşmenin 
ardından kolları sıvadıklarını belir-
terek, “Yeni Meram Sanayimizdeki 
esnaf arkadaşlarımızla önceki bu-
luşmamızda bazı talepleri olmuştu. 
Yollarının daha düzenli olmasını 
bildirerek sorunlar yaşadıklarını 

belirtmişlerdi. Talepleri yerine ge-
tireceğimizi, kendilerinden de dük-
kanlarının önünü temiz ve düzenli 
tutmalarını istediğimizi söylemiş-
tim. Esnaflarımız bizim çağrımıza 
biz de esnafımızın çağrısına kulak 
verdik ve sanayi sitemizin yollarını 
güzel bir şekilde yeniden dizayn et-
tik” şeklinde konuştu.

‘YENİ MERAM SANAYİ CAZİBE 
MERKEZİ HALİNE GELDİ’

Meram Sanayi Sitesi’nde yapı-

lan çalışmalar hakkında bilgi veren 
Başkan Kavuş, “Ekiplerimiz sanayi 
sitemizde yaklaşık 8 bin 500 met-
rekare sıcak asfalt serimi gerçekleş-
tirdi. 

Yine yaklaşık 2 bin 250 metre-
kare parke ve bordür döşendi. Es-
naflarımıza dükkanlarının önlerini 
daha düzenli hale getirdikleri için 
ayrıca teşekkür ediyorum. Sanayi-
miz yeni haliyle daha da güzelleşe-
rek modern bir görünüme kavuştu. 

Meram’da üretime katkı sağlayan 
sanayi esnafımızın, işlerini daha ko-
lay hale getirecek çalışmalara bun-
dan önce olduğu gibi bundan sonra 
da devam edeceğiz” şeklinde görüş 
belirtti.

Yeni Meram Sanayi esnafları 
ise iş yerlerine gelerek kendilerini 
ziyaret eden Başkan Kavuş’a, yapı-
lan çalışmalar dolayısıyla teşekkür 
ettiler.
n HABER MERKEZİ

Yeni Meram Sanayi esnafı ile Meram Belediyesi elele verdi

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Büyükşehir’e altyapı için 155 milyon TL hibe desteği
Türkiye’deki Mülteciler İçin 

Mali Yardım Programı kapsamında 
düzenlenen İLBANK ve Yerel Yö-
netimler Alt Finansman Anlaşması 
İmza Töreni’nde Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne 155 milyon TL hibe 
desteği sağlandı.

Türkiye’deki Mülteciler İçin 
Mali Yardım Programı kapsamında 
İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt 
Finansman Anlaşması İmza Töreni 
düzenlendi. Ankara ATO Congresi-
um\'da; Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum, Avrupa Birliği 
Delegasyonu Türkiye Başkanı ve 
Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Land-
rut ve Dünya Bankası Ülke Direk-
törü Auguste Tano Kouame’nin 
katılımı ile yapılan programda 15 
belediyenin yeni atık su, içme ve 
yağmur suyu ile katı atık projelerini 
içeren İLBANK ve Yerel Yönetimler 
Alt Finansman Anlaşması imzalan-
dı. Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve KOSKİ 
Genel Müdürü Ahmet Demir’in de 
imza attığı protokol de FRIT II kap-

samında Dünya Bankası aracılığıyla 
KOSKİ’nin 3 projesine 155 milyon 
TL (13 milyon 170 bin Euro) hibe 
sağlandı. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İLBANK vasıtasıyla sağlanan 155 
milyon TL’lik hibe desteğinin hayırlı 
olmasını dileyerek, hayata geçirile-
cek projelerin çevresel sorunların 
çözümü ve daha yaşanabilir bir 
şehir açısından büyük katkı sağla-
yacağını söyledi. Başkan Altay, hibe 
desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Sayın Murat Kurum, Avrupa Birliği 
Delegasyonu Türkiye Başkanı ve 
Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Land-
rut ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf 
Büyük’e teşekkür etti. Türkiye’deki 
Mülteciler İçin Mali Yardım Progra-
mı kapsamında düzenlenen prog-
rama Fransa Ankara Büyükelçisi 
Hervé Magro ve Fransız Kalkınma 
Ajansı Türkiye Ülke Direktörü Serge 
Snrech de katıldı. n HABER MERKEZİ

İnşaat projeleri yeniden
yükselmeye başladı

Yalıhüyük'te bakliyat 
ekimi modernleşiyor

2018 yılından itibaren daral-
ma eğiliminde olan inşaat sektörü, 
Covid-19 salgının ortaya çıkması 
ve hali hazırda etkisini devam et-
tirmesiyle beraber tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de yatı-
rımların azalmasına neden oldu. 
Dünyanın normalleşme sürecine 
geçtiği 2021 yılında, inşaat sektö-
rü ülkemizde de yeniden büyüme 
yönünde ivme kazanmaya başladı. 
TÜİK verilerine göre Türkiye gene-
linde konut satışları Mayıs ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. 

Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Kerem Nükte Gay-
rimenkul Müdürü Hasan Aksay, 
“İnşaat sektörü 2021 yılına bir 
önceki yıla oranla göreceli olarak 
daha rahat girdi. Bunun en belirgin 
nedenlerinden biride 2020 yılında 
konut satışlarını destekleyen kredi 
olanakları neticesinde gelen yoğun 
taleplerin olmasıydı. Bu sayede, 
likidite olanaklarının pozitif yan-
sımasıyla hareketlenmeler inşaat 
üretim bandına da yansıdı. Yılın 
kalan yarısında, aşılamanın olumlu 

sonuçlanması ve yasakların tem-
muz ayından itibaren kalkmasıyla 
beraber, ülke genelinde ekonomik 
hareketlenmelerin belirgin bir hız-
da ivme kazanacağını öngörmemiz 
yanlış olmayacaktır. Ayrıca, konut 
tarafında “kredi faiz oranlarının 
düşürülme beklentisinin olumlu ya 
da olumsuz sonuçlanmasıyla tüke-
ticilerin alımlara ağırlık vereceği 
gerçeği, sektörün büyük oyuncula-
rı tarafından kabul görüyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük ilçesinde, bakliyat 
tarımının modern makinalarla ya-
pılması için hazırlanan "KOP ile 
Yalıhüyük'te Bakliyat Ekimi Maki-
neleşiyor" projesi kabul edildi. Kon-
ya Ovası Projesi (KOP) Başkanlığı 
tarafından kabul edilen projeyle il-
gili bilgi veren Yalıhüyük Tarım ve 
Orman Müdürü Mevlüt Semerci, 
projenin kabulünden dolayı mutlu 
olduklarını söyledi.

Projenin amacının, bölgede 
yaygınlaşan bakliyat tarımının, 

modern makinalarla yapılması-
nı sağlamak ve üretimi arttırmak 
olduğunu ifade eden Semerci, 
şunları kaydetti: "İlçenin tarımsal 
ve hayvansal üretimde yaşanan 
sorunlara, çağın gerekliliklerine 
uygun çözümler bulmak, aynı za-
manda üretimi geliştirmek ama-
cıyla farklı konularda projeler ha-
zırlıyoruz. Geçen yıl hazırladığımız 
bu proje de bu sene KOP Başkanlı-
ğı tarafından kabul gördü."
n AA

Karatay Belediyesi’nin, ulusal ve uluslararası hibelerle sürdürülebilir belediye hizmetler sunduğunu dile 
getiren Başkan Hasan Kılca, “Aldığımız hibelerle hizmetlerimizi uluslararası standartlara taşıyoruz” dedi

Uluslararası kaynaklarla
sürdürülebilir hizmetler

Karatay Belediyesi, ilçeye yaptı-
ğı yatırımların kalitesini arttırmak, 
uluslararası arenada Karatay’ın 
temsilini sağlamak ve AB fonları 
başta olmak üzere Dünya Bankası, 
BM ile daha birçok uluslararası ku-
ruluştan hibe ve ek kaynak temini 
için büyük gayret gösteriyor. Bugü-
ne kadar uluslararası kuruluşların 
yanı sıra MEVKA, KOP, bakanlıklar 
ve daha birçok kamu kurum ile ku-
ruluştan aldığı kaynak ve hibelerle 
ilçenin çehresini değiştirdiklerini 
belirten Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Amacımız, hem bele-
diyemize kaynak temin etmek hem 
de hizmetlerimiz ve projelerimizde-
ki kaliteyi uluslararası standartlar 
seviyesine yükseltmektir” dedi.

Karatay Belediyesi Meclisi, Hazi-
ran ayında, yaklaşık 1,5 yıldır “Av-
rupa Birliği Proje Ofisi” olarak çalış-
malarını yürüten birimin Dış İlişkiler 
Müdürlüğü olarak çalışmalarına de-
vam etmesi kararını vermişti.

AB fonları başta olmak üzere 
hibe/fon projeleri ve prosedürleri ile 
sözleşme mevzuatları konusunda 
tecrübeli teknik personele sahip söz 
konusu birim, Karatay’ın dünyaya 
açılan kapısı konumunda.

Karatay Belediyesi, bu kapsam-
da kültürden eğitime, turizmden 
sağlık ve sosyal alanlara kadar Ka-
ratay için hazırladığı projelerin ha-
yata geçmesi adına AB fonları başta 
olmak üzere Dünya Bankası, BM ile 
MEVKA, KOP, bakanlıklar ve daha 
birçok kuruluşun hibe ve ek kaynak 
desteğini sağlamayı başardı.

HİZMETLERİMİZİ ULUSLARARASI 
STANDARTLARA TAŞIYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 
belediyenin uluslararası alanda kur-
duğu ilişkilere daha profesyonel bir 
bakış açısı getireceğine inandığına 
vurgu yaparak, biriminin Karatay 
Belediyesi’nin kurumsal yapısına, 
yeni kaynak ile projelere de vesile 
olduğunu ifade etti.

Birimin 1,5 yıldır AB Proje Ofisi 
olarak çalışma yürüttüğünü hatır-

latan Başkan Hasan Kılca, ofisin bu 
süre zarfında başarılı işlere imza 
attığını kaydetti. Hasan Kılca, “Ofi-
simiz, belediye olarak hazırladığı-
mız projelerimiz için birçok ulusal 
ve uluslararası kurum ile kuruluş-
tan önemli miktarda hibenin bele-
diyemize kazandırılmasını sağladı. 
Yine Dünya Bankası Risk Paylaşım 
Mekanizması kapsamında ise 4 
Milyon Dolarlık bir hibenin alınabil-
mesi amacıyla Dünya Bankası’na 
projemizi sunduk. Sunduğumuz bu 
projemiz de, birçok projeyi geçerek 
son aşamaya kalmayı başardı. Bu 
konuda da olumlu bir sonuç almayı 
bekliyoruz. Yine ilçemizdeki çiftçi-
lerimizin daha fazla sulama suyuna 
ulaşabilmesi için Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Devlet Su İşleri 4. Böl-
ge Müdürlüğü ile birlikte bir proje 
geliştirdik. Ekibimiz, yaklaşık 38 mil-
yon TL bütçeyle ilçemizdeki toprak 
sulama kanallarının betonlanmasına 
yönelik olarak KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi’ne proje sundu. Bu konuda 
da gerekli çalışmalar devam ediyor. 
AB Proje Ofisimizin diğer müdür-
lüklerimiz işbirliğiyle hazırladığı bazı 
projelerimiz farklı kurumdan ödüller 
de aldı. ‘Sıfır Atık Projesi’ ile Türkiye 
Belediyeler Birliği’nden ve BM Kal-
kınma Programı(UNDP) tarafından 
yürütülen Yerel Yönetimler Refor-
mu 3. Aşama Projesi kapsamında 
da ekip arkadaşlarımız sunumlarını 
yaptılar. Tüm bu başarılı çalışmala-
rımız, bundan sonra çok daha aktif, 
etkin ve daha başarılı bir şekilde yü-
rütülmeye devam edilecek” ifadele-

rini kullandı.
TÜRKİYE’DE “YEREL GÖNÜLLÜLÜK 

RAPORU”NU HAZIRLAMAYA 
BAŞLAYAN TÜRKİYE’DEKİ İLK 3 

BELEDİYEDEN BİRİ OLDUK
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
Birleşmiş Milletler(BM) tarafından 
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi” çerçevesindeki 17 hedef-
ten birisi olan “Sürdürülebilir Şehir 
ve Yaşam Alanları” başlığında yerel-
den dünyaya açılmayı hedefledikle-
rini de ifade etti.

Bu kapsamda bugüne kadar 
önemli çalışmalar ve eğitimler ver-
diklerini aktaran Başkan Hasan 
Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bi-
lindiği gibi Birleşmiş Milletler(BM) 
tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündemi’ çerçevesinde 17 
sürdürülebilir kalkınma hedefi belir-
lenmiştir. Bu 17 sürdürülebilir kal-
kınma hedefinden biri olan “Sürdü-
rülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” da 
yerelden dünyaya açılmayı hedefle-
mektedir. Ülkemiz de bu hedeflere 
ne kadar ulaşabildiğimizi göstermek 
adına Cumhurbaşkanlığımız tarafın-
dan VNR(Ulusal Gönüllülük Rapo-
ru) hazırlamıştır. Karatay Belediyesi 
olarak bizler de, Türkiye Belediyeler 
Birliği ve UCLG MEWA işbirliğinde 
hazırlanmakta olan VLR(Yerel Gö-
nüllülük Raporu) ile belediyemiz 
Türkiye’de ilk kez bu raporu hazır-
lamaya başlayan 3 belediyeden biri 
olduk. Bu konuda yabancı ülke tem-
silcilerinin dikkatlerini yerel demok-
rasi üzerinde toplamak, yerel de-

mokrasiyi ve insan haklarına saygıyı 
güçlendirmek amacıyla ülkemizde 
yer alan yabancı vatandaşlar da da-
hil tüm vatandaşları yerel yönetim 
süreçlerine dahil etme amacındayız. 
İnşallah bu ve daha birçok çalışma 
ile projemizle hedefimiz hizmet-
lerimizi uluslararası standartlarda 
vermek ve belediyemizin temsilini, 
tanıtımını daha üst bir aşamaya ta-
şımaktır.”

GÖNÜL COĞRAFYAMIZLA OLAN 
BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYE 

DEVAM EDECEĞİZ
Hasan Kılca, Karatay Belediye-

si ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki 
uluslararası kuruluşların yanı sıra 
yurt dışındaki birçok belediyle de 
ilişkileri “Kardeş Şehir” protokolle-
riyle sürdürdüklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Belediyemiz, şu 
ana kadar Bosna Hersek’in Gorajde, 
Afganistan’ın Belh, Fas’ın Kenitra, 
Sırbistan’ın Novippazar şehirleri ile 
ülkemizde de Van’ın Gevaş ilçesiy-
le kardeş şehir protokolü imzala-
dı. Geçtiğimiz haftalarda ise Türk 
Dünyası Belediyeler Birliğimizin 
programı Bosna Hersek’te Karatay 
Belediyesi olarak Novi Grad Beledi-
yesi ile kardeş şehir protokolümüzü 
Saraybosna’da imzaladık. Yine söz 
konusu programımız kapsamında 
Bosna Hersek programlarımız kap-
samında Büyükelçimiz Sayın Sadık 
Babür Girgin ile Uluslararası Sa-
raybosna Üniversitesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Sayın Ahmet Yıldırım ile 
bir araya geldik. TDBB Bosna Her-
sek Üye Koordinasyon Toplantımızı 
da yaptık ve orada, ’kardeşlerimizle 
daima biriz, beraberiz’ mesajımızı 
güçlü bir şekilde vermiş olduk. Bu 
vesileyle gönül coğrafyamızın ka-
dim merkezlerine selamlarımı bir 
kez daha iletiyorum. Bu protokoller 
ve işbirlikleri arttırarak kardeş oldu-
ğumuz şehirlerle güçlü bağlarımızı 
geliştirmeye ve birbirinden kıymetli 
ortak projelere imza atmaya devam 
edeceğiz”
n HABER MERKEZİ
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Üretimiyle, ihracatıyla ve istihda-
mıyla ülkemiz ekonomisini sırtlayan 
şehirlerarasında haklı olarak yerini alan 
şehrimiz Konya, bir başarıya daha imza 
attı.  

Bu başarılarından biriside Tür-
kiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi 
Kuruluşu listesine, Konya'dan 14 fir-
manın girme başarısı göstermesidir. 

Bu tablo Konyalılar olarak hepi-
mizi sevindirirken, gururlanmamıza 
neden oldu. Hem de iş dünyasında 
bir moral oluşturdu. 

Daha öncesinde açıklanan İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde şeh-
rimizden 8 ve İkinci 500’de 14 firmayla 
birlikte toplam 22 firmanın yer alma-
sıyla, Konya sanayisinin Pandemiye 
rağmen üretimden vazgeçmediğinin 
en önemli bir göstergesidir. 

Pandemiyle birlikte ekonominin 
iyi gitmediği dönemlerde de başa-
rılarına bir yenisi ekleyen şehrimiz 
Konya’nın ihracattaki başarıları da 
dünya ve ülkemiz genelinde dikkat 
çekiyor.

İhracatını geliştiren şehrimiz sa-
nayisi, 2021 yılı ilk 6 aylık rakamı ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 
51,16 artış kaydetmiştir.

 Bu yılın Ocak-Haziran döne-
minde 1,475 milyar dolar ihracat 

rakamına ulaşan 
Konya'nın, ihra-
catı Haziran ayın-
da ise yüzde 58 artarak; 274 milyon 
dolara ulaşması da şehrimiz için se-
vindirici bir gelişmedir. 

Anlaşılan şehrimiz ve ülkemizde-
ki üreticinin ve sanayicinin sorunları 
çözüme kavuşturulursa, bu başarılara 
yenisinin eklenmesinde önünde hiçbir 
engel kalmaz.

Şehrimizin firmalarının Türkiye'nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu lis-
tesine girmesini kutlayan İş dünyası 
temsilcilerinin oda başkanları ortak 
mesajlarında, şehrimiz açısından gurur 
verici bir başarı olduğunu ifade ettiler.

Yine listeye giren firmaları kutla-
yan Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Üreterek 
ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan 
firmalarımız Konya’nın gurur kaynağı 
oldu. İlk 500 ve İkinci 500 listesinde 
toplam 22 Konyalı firmanın yer alması 
şehirde faaliyet gösteren diğer firmala-
ra da ilham kaynağı olacaktır. Pandemi 
nedeniyle zorlu geçen bir senenin ar-
dından üretmeye, istihdam sağlamaya 
devam eden herkese teşekkür ediyor; 
bütün firmalarımızı ve çalışanlarını 
canı gönülden kutluyorum. Konya’mız 
üreten ve ülke ekonomisine katkıda bu-

lunan önemli bir şehirdir.”
Başkan Uğur İbrahim 

Altay, Konya’nın artık 
üreten ve ülke ekono-
misine katkıda bulunan 
önemli şehir olduğuna 
işaret ederek, listeye 
giren ve şehrimizde faa-
liyet gösteren bu firma-
ların diğer firmalara da 
ilham kaynağı olacağını 
vurgulaması da oldukça 
önemlidir. 

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu listesinde Konya’nın 
14 firmasının yer almasıyla ilgili bir 
kutlama mesajı yayımlayan Konya 
Ticaret Odası(KTO) Selçuk Öztürk, 
"Konya'dan bu yıl listeye 14 firmamız 
girdi. Böylelikle Türkiye'nin en büyük 
1.000 sanayi kuruluşu listesinde Kon-
ya 22 firması ile yer aldı. Türkiye'nin 
en büyükleri arasında yer alarak gurur 
duymamıza vesile olan firmalarımızın 
yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik 
ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomi-
sine katkı sağladıkları için teşekkür edi-
yorum. Firmalarımızın ilerleyen yıllarda 
daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 

500 arasına girmek için 
çalışacaklarına inancımız 
tamdır. Konya daha fazla 
firmasıyla listede yer ala-
cak potansiyele sahiptir. 
Şehrimiz 2021 yılında da 
özel sektörünün çalışma 
azmi ile ülke ekonomisi-
nin büyümesine katkısını 
artırarak devam edecek-
tir."

Başkan Selçuk Öz-
türk’ün Konya’nın daha fazla firma-
sıyla listede yer alacak bir potansi-
yele sahip olduğunu, pamdemi dâhil 
her türlü zorluklara rağmen üretime, 
istihdama ve Türkiye ekonomisine 
katkısını sürdürmeye devam ettiğini 
dile getirmesi de dikkat çekici olduğu 
kadar, önemlidir.  

Yine şehrimizdeki firmaları kut-
laması ve bu firmalarla gurur duy-
duklarını ve daha fazla firmanın bu 
listeye girmek için çalışacaklarına 
inandıklarını ifade etmesi de anlam-
lıdır.  

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 
Konyalı firmaları tebrik eden Konya 

Sanayi Odası 
Başkanı Memiş 
Kütükcü, "Konya 

olarak, Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Listelerinde 22 
firma ile temsil ediliyoruz. Pandemiye 
rağmen üretimden vazgeçmeyerek, 
her iki listede yer alan tüm firmalarımızı 
ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kon-
ya'mız, 10 organize sanayi bölgemizle, 
küçük sanayi sitelerimiz ve girişimcile-
rimiz ile birlikte her geçen gün bir sana-
yi şehri olduğu iddiasını güçlendiriyor. 
Sanayicilerimiz, şartlar ne olursa olsun 
üretim ve ihracat diyor. Devler listesin-
de yer alan firmalarımız, bunun en gü-
zel örneklerinden biri. Sanayicilerimiz, 
pandeminin tüm olumsuz etkilerine 
rağmen, üretimden asla vazgeçmeye-
rek, bizlere bu gururu yaşattılar. İnşal-
lah devam eden aşılama çalışmaları ve 
firmalarımızın ihracatta olan başarısı ile 
birlikte, şehrimiz çok daha güzel başarı-
lara imza atacaktır."

Başkan Memiş Kütücü, Pande-
miye rağmen üretimden vazgeçme-
diklerini, bunun yanında Tüm dünya-
yı etkisi altına alan pandeminin zorlu 
şartlarına rağmen, Konyalı işletme-
lerin üretim ve ihracat yapmaya, 
istihdam oluşturmaya devam etti-
ğini vurgulaması da,  artık şehrimiz 

Konya’nın, her geçen gün bir sanayi 
şehri olduğu iddiasını güçlendirdiği 
anlamına geliyor. 

Devam eden aşılama çalışmaları 
ve şehrimizdeki firmaların ihracattaki 
başarıları gelecek yıllarda daha çok 
firmamızın Türkiye’nin Büyük Sanayi 
Kuruluşları listesinde yer alacağına 
da işaret etmesi de çok iyi bir geliş-
medir.  

Salgının olumsuz şartlarına rağ-
men bizleri gururlandıran ve üretimi 
sürdüren, istihdam oluşturan ve en 
önemlisi de şehrimiz ve ülkemiz eko-
nomisine katkıda bulunan bütün fir-
malarımızla birlikte, ilk 500’ze ve İkinci 
500’ze girme başarısı gösteren bütün 
firmalarımızı kutluyorum. Başarılarının 
devamını diliyorum. 

Gelinen noktada şehrimiz Kon-
ya’nın her geçen yıl başarılarına bir 
başarı eklemesi ve ihracatını giderek 
yükseltmesi bizleri hem gururlandır-
maya devam edecektir.

Ancak bu başarılarının artması ve 
sanayinin ihracatını yükseltmesi için-
de üreticimizin, sanayicimizin önün-
deki her türlü engellerin kaldırılması 
ve var olan sorunların çözümü kavuş-
turulması çok büyük katkı sunacaktır.

Ne dersiniz sizce öyle yapılması 
gerekmez mi?

ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE SIRTLAYAN ŞEHİRLERİMİZDEN KONYA’NIN BAŞARILARI

Hayvan dostu projelerle adından söz ettiren Konya Büyükşehir Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak 
hayvanlarına acil müdahale hizmetini “Canbulan” ismi verilen tam teşekküllü hayvan ambulansları ile yapıyor

Canbulan sayesinde
hayata tutunuyorlar
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

sevgi ve merhamet şehri Konya’da 
yaralı ve yardıma muhtaç hayvan-
ların hayatını kurtarmak için tıbbi 
cihazlarla donatılmış “Canbulan” 
adı verilen acil müdahale aracı ile 
hizmet veriyor. 

TAM TEŞEKKÜLLÜ 
HAYVAN HASTANESİ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak sokak hayvan-
ları ile ilgili merhameti temel alan 
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 
Bu bağlamda Türkiye’nin en büyük 
ve en modern Sahipsiz Hayvan Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 
açtıklarını belirten Başkan Altay, 
“Ayrıca bakımevimizde tam teşek-
küllü bir hayvan hastanemiz mev-
cut. Bir taraftan da ‘Gönüllü Hayvan 
Dostları Projesi’ kapsamında 5 binin 
üzerinde sokak hayvanını sahiplen-
dirdik. Bunların denetimini de e-pati 
sistemiyle düzenli olarak yapıyoruz.” 
diye konuştu. 
PROJELERİMİZİ MERHAMET ODAKLI 

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 
Başkan Altay şöyle devam etti: 

“Özellikle şehir hayatında trafik ka-
zalarıyla karşılaşan sokak hayvan-
larının bir yerden bir yere nakli ve 
bu süre zarfında müdahalesiyle ilgili 
ciddi bir sorun vardı. Bunu ortadan 
kaldırmak adına tam teşekküllü, 

hayvanlara göre dizayn edilmiş bir 
hayvan ambulansı ortaya çıkarıl-
dı ve ismine de ‘Canbulan’ dedik. 
Özellikle yaralanmalı kazalarda acil 
durumlarda arkadaşlarımız hayvan-
lara müdahalelerini gerçekleştiriyor. 
Ya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi’nde ya da bakım evimizde 
bulunan tam teşekküllü hastane-
mizde tedavilerini yürütüyoruz. Biz 
yaratılan her şeyi yaratandan ötürü 
seviyoruz ve merhamet odaklı olarak 
bu projelerimizi gerçekleştiriyoruz.” 
TÜM ACİL MÜDAHALELER YAPILIYOR 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Re-
habilitasyon Merkezi Başhekimi Se-
yit Mehmet Dağ, “Canbulan’ımızın 
içerisinde defibrilatör cihazı, oksijen 
vakum sistemi, mekanik ventilas-

yon ve aspirasyon cihazı, yoğun ba-
kım kuvözü, hasta başı monitörü ve 
hayvana ilk müdahale yapılabilecek 
şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler 
mevcut. Çağrı merkezimize gelen 
ihbarlar doğrultusunda trafik kazası 
geçirmiş, hasta, yaralı, bakıma muh-
taç sahipsiz kedi ve köpeklerin bakı-
mevimizde bulunan tam donanımlı 
hayvan hastanesinde veya Selçuk 
üniversitesi hayvan hastanesinde 
acil müdahaleler yapılabilmektedir.” 
ifadelerini kullandı. 

BÜYÜKŞEHİR 
HER ZAMAN YANIMIZDA 

Mevlana Doğayı ve Hayvanla-
rı Koruma Derneği Başkanı Gonca 
Cansoy, “Sağ olsun Büyükşehir Be-
lediyesi her problemde, her sıkıştığı-
mızda yardımımıza koştu. Canbulan 

da Büyükşehir Belediyemizin verdi-
ği en büyük hizmetlerden biri. Yine 
ambulansları vardı, her ihtiyacımız 
olduğunda yanımızda oldular ama 
Canbulan ile bu kat kat arttı. Teşek-
kür ederiz.” dedi. 

CANBULAN’IN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİNE HAYRAN KALDIK 

Sessiz Canlar Cemiyeti Hay-
vanları Koruma Derneği Başkanı 
ve Konya Teknik Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Cem Karakız, “Can-
bulan’ın teknik özelliklerine hayran 
kaldık. İlk yardımda bir insan nelere 
ihtiyaç duyacaksa, neler gerekliyse 
Canbulan’da mevcut. Bu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin sessiz 
canlara verdiği kıymetin gösterge-
sidir. Biz bundan çok memnunuz.” 
diye konuştu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, sokak hayvanlarına acil 
müdahale hizmetlerinde Selçuklu, 
Meram, Karatay İlçe Belediyeleri ile 
birlikte hareket ediyor. 07.00-23.00 
saatleri arasında ilçe belediyeleri 
hizmet verirken, 23.00-07.00 sa-
atleri arasında da Büyükşehir Bele-
diyesi, sokak hayvanlarına acil mü-
dahale hizmeti veriyor. 444 55 42 
/4040 üzerinden çağrı merkezine 
gelen ihbarlar üzerine hareket eden 
ekipler, yaralı hayvanlara en kısa 
sürede müdahale ederek hayata tu-
tunmalarını sağlıyor.
n HABER MERKEZİ

İnli Mahallesi’nin talebi 
yıllar sonra gerçekleşiyor

Çumra’nın İnli Mahallesi sa-
kinleri, uzun zamandır Devlet Su 
İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü 
ekiplerinden istedikleri kuyu ta-
leplerine kavuşuyor. DSİ yetkilileri, 
İnli Mahalle sakinleri ve İnli Sula-
ma Kooperatifi’nin uzun yıllardır 
mahalleye su kuyusu kazandırma-
ları taleplerine olumlu cevap verdi. 
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Makine 
İkmal ve Sondaj Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, İnli Mahallesine giderek 
su kuyusu çalışmalarına başladı.  
Konya Ovası’nda kuraklık yaşan-
dığı bu dönemde DSİ yetkilileri 
tarafından açılan su kuyusunun 
önemli olduğunu ifade eden İnli 
Kooperatifi Sulama Kooperatifi 
Başkanı Veli Kılalı, “İnli mahal-
le sakinleri ve kooperatifimiz ve 
kooperatif üyelerimiz ile birlikte 
uzun zamandır mahallemize su 
kuyusu kazandırılmasını bekliyor-
duk. Özellikle Konya Ovası’na bu 
yıl istenen yağışların yağmaması 

sebebiyle bölgede çiftçilik yapan 
mahalle sakinlerimiz zor günler 
geçiriyordu. DSİ 4. Bölge Müdür-
lüğü yetkileri mahallemize kuyu 
kazandırılmasına yönelik talebi-
mizi sonuçlandırdı. Bu kapsamda 
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Makine 
İkmal ve Sondaj Şube Müdürlüğü 
ekipleri mahallemize gererek kuyu 
talebimiz ile ilgili çalışmalara baş-
ladı. İnşallah kuyumuz kısa sürede 
tamamlanarak bölge çiftçimizin 
hizmetine sunulacak.  Kuyunun 
hizmete girmesi bölge çiftçimi-
ze ilaç gibi gelecek. Mahallemize 
kuyunun kazanılması konusunda 
desteklerini esirgemeyen DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü yetkilerine, DSİ 
4. Bölge Müdürlüğü Makine İk-
mal ve Sondaj Şube Müdürlüğü 
yetkilerine, Milletvekillerimize ve 
Belediye Başkanlarımıza destekle-
rinden ötürü teşekkür ediyorum” 
dedi.
n MEVLÜT EGİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü yaptığı yatırımlarla modern 
sulama sistemlerini yaygınlaştırma-
ya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, 
çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve 
dolaylı yollarla artırmaya ve ülke 
tarımına katkı sunmaya devam edi-
yor.

Konya’nın Ereğli ilçesinin müm-
bit toprakları da bu yatırımlardan 
nasibini alıyor. DSİ’den konuyla il-
gili yapılan açıklamada, DSİ 4. Böl-
ge Müdürlüğü görev sahasında yer 
alan Ereğli’de, İvriz Sağ Sahil Projesi 
ile yöre halkının modern sulamaya 
kavuşmasının amaçlandığı belir-
tilerek, “247 bin 200 dekar tarım 
arazisini borulu şebeke sulamaya 
kavuşturacak olan İvriz Sağ Sahil 

Sulaması Yenileme inşaatı kapsa-
mında muhtelif çap ve özellikte 35 
bin 550 metre boru döşeme işi ta-
mamlandı. 3 bin 350 metre kanal 
imalatının da yapıldığı işte yüzde 7 
fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. 152 
bin 800 dekar tarım arazisini mo-
dern sulamaya kavuşturacak olan 
İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme 
Projesi kapsamında 34 km ana boru 
hattı ve 420 km borulu sulama şe-
bekesi inşa edilecek ve projeden 33 
mahalle faydalanacak. Söz konusu 
projeler sayesinde 41 bin kişiye is-
tihdam olanağı ile yıllık 135 milyon 
TL gelir artışı sağlanacak” denildi.
‘EREĞLİ’DE 400 BİN DEKAR SULAMA 

ŞEBEKESİ YENİLENECEK’
Sulama, içme suyu, arazi top-

lulaştırma, enerji ve taşkın koruma 

gibi çok geniş bir yelpazede hizmet 
verdiklerini ve ülke ekonomisine 
doğrudan etki eden projeleri haya-
ta geçirdiklerini söyleyen DSİ Genel 
Müdürü Kaya Yıldız, “Modern su-
lama sistemlerini yaygınlaştırmak 

için tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya Ereğli’de de çalışmalarımız 
devam ediyor.

İvriz Sağ Sahil Sulaması ve İvriz 
Sol Sahil Sulaması Yenileme pro-
jemize başladık. Bu iki projenin ta-

mamlanmasıyla toplamda 400 bin 
dekar tarım arazisi borulu şebeke 
sulamaya kavuşacak. Bunlar büyük 
yatırımlar. Bu projeler tamamlandı-
ğında ülke ekonomisine yıllık 135 
milyon TL katkı sağlayacak. Bölge 

tarımını daha ileriye taşıyacak ve 
bölge insanının kazancını da artıra-
cak” şeklinde konuştu.

DSİ’nin ülke tarımı ve ülke in-
sanı için özveri ile çalışmaya devam 
ettiğini ifade eden Yıldız, “Tarım 
arazilerinin suya kavuşmasını, ka-
palı sistem sulamanın yaygınlaş-
masını ve sulamada su tasarrufu 
sağlanmasını önemsiyoruz. Çalış-
malarımızı da bu yönde kararlılıkla 
sürdürüyoruz. 

Bu projelerin yapılmasında en 
büyük destekçimiz Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayip Erdoğan’a ve 
sulamada modernizasyon konusun-
da bize aynı desteği veren Tarım ve 
Orman Bakanımız Bekir Pakdemir-
li’ye şükranlarımı sunuyorum” ifa-
delerini kullandı. n İHA

Ereğli’den ülke ekonomisine 135 milyon TL’lik katkı sağlanacak

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Kaya Yıldız
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Otomobilin gizli bölmesinde torba torba uyuşturucu elegeçirildi

Konya'da narkotik polisinin 
düzenlediği operasyonlarda, bir 
otomobilin bagajının altına yapı-
lan gizli bölmede torbalar halinde 
yaklaşık 23 kilo uyuşturucu mad-
de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-

ğü ekipleri, 'sokak satıcılarına, kul-
lanıcılarına ve uyuşturucu madde 
ticareti yapan' şahıslara yönelik 
çalışma başlattı. Yapılan araştır-
maların ardından uyuşturucu sev-
kiyatı yapan bir otomobil narkotik 
ekipleri tarafından durduruldu. 
Hassas burunlu narkotik köpe-
ğiyle yapılan aramada, otomobilin 

bagajının altına yapılan gizli bölme 
tespit edildi. Gizli bölmenin açıl-
masıyla birlikte torbalar halinde 
yaklaşık 23 kilo uyuşturucu mad-
de ele geçirildi.

Öte yandan, narkotik polisi ta-
rafından sokak satıcılarına yönelik 
gerçekleştirilen operasyonlarda 
da, 16 bin 156 adet uyuşturucu 

hap, 2 adet hassas terazi, uyuş-
turucu ticaretinden elde edildiği 
düşünülen 3 bin 900 TL ve 100 
dolar ele geçirildi. Çalışmalar so-
nucunda gözaltına alınan 4 şüp-
heli, "uyuşturucu madde ticareti 
yapmak" suçundan haklarında iş-
lem yapılarak adli mercilere sevk 
edildi. n İHA

ATV motoru duvara 
çarptı, 3 kişi yaralandı

Karayoluna çıkan domuza 
çarpan otomobil hurdaya döndü

Kulu ilçesinde ATV moto-
runun duvara çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
3 genç kız yaralandı. Kaza, dün 
saat 20.00 sıralarında Ömeran-
lı Mahallesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 3 genç kızın 
bindiği ATV motor, kontrolden 
çıkarak davara çarptı. Motorda 

bulunan ve akraba olan E.Ş. (17), 
L.M.Ş. (15) ve E.Ş. (15) yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay 
yerine ambulans sevk edildi. Sağ-
lık görevlileri tarafından ilk müda-
haleleri yapılan 3 genç kız, ambu-
lansla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, karayoluna 
çıkan domuza çarpan otomobilde 
büyük çapta maddi hasar oluştu. 

Kaza, Beyşehir-Konya Kara-
yolunun 25. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
H.A. idaresindeki 06 EZ 6476 
plakalı otomobil, Konya yönüne 
seyir halindeyken aniden karayo-

lu üzerine çıkan yaban domuzuna 
çarptı. 

Aracın çarptığı domuz savrul-
duğu boş arazide telef oldu. Sürü-
cü kazayı şans eseri yara almadan 
atlatırken, araçta büyük çapta 
maddi hasar oluştu. Kazaya karı-
şan araç çekici yardımıyla yoldan 
kaldırıldı.n İHA

Konya'da pompalı tüfekle kayın-
pederi ve bacanağını öldürdüğü suç-
lamasıyla tutuklanan Şenol Yasak 
hakkında hazırlanan iddianamede, 
sanığın "kasten öldürme" suçlama-
sıyla 2 kez müebbet hapisle cezalan-
dırılması istendi.

Boşanma sürecinde olduğu eşi-
nin babası Bekir Dağdeviren'i ve ba-
canağı Mustafa Arslan'ı iş yerlerinde 
pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü 
gerekçesiyle tutuklanan Yasak hak-
kında, Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yasak'ın 13 
Ocak'ta önce bacanağı Mustafa Ars-
lan'ın iş yerine gidip pompalı tüfekle 
öldürdüğü, daha sonra kayınpederi 
Bekir Dağdeviren'i iş yerine gidip 
aynı tüfekle öldürdüğü, kayınbirade-
ri Enes Dağdeviren'i de öldürmeye 
teşebbüs ettiği belirtildi.

İddianamede, kayınbirader Enes 
Dağdeviren'in olaya ilişkin, "Şenol 

Yasak, tüfekle babam Bekir Dağde-
viren'e yaklaşık 1 metre mesafeden 
ateş etti, ardından bana doğru yö-
neldiği. Yazıhanenin kapısını açma-
ya çalışırken, kapıyı ayağımla tutma-
ya çalıştım. Bu sırada tüfeğin yönü 
aşağı doğru olduğu için bir an kapıyı 

açıp tüfeği almaya çalıştım. Yerde 
4-5 kez yuvarlandık. O sırada Şenol 
Yasak, tüfeğin tetiğine bastı ama 
ateş bana isabet etmedi. Boğuşma 
esnasında itişerek dışarıya çıktık. 
Daha sonra komşu iş yerlerinden 
gelenler Yasak'ı etkisiz hale getirdi." 

ifadelerine yer verildi.
Şenol Yasak ise iddianamede yer 

verilen ifadesinde, eşi Halime Yasak 
ile boşanma aşamasında oldukları-
nı, kayınpederi Bekir Dağdeviren ile 
bacanağı Mustafa Arslan'ın, barış-
malarını engellemeye çalıştığını öne 
sürdü.

Savcı, Yasak'ın "kasten öldürme" 
suçundan iki kez müebbet, kayın-
biraderi Enes Dağdeviren'e yönelik 
'kasten öldürmeye teşebbüs' suçun-
dan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini 
istedi.

Şenol Yasak hakkında ayrıca, ba-
canağına gerçekleştirdiği saldırının 
ardından, bacanağına ait kamyoneti 
alıp kayınpederinin iş yerine gittiği 
gerekçesiyle "Kişinin malını koruya-
mayacak durumda olmasından veya 
ölmesinden yararlanarak hırsızlık" 
suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar 
hapisle cezalandırılması talep edildi.
n AA

Çifte cinayete müebbet hapis istemi

Konya’da kendisi ve bir buçuk yaşındaki çocuğu kocası tarafından sıcak su ile yakılan Rukiye A., kocasının 3 yıl 9 ay 
ceza almasına tepki göstererek, “Ben orada ölebilirdim. Çıkıp beni öldürebilir, kızım için ölmek istemiyorum” dedi

‘Ölmek istemiyorum,
gereken cezayı verin’

Konya’da kendisi ve bir buçuk 
yaşındaki çocuğu kocası tarafından 
sıcak su ile yakılan Rukiye A., koca-
sının 3 yıl 9 ay ceza almasına tepki 
göstererek, “Ben orada ölebilirdim. 
Acılarım ağrılarım geçmeden o bir-
kaç aya belki de dışarıda olacak. Bel-
ki de yarım bıraktığını devam ettire-
cek ve beni öldürecek. Ben kızımın 
annesiz kalmasından korkuyorum. 
Benim kızım annesiz büyüsün iste-
miyorum. Ölmek istemiyorum. Kı-
zım için hayatta kalmak istiyorum, 
hak ettiği cezayı almasını istiyorum” 
dedi.

Olay, 9 Ocak'ta merkez Karatay 
ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ru-
kiye A. (23) 6 yıldır evli olduğu eşini 
kahvaltı yapmak için uyandırması 
üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın 
ardından Ali A. (28) eşinin arkasın-
dan gelerek sırtına sıcak su döktü. 
Sıçrayan sıcak su kızlarının ayağına 
da sıçrayarak yandı. Komşularından 
yardım isteyerek hastaneye kaldı-
rılan Rukiye A. tedavi altına alındı. 
Olayın ardından Rukiye A.’nın şika-
yetçi olması üzerine Ali A. gözaltına 
alındı ardından serbest bırakıldı. Ya-
pılan itiraz üzerine tekrar gözaltına 
alınan Ali A. çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Savcılık tarafından sı-
cak suyun 'silah' olarak değerlen-

dirilmesi üzerine eşini yaraladığı 
gerekçesiyle Ali A.'nın 1 yıldan 4,5 
yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 
aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıy-
la yargılanması istendi. Geçtiğimiz 
hafta yapılan duruşmada mahkeme 
Ali A.’yı 'Silahla canavarca hisle eşe 
karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 
yıl hapis cezasına çarptırdı ardından 
iyi hal indirimi vererek 3 yıl 9 ay ha-
pis cezası verdi. Ali A.'ya kızına karşı 
'taksirle yaralama' suçundan ise bin 
500 lira ceza verdi.

Mahkemenin ardından kara-
ra tepki gösteren Rukiye A., “Olay, 
9 Ocak’ta sabah eşimi kahvaltıya 
uyandırdığımda yaşandı. Geceden 
uykusuz olduğunu ve uyumak is-

tediğini söyledi. Ben de uykusuz 
olduğumu söyledim. Aile kahvaltısı 
yapalım istedim sonra da uyumak 
istediğini söyleyince tamam dedim. 
Sonra çocuğumla birlikte kahval-
tı yapıyorduk yer sofrasında. Yer 
sofrasını hazırlamamı o istemişti 
zaten. Sonra biz kahvaltı yaparken 
geldi arkamdan sıcak su döktü ve 
hakaretlerde bulundu. Sonra elim-
den telefonumu aldı beni banyoya 
sürükledi. Evden çıkmama asla izin 
vermedi. Ambulans, polisleri ve ai-
lemi aramak istedim ama hiçbir şe-
kilde izin vermedi. Daha sonra ikin-
ci denemede komşuma sığındım. 
Sonra ambulans beklemeden kızını 
da sormadan kapıyı kilitleyip bırakıp 

gitti” dedi.
Dava sürecinde de Ali A.’nın 

birbirinden farklı ifadeler verdiğini 
anlatan Rukiye A., “Başka muhab-
betlere girdi. Ben böyle bir karar 
olacağını kesinlikle beklemiyordum, 
çok daha iyi bir karar bekliyordum. 
Kendime ait çocuğumla birlikte hu-
zurlu bir yuva kurmaya çalışıyorum 
ben. Şu an bu karardan sonra benim 
düzenim tamamen altüst oldu. Tek-
rardan evimi taşımaya başladım. Şu 
an evimi taşımakla uğraşıyorum. 
Güvende değiliz korkuyoruz, soka-
ğa çıkamıyoruz sokağa çıktığımızda 
arkamızdan birisi mi gelecek takip 
mi ediyorlar zarar verecekler diye 
korkuyorum, sürekli korkarak ya-
şıyorum. Benim daha izlerim ve 
acılarım geçmedi, tedavilerim hala 
devam ediyor. Ben bu sıcak havalar-
da hala ensemi ve sırtımı kapatmak 
zorundayım güneş görmemesi için. 
Ben orada ölebilirdim. Acılarım ağ-
rılarım geçmeden o birkaç aya belki 
de dışarıda olacak. Belki de yarım 
bıraktığını devam ettirecek ve beni 
öldürecek. Ben kızımın annesiz kal-
masından korkuyorum. Benim kı-
zım annesiz büyüsün istemiyorum. 
Ölmek istemiyorum. Kızım için ha-
yatta kalmak istiyorum, hak ettiği 
cezayı almasını istiyorum” diye ko-
nuştu. n İHA
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Karaciğer damarına yerleştirilen stent sayesinde nakilden kurtuldu
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp 

Fakültesi Hastanesinde karaciğer 
sirozuna bağlı portal hipertansiyon 
nedeniyle sık sık hayatı tehdit edi-
ci varis kanamaları geçiren ve bu 
nedenle karaciğer nakil listesine 
alınan Fadimana Kök, karaciğer 
damarına (portal ven) yerleştirilen 
stent sayesinde nakilden kurtuldu.

SÜ Girişimsel Radyoloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ala-
addin Nayman yaptığı açıklamada, 
Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşayan 
Fadimana Kök’ün varis kanaması 
şikayetiyle üniversite hastanesine 
başvurduğunu ve yapılan tetkikler 
sonucunda siroz teşhisi konuldu-
ğunu söyledi. Karaciğerin bağır-
saklardan gelen kanı süzerek bu 
süzülmüş kanın kalbe ulaşmasında 
önemli fonksiyona sahip olduğunu 
ifade eden Doç. Dr. Nayman, kro-
nik karaciğer hastalıklarında siroz 
gelişimine bağlı olarak karaciğerin 
sertleştiğini ve özelliğini kaybetme-
si neticesinde bağırsaklardan gelen 
kanın artık kalbe gitmesine engel 
olmaya başladığını belirtti.
‘HASTAMIZ SON BİR YILDIR VARİS 

KANAMASI GEÇİRMEDİ’
Portal ven adı verilen damarda 

kanın bağırsaklardan karaciğere 

taşınamamasına bağlı olarak ar-
tan basıncın bağırsak duvarlarında 
varis oluşumuna neden olduğunu 
aktaran Doç. Dr. Nayman, “Bu va-
risler de yüksek basınç nedeniyle 
zamanla kanamalara neden olabi-
lir ve bu kanamalar hayatı tehdit 
edecek düzeyde karşımıza çıkabilir. 
Hastamızda da bu şekilde sirotik

karaciğer zemininde portal 
hipertansiyon mevcuttu. Biz de 
portal hipertansiyondan hastayı 
kurtarmak ve bu varis kanamala-
rını engellemek adına transjuguler 
intrahepatik porto-sistematik şant 
(TIPS) işlemi uyguladık. TIPS işlemi 
portal ven isimli damar ile kalbe gi-

den toplardamar arasında anjiyog-
rafik yöntemlerle şant oluşturul-
ması işlemidir. Bu şant sonrasında

portal vendeki basınç düşer, 
varisler söner ve hastamızda da ol-
duğu gibi varis kanamalarını artık 
görmeyiz. Hastamızın son bir yıldır 
şantı gayet güzel çalışıyor. Daha 
önce sık aralıklarla hastanemizde 
yatması gereken hastamız son bir 
yıldır varis kanaması geçirmedi. 
Stenti açık, gayet iyi durumda. Biz 
de yaptığımız bu işlemin mutlulu-
ğunu yaşamaktayız” diye konuştu.

‘KAYBEDECEK ÇOK 
ZAMANIMIZ YOKTU’

Gastroenteroloji ve Hepatoloji 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Gökhan Güngör de kronik kara-
ciğer hastalığı tanısıyla izledikleri 
hastalarının karaciğer rezervi iyi 
olmasına rağmen portal hipertansi-
yon nedeniyle sık sık hayatı tehdit 
edici duodenal varis kanamaları 
geçirdiğini, kanamaların sık sık 
tekrarlaması üzerine hastanın ka-
raciğer nakli yapılmak üzere organ 
bekleme listesine alındığını kay-
detti. Varis kanamalarını genellikle 
yemek borusunda tespit ettiklerini, 
bu vakada ise atipik olarak oniki 
parmak bağırsağında varis gelişimi 
gördüklerini anlatan Doç. Dr. Gün-
gör, “Hastamızın varislerine yöne-

lik endoskopik, medikal ve hatta 
varisleri tıkayıcı embolizasyon te-
davileri yapmamıza rağmen ka-
nama ve hastaneye yatış sıklıkları 
giderek artmaktaydı. Türkiye’deki 
organ bağışı kısıtlılığı da göz önü-
ne alındığında epeyce beklemesi 
gerekebilirdi, kaybedecek çok za-
manımız yoktu. Girişimsel Radyo-
loji Ünitemizle birlikte TIPS işlemi 
uygulama kararı aldık. Ülkemizde 
TIPS işlemi çok az merkezde yapı-
labiliyor. Yapıldığı zaman yine de 
konulan stent içinde tıkanıklıklar, 
stentin yerinden oynaması, enfek-
siyon gibi problemler gelişebiliyor. 
Hastamızda hiçbir sorun olmadan 

yaklaşık bir yıldır TIPS’ı efektif ça-
lışıyor. Karaciğer rezervi bozulma-
dıkça şu an için nakil yapmadan 
izleyebiliriz. Girişimsel Radyoloji 
ekibimizin bu başarılı işleminden 
dolayı kendilerine teşekkür ediyo-
ruz” dedi. Fadimana Kök ise, varis 
kanamaları nedeniyle yaklaşık 1 yıl 
yoğun bakımda yattığını belirterek, 
“Öncelikle Gökhan hocama, Hü-
seyin hocama, Alaaddin hocama 
ve tüm sağlık personeline çok te-
şekkür ederim. Bir senede Allah’a 
şükür çok iyi duruma geldim. Ho-
calarımızın tedavileri sayesinde iyi 
oldum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya GİAD Başkanı Gülvezir 
Korkmaz, Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu arasına gi-
ren Konya firmalarını tebrik ederek, 
küresel salgına rağmen üretmekten 
vazgeçmeyen ve istihdama katkı 
sağlayan firmaların Konya’nın gurur 
kaynağı olduğunu belirtti.

Konya Genç İş İnsanları Derne-
ği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir 
Korkmaz, yaptığı açıklamada İstan-
bul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2020” çalışmasını 
değerlendirdi. 

Listeye Konya’dan 14 firmanın 
girdiğini hatırlatan Korkmaz, böy-
lece ilk 1.000’deki firma sayısının 
22 olduğunu ifade etti. Önümüz-
deki yıllarda bu sayının daha da 
artmasını umut ettiklerini belirten 

Korkmaz “Küresel koronavirüs sal-
gınının yoğun etkisi altında geçen 
son dönemde bütün zorluklara rağ-
men üretmekten vazgeçmeyen, her 
şartta ekonomiye ve istihdama katkı 

sağlayan firmalarımızı kutluyorum. 
Önümüzdeki dönemde Konya sa-
nayisinin her türlü şartta başarısını 
daha da artıracağına olan inancım 
tamdır” dedi.

Konya iş dünyasının gerek üre-
timde gerekse de ihracatta yeni 
başarı hikayeleri yazmaya devam 
ettiğini ifade eden Korkmaz, bunun 
da ileriye dönük umutları arttır-
dığını kaydetti. Gülvezir Korkmaz 
“İSO’nun Türkiye'nin İkinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu Araştırmasın-
da listeye giren RTM Tarım, Akova 
Süt, Hekimoğlu Un Fabrikası, Konya 
Kağıt,  Büyük Hekimoğulları Gıda, 
Yıldız Pul Otomotiv, Çöğenler Yem, 
İzi Süt, Sezersan Matbaacılık, Ömer 
Atiker Makine, Golda Gıda, Kon-
ya Çimento, Kompen PVC ve Gitaş 
Gıda yöneticilerini ve çalışanlarını 
gönülden tebrik ediyorum. Ülke 
ekonomisine ve istihdama büyük 
katkı veren firmalarımız her türlü 
övgüye layıktır.” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Konya’nın gurur kaynağı oldular’

Yaklaşık 2 yıldır Konya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mustafa Aydın, emekli olarak görevinden ayrıldı. 
Aydın, Konya’ya veda ederken, yerine daha önce İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış olan Engin Dinç atandı

Mustafa Aydın veda etti, 
Engin Dinç yerine geldi

Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın emekli olmasının 
ardından düzenlenen törenle Kon-
ya'dan ayrıldı. İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, 2 yıldır görevde ol-
duğu Konya’daki hizmetini tamam-
layarak Türk Polis Teşkilatından 
emekli oldu. İl Emniyet Müdürlüğü 
bahçesinde gerçekleşen uğurlama 
töreninde konuşan Mustafa Ay-
dın, “1975 yılında girmiş olduğum, 
mensubu olmaktan her zaman şe-
ref ve onur duymuş olduğum Türk 
Polis Teşkilatında 46 yıl taşıdığım 
üniformayı bugün itibariyle çıkara-
rak sivil hayatta da aynı mücadeleye 
devam edeceğim. 46 yıl taşıdığım 
üniformadan sivil hayata geçmenin 
burukluğu var ama bir o kadar da 
onurluyum. Kendi isteğimle şanla, 
şerefle dolu bir tarihi olan Türk Po-
lis Teşkilatına bu kadar süre hizmet 
ettim. Bu hizmetimin sonucunda da 
ayrılmış bulunuyorum. Yıllar boyu 
vatanımızın her köşesinde teşkila-
tın birer parçası olarak vatan, millet, 
bayrak sevgisiyle verilen her görevi 
yerine getirdim. Bilinmesini isterim 
ki sadece vatan ve millet için çalış-
tım. Almış olduğum devlet terbiyesi, 
bayrak inmeyecek, ezan susmaya-
cak, vatan bölünmeyecek ülküsüyle 
yaşadım ve bu duygularla bundan 
böyle sivil hayatımda da yaşamaya 
devam edeceğim. Bu mukaddes gö-
revde vatanın bölünmez bütünlüğü 
uğruna canlarını feda etmiş olan aziz 
şehitlerimize ve ebediyete intikal 
etmiş fedakar gazilerimize yüce Al-
lah'tan rahmet, hayatta olan gazileri-
mize minnet duyuyorum. Bu onurlu 
yürüyüşümde çalışma hayatımın 
başından sonuna kadar her zaman 
fedakarca destek olan eşime ve kı-
zıma teşekkür ediyorum” diye ko-

nuştu. Aydın, konuşmasının ardın-
dan tören mangasını selamlayarak 
İl Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı. 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla emni-
yet genel müdürlerine ilişkin atama 
kararları Resmi Gazete'de yayımlan-
dı. Emniyet atama kararlarına göre, 

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Eski-
şehir Emniyet Müdürü Engin Dinç 
atandı.

ENGİN DİNÇ KİMDİR? 
1966 Yılında Rize ili Kalkandere 

ilçesinde doğmuştur. Erzurum nü-
fusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini An-
kara da tamamladıktan sonra 1981 

yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 
yılında Polis Akademisinden mezun 
olarak Komiser Yardımcısı rütbe-
siyle göreve başlamıştır. 1989 yılın-
da İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na 
atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, 
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür-
lüklerinde İstihbarat Şube Müdürü 
olarak görev yapmıştır. Mesleği ile 
ilgili olarak birçok kurs ve seminere 
katılmıştır.  Çeşitli dönemlerde ABD, 
Bosna ve Kosova da görevlerde bu-
lunmuştur. Aynı zamanda Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olup, lisansüstü eğitimini 
Kamu Hukuku alanında tamamla-
mıştır. 3 Mayıs 2013 tarihinde İs-
tihbarat Daire Başkanlığı görevine 
getirilmiş, 25 Ekim 2016 tarihinde 
yayınlanan kararname ile Eskişehir 
Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 
Evli ve üç çocuk babası olup, ileri 
düzeyde İngilizce bilmektedir. n İHA

Nasreddin Hoca Şenliği 
dolu dolu etkinliklerle sürüyor

62. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği çeşitli etkin-
liklerle sürüyor. Şenlik kapsamın-
da Akşehir’de her saat başı çeşitli 
etkinlikler yer alıyor. Çocuk ve 
yetişkin tiyatroları, halk oyunları 
gösterileri ve çeşitli etkinliklerle 
şenlik, 10 Temmuz akşamına ka-
dar devam edecek.

ACTİON TEAM 
NEFESLERİ KESTİ

Şenlik kapsamında sahne ala-
rak şov sergileyen Action Team 
isimli grup, yaptıkları gösterilerle 
izleyenlerin nefeslerini kesti. Cum-
huriyet Meydanı’nda gerçekleştiri-
len gösteri 2 seans halinde gerçek-
leştirildi. Bisiklet, tekerlekli paten 
ile rampada birbirinden tehlikeli 
ve akrobatik hareketler sergileyen 
grup üyeleri, Cumhuriyet Mey-
danı’nda gösteriyi izleyen vatan-
daşların yüreklerini ağzına getirdi. 
Grup üyeleri basketbol topları ile 
yaptıkları gösteride zaman zaman 
seyirciyi de gösteriye dahil ederek 
keyifli anlar yaşattı.
FARELİ KÖYÜN KAVALCISI OYUNU 

ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Etkinlikler kapsamsında, Ak-

şehirli çocuklar için her gün farklı 
tiyatro gösterileri sunuluyor. Et-
kinlikler boyunca 3 seans halinde 
farklı çocuk oyunları Akşehirli ço-
cuklarla buluşacak. 

Bu kapsamda Nasreddin Hoca 
Vakfı’nın katkılarıyla Birdirbir 
Çocuk Tiyatrosu’nun ‘Fareli Kö-
yün Kavalcısı’ isimli tiyatro oyu-
nu Akşehirli çocuklar için perde 
açtı. Akşehir Kültür Merkezi’nde 
sergilenen oyuna çocuklar kadar 
büyüklerde ilgi gösterdi. Yoğun 
ilginin olduğu tiyatroda çocuklar 
kahkahalarla oyunu izlerken, oyun 
sonunda çocuklar ve oyuncular ha-
tıra fotoğrafı çektirdi.

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ 
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

62. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği kapsamında 
gösteriler sergileyen yerli halk 
oyunları ekipleri izleyenlere keyifli 
dakikalar yaşatıyor. Akşehir Bele-
diyesi Halk Oyunları Ekibi, Border 
Bornova Halk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü, Hotead Halk Oyunla-
rı Topluluğu, Gaziantep Delde Del-
yanlılar Gençlik ve Spor Kulübü, 
Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü ekipleri tarafından şehrin 
çeşitli meydanlarında gösteriler 
sunuluyor. Grupların gösterileri se-
yirciler tarafından büyük beğeniyle 
izlenirken, 10 Temmuz akşamına 
kadar devam edecek olan 62. Ulus-
lararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenliği kapsamı boyunca yerli halk 
dansları ekipleri, çeşitli meydan ve 
mahallelerde gösterilerini sergile-
meye devam edecek.

HAYAT KİME GÜZEL İLE 
KAHKAHA TUFANI

Nasreddin Hoca Şenliği kap-
samında; İstanbul Meydan Sah-
nesi tarafından sahnelenen ‘Hayat 
Kime Güzel’ isimli tiyatro oyunu 
Akşehirli tiyatro severlerle buluştu. 
Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatro-
su’nda sergilenen ‘Hayat Kime Gü-
zel’ isimli 2 perdelik komedi tiyatro 
oyunu, Akşehirli tiyatro severler ta-
rafından beğeniyle izlendi. İstanbul 
Meydan Sahnesi Oyuncuları; Deniz 
Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, 
Faruk Sofuoğlu ve Burçak Kaba-
dayı’nın rol aldığı oyunda; hayatın 
zorluklarına rağmen elimizdekile-
rin kıymetini bilmek ve en güzel 
hayatın kendi yaşadığımız hayat ol-
duğu gibi mesajlar verilirken, seyir-
ciler kimi zaman kahkahaya boğu-
lurken, kimi zamanda düşünerek 
keyifli dakikalar geçirdi. n İHA

Mustafa Aydın

Gülvezir Korkmaz

Engin Dinç
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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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

Örnek No: 25*

 

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2018/9345 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1409799

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine 

istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak  üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 18/08/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası. 
2.İhale Tarihi : 08/09/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : MERAM TRAFİK PARKI-Karahüyük Mah.Akasma Sokak No:2 Meram/KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 30.000,00 1 %18 42ET822 Plakalı, 2008 Model, FORD Marka, 7U02730 
Motor No'lu, NM0FXXTTFF7U02730 Şasi No'lu, Rengi 
Beyaz, Araç uzun süredir otoparkta bulunmaktadır.
Aracın ön camında kırık mevcut. Muhtelif yerlerinde 
kırıklar var, arka kasa küflenmiş, yer yer çürükler 
mevcut olup, lastiklerin havası yok.Ruhsat ve anahtar 
yoktur.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
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Yabancı üç kişi bir araya gelip cep-
lerinden bir ufak defter çıkardılar, defter 
kat kat açılıyordu. Mustafa anladı ki bu 
bir harita idi. “Çoban okuman yazman 
var mı?” diye sordular. “Yok ben cahı-
lım” dedi. Oysa üçüncü sınıfı bitirmiş 
sonra okulu bırakmıştı. Biraz okuyup 
yazması vardı. “Cahılım” deyince yan-
larına çağırdılar ve “Bak bu yazı, ma-
ğaranın buralarda olduğunu söylüyor. 
Ellerinde bir uzun çöp ile haritayı işaret 
erek aha şurası Çukurkoyak, şurası 
Kartalgagası burnu, şu güney tarafta ki 
Sivritepe, batıda Enginligedik” diye tek 
tek sayıyorlar adamlar. O her yeri karış 
karış biliyordu. Çoban “Bilmem” deyin-
ce biraz arayalım sen işine bak çoban 
ağa dediler. “Gelin yaylada size yemek 
yedireyim” diye ısrarına karşın kabul et-
mediler aşağı yukarı mağara arıyorlardı.

Mustafa o gün hiç yatmadı onları 
uzaktan takip etti zaten ağzı yüzü belli 
olmayan mağarayı bulmaları zordu. 
Ama bunlar mutlaka burada kalacak-
lardı. Mustafa daha dikkatli olmalıydı. 
Üç dört gün o civarı araştırdı. Artık o 
gördüğü adamlardan bir iz yoktu. Bu 
durumu yaylada herkese söylemiş ve 
çoluk çocuğun gördüğü yabancılara 
dikkat etmesini tembih etmişti. Yaylada 
herkes tetikte idi böylece. Ne var ki Mus-
tafa ağanın da içini kemiren bir merak 
sarmış “Acaba böyle bir şey olabilir mi 
bu mağarada hakikaten para var mı, 
bu adamlar buranın aslını neden araş-
tırıyorlar” gibi sorular beynini zorluyor-
du. Aradan bir ay kadar geçmiş ortalık 
sakinleşmiş gelen giden yabancılardan 
eser kalmamıştı.

Bir yaz günüydü. Merakını gider-
mek için davar sürüsünü mağaradan 
tarafa sürdü. Davarlar mağaranın ke-
narlarında otlarken içerisi çok karanlık 
olan mağaranın açık girişinden birkaç 
defa dikkatli baktı, sanki içerden bir pa-
rıltılar yüzüne gözüne vuruyor gibiydi. O 
heyecanla

mağaranın içersine dalıverdi. İçerisi 
oldukça korkunçtu. Sağına soluna bi-
raz bakınmış elindeki çobandeğneği ile 
bir yerleri kazmaya çalışırken bir şeyler 
olduğunu hissetmeye başladı. Sanki 
vücudunu birisi sıkıyor canı çıkacak gibi 
oluyordu. Nefes alamaz hale gelmiş o 
korku ve panik ile güç bela kendisini ma-
ğaradan dışarı atmıştı. Mağaranın önün-
de yığılıp kalmış ne kadar yattığını bilmi-
yordu. Davar sürüsü yayladaki yatağına 
gelmiş Çoban Mustafa ağa ise yığıldığı 
yerde kalakalmıştı. Evde olan küçük kızı 
ve eşini bir korku sarmış diğer yayladaki 
çobanlara sorup soruşturmuşlar ve ak-
şam karanlık çökmeden her bir yerden 
aramaya başlamışlar. Hem arıyorlar 
hem de “Mustafa ağa” diye ünlüyorlar-
dı. Sesleri uzaktan işiten ve biraz kendi-
ne gelen Mustafa ağa, yerinden kalkıp 
seslerin geldiği tarafa yürüdü ve kimse 
durumunu anlamasın diye “Buradayım 
merak etmeyin biraz rahatsızdım uyu-
yup kalmışım” diye bahaneler üretmişti. 
Herkes evlerine çekilmişti ama Mustafa 
ağa, kendini hiç iyi hissetmiyor vücudu 
sanki kasılıyor dişleri kilitleniyor iki bük-
lüm oluyordu. Zor nefes alıyor hanımına 
usulca “Ben çok hastayım her an felç 
olacak gibiyim, sanki canım boğazıma 
geliyor bir çare bulalım” dedi. Tecrü-

beli ağzı dualı eşi başladı 
okuyup üflemeye. O oku-
dukça Mustafa ağa, bazen 
sakinleşiyor, bazen de kö-
tüleşiyordu. İşin aslını ha-
nımına söylemişti, “Yahu 
avrat, ben bugün şöyle bir 
iş yaptım orada bu duru-
ma geldim, benim hayrım 
yok acele köye haber sal 
oğlum Ahmet ile yeğenim 
Ramazan gelsinler ben ya 
öleceğim ya da delireceğim” deyince 
hanımı yayladaki kardeşine söylemiş ve 
onu gece vakti acele köye göndermişti. 
Onlar köyden gelinceye kadar Mustafa 
ağa, daha da kötü hale gelmiş yerinde 
duramıyor, etrafa saldırıyordu. Öyle bir 
güç kuvvete sahip ki 3- 4 kişi zapt ede-
miyordu. Oğlu ve yeğeni gece sabah 
olmadan bunu bir merkebe bindirip 
güçlükle 4-5 kilometrelik yoldan köye 
geldiler. Ertesi gün buldukları bir vasıta 
ile şehre doktora götürdüler.

O yıllarda günümüz tıp doktorları 
yoktu bunun derdine çare olacak. İlaç 
yazmışlar uyutucu. İlacı atıyor biraz 
sakinleşiyor tesiri geçince daha şiddetli 
saldırgan oluyordu. Neyse her kafadan 
bir ses, her dilden bir öğüt derken bir 
büyük tanıdık, sözüne güvenilen emin 
olan akraba dedi ki” Bunu filan yerde 
bir hoca var, oraya götürün onun nefesi 
kuvvetli. Hm de cin işleri ile de uğraşır 
diyorlar o okusun iyi olur, inşallah. Allah 
şifasını verir.” Dediği yer 100 kilomet-

reden daha fazla. O gü-
nün vasıtası olan bir cip 
tutuldu, pazarlığı yapıldı, 
doğruca o sözü edilen 
hocaya gidildi.

Yabancı bir belde… 
Neyse sorarak adamın 
evini bulmuşlar, kapı 
çalındı, adam kapıyı açtı. 
Bunlar “Filan hocayı sor-
muştuk” dediler, adam 
da “Buyurun benim, gi-

rin içeri” dedi. “Ama efendim çok zor 
durumda olan bir hastamızda var onu 
birkaç kişi zor zapt ediyoruz” deyince 
bunlar, Hoca “Adı ne hastanın?” diye 
sordu. “Mustafa…” dediler. “Tamam, 
ben alır gelirim onu siz girin” dedi onları 
rahatlattıysa da “Aman efendi, size zararı 
olabilir” diye hocayı tembihlediler. Hoca 
da “Merak etmeyin” deyip cipin kapsına 
vardı “Mustafa ağa buyur hanemize” 
deyince, o azgın ele avuca sığmayan 
Mustafa ağa, şaşkın etrafına bakarak 
söz dinledi ve sakince eve girdi.

Götüren hasta sahipleri de çok 
şaşkındılar, buna bir anlam veremiyor-
lardı ve hastanın etrafına oturup tehlike 
doğmasın diye beklerken hoca, “Çekilin 
yanından o gayet sakin” dedi. “Değil 
mi Mustafa ağa?” diye hastaya döndü. 
Hasta “Hee” der gibi başını salladı. Hoca 
biraz okudu ve “Haydi Mustafa ağa 
bana şu yanındaki testiden bir su getir” 
deyince ona itaat ederek getirip hocaya 
suyu verdi. Sanki eski sakin munis kibar 

Mustafa geri gelmişti. Hasta sahiple-
rinden biri vardı ki hocaya hem hayret-
le bakıyor hem de bir şeyler söylemek 
ister gibiydi. Hoca onun durumu anladı 

sordu merak etiğin bir şey varsa sor? 
Nasıl oluyor da böyle birde sakinleşti bu 
dayım bunun derdi neymiş cin işimi? 
Evet,  ben onu rahatsız eden cinleri bağ-
ladım oda sakinleşti deyince soran daha 
çok sert suratla baktı cinci hocaya.

Hoca ona pek aldırış etmedi belli ki 
çok karşılaşıyordu bu gibilerle. Hastanın 
ana adını baba adını ve yaşını sordu, bi-
raz müsaade isteyerek evinin başka bir 
odasına geçti. Yarım saat sonra tekrar 
elinde bir muska ile geldi, “Bunu bir 
deri veya teneke kapla muhafaza edin, 
devamlı boynunda taşısın. Sadece ha-
mama girerken kısa süre çıkarsın” dedi. 
“Hadi gidebilirsiniz diye misafirleri uğur-
larken hastanın yeğeni olan, hocanın 
istediği makul ücreti ödedi ve sormayı 
unutmadı “Hocam durum nedir, sen-
deki bu işe keramet mi diyelim yoksa 
sihir, büyü mü diyelim” deyince hoca 
anlattı, “Ne dersen de ben onu bilmem. 
Hastanız Cinlerin bir yasak bölgesine 
girmiş ikazlara rağmen içeride biraz faz-
la kalıp arama yapmış onlar da bunu bu 
duruma getirmişler. Ben onların reisini 
çağırdım bu zararsız ve saf adamı rahat 
bırakmalarını istedim onlar da bıraktı. 
Ama bu demek değildir ki, bunun peşini 
salarlar. Şayet bu muskayı kaybederse 
bir yerine inme iner, ömür boyu yaşamı 
zorlaşır. Yeğen yine sordu “Öyle ise bu 
yaptığınız sihir” dedi. Hoca da “Olabilir” 
dedi. Yeğen devam

etti ““Peki, ben bir şey duymuştum 

eski hocalardan Sihir hak, ama yapan 
inan kafir derlerdi buna ne diyelim” diye 
merakla sordu. Hoca bu sefer “Bravo 
çok doğru ben yaptım ama siz inanma-
yın” dedi, daha da bir şey söyletmedi.

Evlerine geldiler, hasta artık eski 
haline dönmüş iyileşmişti. Normal ha-
yatı devam ederken yıllar sonra yine asıl 
mesleği olan davarcılıkla meşgulken, 
arazide su kuyusu başında bir komşu 
sürü çobanının köpekleri ile Mustafa’nın 
köpekleri it dalaşına girmişler, şiddetli 
bir boğuşma başlar. İyi niyetli Mustafa 
köpeklere zarar gelmesin birbirlerini 
boğmasınlar diye aralarına girer ara-
laştırmak için hayli uğraşır. Bu hengâ-
menin arasında boynundaki muska bir 
yere takılır ve düşer. Ne kadar arasa 
da muskayı bulamaz. Köpekler aralaşır 
ama aradan bir iki saat geçince Mustafa 
ya bir haller olur ve oracıkta düşer ba-
yılır. Komşu sürü çobanları gelirler ama 
ne var ki Mustafa’nın sağ tarafına bir 
şeyler olmuş ve oracıkta kalmıştır. Evine 
haber gider, evlatları gelip eve getirirler. 
Bir iki gün doktor derken doktorlar “Felç 
inmiş devamlı yürütmeye çalışın filan” 
derler ama ağır vücut yürümeye mü-
sait değildir. Onunla ilgilenecek adam 
yoktur. Kırsal kesimde işler ağırdır. O 
köpeklerin boğuştuğu yerde günlerce 
aile fertleri muskayı ararlar ama bir tür-
lü bulamazlar. Tekrar o hocaya giderler 
hoca hakkın rahmetine kavuşmuştur. O 
güzel insan dünyada sanki imtihan olur-
casına birkaç sene o haliyle yine de zar 
zor yürüyerek yatalak olmadan ömrünü 
tamamlar. 63 yaşında Allah’a kavuşur. 
Rabbim rahmet eylesin.
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Seydişehir Esnaf Kefalet’te
Durmuş Onar güven tazeledi

Seydişehir Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel 
Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut 
Başkan Durmuş Onar, genel ku-
rulda güven tazeledi.  Seydişehir 
Atatürk spor salonun da gerçek-
leştirilen genel kurulda, halen 
başkanlık görevini yürüten Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifi Genel Kurulunda Durmuş 
Onar tekrar başkan seçildi. 

Genel kurula Konya  Bölge 
Kooperatif Başkanı Mehmet Bay-
boğan ,Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, Seydişehir 
Halk Bankası Müdürü Çiğdem 
Ateş, Eski Esnaf,  Sanatkarlar  Ko-
operatifi  Başkanı Muzaffer Çatal, 
Sivil toplum örgütü Başkanları ve 
kooperatif üyeleri katıldı.

Divan Kurulu Başkanın Meh-
met Baybağan’ın yaptığı genel 
kurulda  Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Aypar ,Şoförler 
ve Minibüsçüler Odası Başkanı 
Hasan Ünver’ de bulundu.

Tek aday olarak seçime giren  
başkan Durmuş Onar’ın yönetim-
de Ümit Doğruöz, Ömer Pekşe-
narslan , İbrahim, Bezci ,Mehmet 
Kavalcı Denetim Kuruluna ise İs-
mail Zincirlitaş ve Ramazan Erkal-
dı yer aldı.

Seydişehir Esnaf Sanatkar-
lar Kredi ve Kefalet Kooperatifi  
Genel Kurulunda konuşan Kon-

ya Bölge Kooperatifler Başkanı 
Mehmet Bayboğan “Seydişehir 
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifinin bölgedeki  aktif 
ve prestijli kooperatiflerden biri 
olduğunu dile getirerek yeniden 
seçilen Durmuş Onar ve ekibine 
başarılar diledi.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal “Durmuş Bey bi-
zim  ekip arkadaşımızdı. Ne kadar 
fedakarca çalıştığını bizler biliyo-
ruz. Malum pandemiden dolayı 
esnafımızın durumu pekiyi değil. 
Biz belediye olarak Seyit Harun 
projesi kapsamında çarşıdaki dük-
kânlarımızı tarihi bir görünümle 
yeniliyoruz. Aynı zamanda eski-
yen alt yapısında değiştiriyoruz. 
Bu proje memleketime bir güzel-
lik kattığı gibi İnşallah çarşımızı 
da canlandıracağını düşünüyo-
rum” diyerek Durmuş Onar’a ba-
şarılarının devamını diledi. 

Seydişehir Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baş-
kanı Durmuş Onar da, “Belediye 
başkanımızın yardımları, birlik 
başkanımızın desteği ve üyele-
rimizin teveccühü ile kooperati-
fimiz yeni binasına kavuştu tüm 
hepsine teşekkür ediyorum. Ko-
operatife üyelerimize elimizden 
geldiğince en iyi hizmeti vermeye 
çalışacağız” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, kamu kurumlarında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesiyle gazete 
aboneliği ve alımlarına kısıtlama ge-
tirilmesine tepki göstererek, yanlış 
olan bu kararnameyle yerel basının 
nefesinin kesilmesinin istendiğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle tasarruf tedbirleri bahane edi-
lerek yerel basının yaşamasına bir 
engel getirilmek istendiğini belirten 
Barış Bektaş, “Gerek ekonominin iyi 
gitmediği gerekse salgınla birlikte 
ayakta kalmakta zorlanan yerel ba-
sının desteklenmesi yerine, söz ko-
nusu kararnameyle nefesi kesilmek 
istenmektedir. 

Kamuda gazete aboneliği ve 
gazete alımına kısıtlama getirilmesi 
ekonomik anlamda yerel basını ve 
çalışanlarını olumsuz etkileyecek-
tir. Basına sahip çıkıp desteklemesi 
gereken iktidar, kararnameyle yerel 
basının ekonomik gücünü zayıflata-
rak, ayakta kalmasına güçsüzleştire-
cektir” dedi.

KARARNAMENİN İPTAL 
EDİLMESİ GEREKLİDİR

Barış Bektaş, kararnamenin ip-
tal edilmesini isteyerek, “Tasarruf 
tedbirleri bahane edilerek, Cumhur-

başkanlığı kararnamesiyle Kamu 
Kurumlarında gazete aboneliği ve 
gazete alımına kısıtlama getirilme-
si yerel medya karşı yapılan büyük 
bir haksızlıktır. Kaldı ki günümüz 

şartlarında ekonomik gücü gün geç-
tikçe zayıflayan yerel basınımızı zor 
bir durumda bırakacaktır. Cumhu-
riyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, milletin 
müşterek sesidir. Bir milleti aydın-
latma ve irşatta, bir millete muhtaç 
olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa 
bir milletin hedefi saadet olan müş-
terek bir istikamette yürümesini 
teminde, basın başlı başına bir kuv-
vet, bir mektep, bir rehberdir’ dediği 
gibi, basınımızın her türlü sorunu 
çözüme kavuşturulmalı ve görevle-
rini rahat ve özgür şartlarda yerine 
getirmeleri sağlanmalıdır. Yerel ba-
sın ulusal basının dile getirmediği 
yada ilgilenmediği lokal sorular ve 
bölgesel ihtiyaçlarla ilgili kamu gö-
revi niteliğinde hizmet vermekte-
dir. Yerel basının yaşatılması kamu 
yararı bakımından elzemdir. Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesinin iptal 
edilmesi çağrısında bulunuyoruz. 
Kararnamenin iptaliyle yerel basını-
mız rahatlayacaktır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Kararname, gazeteleri darboğaza sürükledi’

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tasarruf tedbirleri bahane edilerek yerel basının yaşamasına bir engel ge-
tirilmek istendiğini belirten CHP İl Başkanı Barış Bektaş, kararnamenin iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı

‘Bu uygulama yerel 
basına nefes aldırmaz’

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kamu kurumlarının 
yerel basına yönelik abonelik ve ga-
zete alımlarına kısıtlama getirilme-
sinin, olağanüstü ve zorlu şartlar 
altında yayın yapan yerel medya 
kuruluşlarını ekonomik bir darbo-
ğaza sürükleyeceğini söyledi.

Gazete aboneliği ve gazete alı-
mına kamu kurumlarında kısıtla-
ma getirilmesi kararının yanlış bir 
karar olduğunu belirten Dr. Seyit 
Karaca, “Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile Cumhurbaşkanlığı'nın 
ve TBMM'nin muaf tutulduğu ta-
sarruf tedbirleri kapsamında, kamu 
kurumlarının yerel basına yönelik 
abonelik ve gazete alımına kısıt-
lama getirildi. Halkın haber alma 
hakkının en önemli savunucusu 
konumunda bulunan yerel bası-
na yönelik getirilen bu tedbir ile 
olağanüstü ve zorlu şartlar altında 
yayın yapan yerel medya kuruluş-
ları ekonomik bir darboğaza sürük-
lenecektir. Tedbirlerin aktif olarak 
uygulanması durumunda başta 
Konya'daki basın kuruluşları olmak 
üzere ülkemizin her noktasındaki 
birçok medya kuruluşu faaliyet-
lerini sonlandıracak, gazeteciler 
ve bağlı çalışanlar işsiz kalacaktır. 
DEVA Partisi olarak yerel demok-
rasinin önemli bir temsilcisi olan ve 
halkın sorunlarını gündeme getire-

rek sosyal dengeyi sağlama göre-
vini üstlenen medya kuruluşlarına 
yönelik bu tasarruf tedbirini gözden 
geçirmeye çağırıyoruz” dedi.
KARARNAME HALKIN SAFINDA YER 

TUTAN MEDYA MENSUPLARINA 
YÖNELİK BİR AMBARGODUR
Seyit Karaca kararnamenin 

halkın safında yer tutan medya 
mensuplarına yönelik bir ambargo 
olduğuna dikkat çekerek, “Yandaş 
gazetecilerin her türlü fırsattan ve 
nimetten faydalandırıldığı bir sis-
temin hâkim olduğu ülkemizde, 

sadece abonelik ve gazete satışı ile 
ayakta durarak yayın yapan yerel 
medyaya yönelik getirilen bu karar; 
dürüst, ilkeli ve halkın safında yer 
tutan medya mensuplarına yönelik 
bir ambargodur. Demokrasilerin 
vazgeçilmez unsuru olan bağımsız 
ve tarafsız medyaya tahammül et-
mekte güçlük çeken siyasi odakla-
rın aldığı bu kararı, tasarruf ile bağ-
daştırmak mümkün değildir. DEVA 
Partisi olarak parti programımızda 
da vurguladığımız gibi basın, ka-
munun "gözetleyicisi" olarak farklı 

kaynaklardan bilgi ve düşünceleri 
yayarak demokratik toplumun vaz-
geçilmez unsurları olan şeffaflık ve 
hesap verilebilirliğin sağlanmasına 
da katkıda bulunur. Basının kamu-
ya karşı bu görevi üstlenmesinden 
rahatsız olanlar ve her türlü engeli 
çıkaranlar şimdi de hedefine yerel 
basını koymuşlardır. Her türlü isra-
fın, her türlü kurumda had safhada 
yaşandığı ülkemizde tasarrufun ön-
celikle bu kararı alanlar tarafından 
uygulanmasının gerekliliği açıktır.

Tasarruf adı altında alınan bu 
karar gün geçtikçe artan baskı or-
tamının israfla karışık bir itirafı ol-
muştur. Nitekim 1-2 TL'lik gazete 
ücretleri ile tasarruf yapmaya ça-
lışanları; öncelikli olarak 3'er, 4'er 
maaşları, on binlerce son model 
makam araçlarını, ülkenin dört bir 
yanındaki sarayları, vatandaşın hiç 
kullanmadığı altyapı yatırımlarına 
verilen garanti ücretlerini ve yok 
pahasına satılan ülke kaynakları 
söz konusuyken yerel basın ve ga-
zeteler tasarruf adı altında hedef 
alınmıştır. Genel başkanımız Ali 
Babacan’ın ifadesiyle, Türkiye’nin 
baskıcı yöneticilere değil, özgür ga-
zetecilere ve düşüncelere ihtiyacı 
vardır. DEVA Partisi olarak yerel 
medyanın güçlendirilmesi ve çok 
sesli yapısının korunması için des-
tek çağrımızı yineliyoruz.”
n HABER MERKEZİ
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Başkan Kağnıcı’dan gençlere ‘Meslek liselerini tercih edin’ çağrısı
Müstakil Sanayici ve İş Adam-

ları Derneği (MÜSİAD)Konya Şube 
Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, 
geçtiğimiz hafta açıklanan LGS so-
nuçlarının gençlere hayırlı olmasını 
temenni etti. Meslek lisesine giden 
gençlerin hayata önde başladıkla-
rını kaydeden Kağnıcı,  “Meslekli 
ve donanımlı eleman olmanın yolu 
meslek liselerinden geçiyor. Ken-
dini geleceğe hazırlamak isteyen 
öğrencilerimizi, ‘Okul- Sanayi İş 
Birliği’ protokolü kapsamında pro-
je okulumuz olan Kılıçarslan İMBK 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-
ne bekliyoruz” dedi. 

MÜSİAD Konya Şube Başka-

nı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Lisele-
re Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 
tercih yapacak öğrencilere meslek 
liselerini tercih etmeleri çağrısında 
bulundu. Gençlerin, eğitim-öğ-
retim hayatlarının en kritik viraj-
larından birinde olduğunu ifade 
eden Başkan Kağnıcı, “Koronavirüs 
salgını nedeniyle sınav sürecine 
evlerinden çevrimiçi hazırlanan 
öğrenciler, artık hayatlarının en 
önemli kararlarından birini verme 
aşamasındalar. Bu noktada doğru 
lise tercihi, öğrencilerin kendilerini 
geleceğe en iyi şekilde hazırlama-
larının yanı sıra iş hayatına da bir 
adım önde başlamalarında kilit rol 

oynayacaktır. Meslekli ve donanım-
lı bir eleman olmanın yolu da mes-
lek liselerinden geçmektedir. 

Mesleki eğitim alan gençleri-
miz, ticaret ve sanayinin sigortası-
nı, ekonomik kalkınma ve başarının 
temelini oluşturmakta. Gençlerimiz 
aynı zamanda, hayata erken atılmış 
olmanın avantajını yaşayacak, ül-
kemizin ekonomisi ve geleceğinde 
de söz sahibi olacaktır. 

Bu vesile ile geçtiğimiz yıl ihti-
yaç duyulan nitelikli insan gücünün 
yetişmesi ve öğrencileri iş dünya-
sına kazandırmak için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ‘Okul- Sanayi İş Birliği’ 
protokolü imzalamıştık. Kılıçarslan 

İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, haftanın belir-
lenen günlerinde MÜSİAD Konya 
Şube üyelerinin işletme ve fabrika-
larında uygulamalı eğitim görmek-
te. Sanayide ihtiyaç duyulan nite-
likli insan gücünün yetiştirilmesi, 
öğrencilere sanayi işletmelerinde 
işbaşı eğitim verilmesi ile ahilik 
kültürünün kazandırılması ve me-
zun öğrencilerin istihdamının sağ-
lanması hedeflenmekte. Tercih 
yapacak öğrencilerimizi MÜSİAD 
Konya şubemizin proje okulu olan 
Kılıçarslan İMBK Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesine bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Salı Kültür Sohbetleri’nde, Gazeteci-Yazar Mehmet İhsan Kayseri’yi anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “İhsan abi Konya’nın en vefâlı insanıydı. Konya’ya borcunu ödeyerek gitti” dedi

‘Kayseri, Konya’nın
vefalı bir değeriydi’

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Salı 
Kültür Sohbetleri’nde, Gazete-
ci-Yazar Mehmet İhsan Kayseri’yi 
anlattı. Memleket Tv’den çevri-
miçi ve canlı olarak yayınlanan 
sohbette Dr. Mustafa Güçlü, İhsan 
Kayseri’nin hayatını geçmişinden 
ve ailesinden başlayarak doğumu, 
çocukluk yılları, spor ve tahsil ha-
yatından gazetecilik aşkına ve ölü-
müne varıncaya kadar ayrıntılı bir 
şekilde dile getirdi. Dr. Güçlü, ga-
zeteci İhsan Kayseri’yle ilgili şunla-
rı ifade etti.

‘GAZETECİLİK İHSAN 
ABİNİN AŞKIYDI’

İhsan abiyi tanıtanlar, sağ omu-
zunda bir çanta, sol omuzunda ka-
yıt makinesi ve boynunda; biri dia 
ve diğeri siyah-beyaz iki fotoğraf 
makinesi. Kızının ismi Onur, oğ-
lunun ismi Yusuf. Kızını tanıtır-
ken kinaye yaparak “bu benim 
Onur’um!” diye tanıtıyor. Sonra, 
eşi ve çocukları için “üçünüz benim 
aşkımsınız” diyerek gönüllerini 
alıyor. Kızı da büyüyünce “Babam 
da benim onurum!” diyerek baba-
sına iltifat etmeye başlıyor. İhsan 
abi takım elbise giyen, traşlı olan 
hâzâ bir beyefendi olarak biliyorlar. 
Mesleğine çok düşkün olduğunu 
herkes söylüyor. Lenin’in bir tabiri 
var; 24 saatinin tamamını düşün-
meyen davâ adamı olamaz, diye. 
İhsan ağabey 24 saat değil, 25 sa-
atini gazeteci olarak düşünerek ge-
çiren tam bir gazeteci.. Çünkü her 
yerden bir haber yakalar, nereden 
malzeme çıkartırım, hangi lâfı tak-
la attırırsak haber değeri olur diye 
bunları düşünen birisi. Pikniğe git-
se bile haber koklayan, haber avla-

maya çalışan bir insan olarak orta-
ya çıkıyor. Ama dürüst, ilkeli ve yan 
yollara tevessül etmeyen bir insan. 
90’lı yıllardan itibaren aktif gazete-
ciliği bırakıp yazarlığa başlıyor ve 
yavaş yavaş da “Mustafa Kemal ve 
Konya” ile başlayan kitaplar yaz-
maya başlıyor. Kitaplar ve biyog-
rafik yazılar derken sivil topluma 
daha fazla vakit ayırmaya başlıyor. 
Bizim de onunla yollarımızın daha 
fazla kesiştiği yıllar bu dönemler 
oluyor. Konya ve Konya kültürüyle 
ilgili sohbetleri hiç kaçırmazdı. Ben 
de 1996’da SOGEV ve 2002’de Ay-
dınlar Ocağı başkanı olarak İhsan 
abinin yaptığı benzer davranışları-
nın bir benzerini ben de yapmaya 
başladım. İhsan abi 2000’lerden 
itibaren mezar ziyaretleri yaparak 

vefat eden önemli kişileri (defekte 
olmayan) mezarları başında an-
maya da başlamıştı. Böylece İhsan 
abiye “İhtifâlci İhsan” ve “Vefâlı İh-
san” denmeye başlandı.

Ben Konya’yla ilgili birisini an-
mak istediğim zaman o beni arar-
dı. Anacağım şahısla ilgili, “onu 
anma. İleride başını ağrıtır, şöyle 
bir defekti var” derdi ve ben vazge-
çerdim. Dört-beş tane adamı bana 
andırtmadı. 

Hepsini tanırsınız. Meselâ bir 
tanesi küçük kızların yaşını büyü-
tüp geneleve satan çeteye, kızla-
rın yaşını büyütmesinde yardım 
etmiş.. Birisi kimliğini kullanarak 
çok kişiyi dolandırmış, paralarını 
vermemiş.. İhsan abi beni bu ko-
nularda da çok uyarırdı. Onun için 

kendisine medyunu şükranım.
‘KONYA’YA BORCUNU 
ÖDEYENLERDENDİ’

Ailecek şeker hastasıydılar. Ab-
lalarını erken yaşta kaybetmişti. 
Kendisinin de şeker hastalığı hızlı 
seyrediyordu. Çünkü bu şikem-
perverliği kendisine uygun değildi. 
İhsan abiyi yemek yerken görenler; 
“ya şimdi ölecek ya da biraz sonra” 
diye beklerlermiş. Oda “öleceğimi 
bekliyorlar. Ama ölmem” diye ta-
kılıyormuş. Perhizine de dikkat et-
mediğinden şekerin tahribatı arttı. 
Yürüyüşü bozuldu, gözlerinin gör-
me yetisi azaldı ve sonra sosyal ak-
tivitesi kısıtlandı. Seyit abiyle İhsan 
abi, sohbetlerde mutlaka müdahil 
olurlardı. Bilgelik öksürük gibidir, 
gizlenemez derler ya. Bunlar da çok 
şey bildiklerinden duramayarak 
mutlaka çıkıntılık yaparlardı. Bazen 
olumlu, bazen olumsuz tepki alır-
lardı. Biz bilgiye baktığımız için her 
halükârda memnun olurduk. Ay-
dınlar Ocağı olarak 65 yaşında ona 
Konya’nın İhtifâlcisi ve Ebul-Vefâ-
cısı diye bir teşekkür plaketi takdim 
ettik. 70 yaşında da Şükran Gecesi 
düzenledik. Hatıralarını “Damlaya 
Damlaya…” diye yazmaya başla-
dığını biliyorum. Pandemi döne-
minde Mustafa Güden’i arayarak 
beni yazabilirsin, demiş. Bildiğiniz 
o kitap belediye yayınları arasında 
çıktı. Vefatının 15’inci gününde İh-
san abiyi andık. Konya’nın en vefâlı 
insanına vefâ borcumuzu bir neb-
zecikte olsa yerine getirdiysek ne 
mutlu bize. İhsan abi Konya’ya bor-
cunu ödeyenlerden biriydi. Ruhu 
şâd, mekânı cennet olsun. Allah eşi 
ve çocuklarına sabır versin.”
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal LGS birincisi
Hakan Ekinci’yi tebrik etti

Site bahçesindeki ağaçların 
kesilmesi tepki çekti

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, LGS Türkiye bi-
rincisini makamında ağırladı. LGS 
sınavlarında 90 sorunun tamamını 
doğru cevaplayarak Türkiye birin-
cisi olan Mahmut Esat Ortaoku-
lu öğrencisi Muhammed Hakan 
Ekinci’yi Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal altınla ödüllendirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen LGS sınavı so-
nuçlarına göre 36 farklı ilden 97 
öğrenci tüm soruları doğru cevap-
layarak 500 tam puan alan öğren-
cilerden biri olan Hakan Ekinci’yi 
tebrik eden Başkan Tutal, Ekinci-
nin ailesine, okul idarecilerine ve 
öğretmenlerine çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti.

Okullarında birinci çıkarmanın 
gururunu yaşadıklarını kaydeden 
Okul Müdürü Süleyman Boztepe; 
“İlçemiz adına büyük bir başarı 
elde eden öğrencimize okulumuz 
adına teşekkür ediyorum. Pan-
demi döneminde çok fazla okula 
gidemedik fakat kendisi bu süreci 
fırsata çevirerek hem kendi adına 
hem de ilçemiz adına büyük bir 
başarı elde etti. Sizlerin nezdinde 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. 

Seydişehir’in eğitim alanında 
adından söz ettirdiğini kaydeden 
Başkan Tutal, “İlçemizin eğitim 
seviyesindeki çıtası her geçen gün 
daha da yükseliyor. Geçmişten bu 

yana okullarımız arasında tatlı bir 
yarış var. Türkiye'de 97 kişi 90 so-
runun 90'ını doğru cevaplayarak 
tam puan aldı. Birincilerin arasında 
Muhammed’in isminin de olması 
bizi çok mutlu etti. Öğrencimizin 
böylesi bir başarıyı elde etmesinde 
öğrencimizin inancının ve azminin 
yanında, ailesinin ve öğretmen-
lerinin de büyük emeği olduğunu 
düşünüyorum. Öğrencimizi azmi, 
inancı ve başarısı için tekrardan 
tebrik ediyor, ailesine ve öğret-
menlerine teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

 LGS birincisi Ekinci’den ideali 
olan okul hakkında bilgi alan Baş-
kan Tutal, “Bir genç mühendis 
Türkiye’nin gidişatını değiştirdi. 
Gençlerimizin hedefini belirlemesi 
ve hedefinde yürümesi, çalışma, 
azim ve gayretle oluyor. Birinci 
olmak Muhammed’e artık daha 
büyük sorumluluklar yükledi. Bu 
noktada elimizden ne geliyorsa, 
gerek burs anlamında gerekse sos-
yal destek anlamında öğrencimizi 
her zaman destekleyeceğiz. Eğitim 
hayatının ikinci ayağını çok iyi bir 
başarı ile tamamlayan öğrencimi-
zin hem kendine hem de vatanı-
na hizmet etme ayağında idealist 
bir birey olmasını temenni ediyor, 
Seydişehirli diğer genç kardeşleri-
mize de örnek olmasını diliyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay ilçesinde bir sitedeki 
ağaçların kesilmesine bina sa-
kinleri tepki gösterdi. Nakipoğlu 
Mahallesi'nde bulunan sitenin yö-
neticilerinden Nurullah Koyuncu, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
izinsiz şekilde bahçelerine giren 
kişilerce buradaki 6 ağacın kesil-
diğini söyledi.

İş dönüşü ağaçların kesildiği-
ni gördüğünü belirten Koyuncu, 
"Kesilen ağaçların hemen yanında 
çocuk parkı var. Çocuklar da zarar 
görebilirdi. Bu ağaçlar kolay ye-

tişmiyor. Durumla ilgili emniyete 
gerekli bilgiyi verdim, onlar zabı-
tayı aramamı, zabıta da savcılığa 
suç duyurusunda bulunmam ge-
rektiğini söyledi. Durum daha bir 
sonuca ulaşmadı." dedi.

Site sakini Murat Aslan da 
bahçelerindeki ağaçların kesil-
mesiyle ilgili suç duyurusunda 
bulunduklarını dile getirerek, 
"Kesilenlerin çoğu akasya ağacı. 
Çocukların bu duruma şahit ol-
masının üzüntüsünü yaşıyoruz." 
diye konuştu. n AA

İhsan Kayseri
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Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu görevlileri açısından 2020 yılının kayıplarla geçtiğini hatırlattı. Başkan Yalçın, 
“2020 yılı; kamu görevlileri açısından enflasyona dayalı kayıpların yaşandığı bir yıl olarak geride kaldı” diye konuştu

Enflasyonla azalan maaşlar 
seyyanen zamla tamamlanmalı

Memur Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, kamu görevlilerinin mağdu-
riyetler yaşadığını dile getirdi. Baş-
kan Yalçın, “Dünyanın ve insanlı-
ğın bütününe yönelik etki ve tehdit 
üreten Koronavirüs ve ona dayalı 
pandeminin temel gündem olduğu 
2020 yılı; kamu görevlileri açısından 
hakem kurulu kararından doğan 
mağduriyetler ile enflasyona dayalı 
kayıpların yaşandığı bir yıl olarak ge-
ride kaldı” dedi.

Yaşadığımız süreci nasıl değer-
lendirmek lazım?

Eğri oturup doğru konuşalım; 
dünya ölçeğinde yaşanan sistem kri-
zinin tam ortasında söz söylemeye, 
analiz yapmaya çalışıyoruz. Bu öyle 
bir kriz ki, öngörülerin anlık gelişme-
lerle çürütüldüğü, stratejilerin daha 
geliştirilme aşamasındayken kaos 
üretme mekanizması gibi çalışan 
odakların ürettikleri söylemler tara-
fından çökertildiği bir zeminde, san-
ki dünyanın geleceksiz günler yaşa-
dığı vehmini uyandırıyor insanlarda. 
Dolayısıyla, bugünkü durum salt 
ekonomik kavramların çok ötesinde 
bir anlama sahip.

Memur-Sen’in önerisi neydi?
Ne var ki, biz, sistemin oluştur-

duğu cürufun kaldırılması adına öte-
den beri, emek odaklı ve adil payla-
şımı önceleyen bir mantıkla hareket 
edilmesi gerektiğini söyledik. Özel-
likle toplu sözleşme görüşmelerin-
de “sosyal maliyet” uyarısı yaparak, 
mali hakları değerlendirmede man-
tığın değiştirilmesini istedik. Kamu 
işveren heyeti ise, açık bir şekilde 
belirteyim ki salt nicel perspektiften 
olaylara yaklaştı ve maalesef yak-
laşan tehlikeyi ötelemekten başka 
bir tedbir geliştirmedi. En son an-
laşmazlıkla sonuçlanan ve hakeme 
giden 5. Dönem Toplu Sözleşme gö-
rüşmelerinde, biz ısrarla öngörülen 
enflasyon hedeflerinin tutmadığını, 
enflasyonla verilen zammın aslında 
zevahiri kurtarmaktan başka bir işe 
yaramadığı uyarısında bulunduk ve 
bu noktada köklü çözüm için öneri-
lerde bulunduk.

Uyarılarınız dikkate alındı mı?
Peki, yeni bir toplu sözleşme 

görüşmelerine gittiği bir süreçte biz 
neyi konuşuyoruz? Maaş ve ücretler 
için kamu işverenin dayattığı, hake-
min de karara bağladığı oranların 
yetersizliği, enflasyon karşısındaki 
geçersizliği, hem altı aylık dönemle-
rin her birinin sonunda hem de yılso-
nu itibariyle kesin olarak ortaya çıktı. 
Yani, işverenin dayatması, maaşla-
rın/gelirin azalması olarak bordrolara 

yansımıştır. Oysa enflasyon tahmini 
ve hedefi konusunda Memur-Sen 
olarak yaptığımız uyarılar ve çağrı-
lar dikkate alınsaydı, enflasyon farkı 
girdabına ve maaşları enflasyona 
ezdirme hatasına düşülmezdi. Biz 
hem uyarımızı, hem tepkimizi hem 
de taleplerimizi yineliyoruz:

“Enflasyon tahmini ve hedefiniz 
tutmuyor, enflasyon farkı ödemedi-
ğiniz altı aylık dönem ve yıl neredey-
se bulunmuyor. Kamu görevlilerinin 
maaş ve ücretleri enflasyon farkıyla 
tazmin ediliyor ve tamamlanıyor. 
Gelin bu tabloyu düzeltelim, enflas-
yonu yenen maaş ve ücret hedefi 
belirleyelim.”

Biz, bu noktadaki tepkimizi ve 
kamu işvereninden taleplerimizi 
çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. 
Hatta kamuoyu önünde, şeffaf bir 
şekilde herkesin ulaşabileceği kay-
naklar üzerinden taleplerimizi dile 
getiriyoruz. Ne var ki, her şey bu ka-
dar ortadayken, kimileri, bizim açık 
kanallardan yaptığımız açıklamaları 
dahi maniple ederek, algıları yönlen-
dirmeye çalışıyor. 

Bunun adı rakibini/muhatabını 
yalanla yormaktır. İşte, enflasyon ra-
kamları açıklandığında kamuoyu ile 
paylaştığımız basın metnimizde yer 
alan “400 TL seyyanen zam ve %5 
peşin enflasyon farkı tekliflerimize 
gecikmeden ve mazeret üretmeden 
olumlu cevap vermesini bekliyoruz” 
ifadeleri, bir televizyon kanalı tara-
fından “Memur-Sen hükümetten 
tüm memurlar için 100 TL zam is-
tedi” şeklinde verilerek, gerçeklik 
saptırılmaya çalışılmış, algılar kirle-
tilmiştir. Burada ciddi bir ahlaki aç-
maz vardır. Bir taraftan muhalefet 
kavramı kirletilirken, diğer taraftan 
insanların ekmekleri üzerinden ciddi 
bir provokasyon yapılmaktadır bura-
da.

Talepleriniz arasında hangi baş-
lıklar vardı?

Bizim derdimizi bilen bilir. Bi-

zim derdimiz emek. Bizim hikâye-
miz, böylesine bir yangının orta-
sında kamu görevlilerinin refahını 
artırmak, dünya ölçeğinde yaşanan 
sistem krizine karşı sosyal dokuyu 
güçlendirecek politikalar noktasında 
çaba sarf etmek. Enflasyona karşı 
koruma yerine büyümeyi maaş ve 
ücretlere yansıtma, enflasyon farkı-
nın dönem sonunda tazmin edilmesi 
yerine, dönem başında peşin öden-
mesi yaklaşım ve uygulamaları ha-
yata geçirilmelidir. Gelir Vergisinde 
düşük matrah kurnazlığı terk edil-
meli, sadık vergi mükellefi kamu gö-
revlilerine 5 puanlık teşvik indirimi 
getirilmelidir. Sosyal güvenlik primi 
noktasında işverenler için öngörülen 
prim indirimi, kamunun hizmetle-
rini gören kamu görevlileri için de 
uygulamaya konulmalıdır.Bu bakış 
açısı ve yaklaşımlarla siyasi iradeden 
ve kamu işvereninden kamu görev-
lilerine yönelik teşvik paketi çağrı-
mıza, 400 TL seyyanen zam ve %5 
peşin enflasyon farkı tekliflerimize 
gecikmeden ve mazeret üretmeden 
olumlu cevap vermesini bekliyoruz. 
Çünkü emeğin, alın terinin, kamu 
görevlilerinin hizmet üretme gay-
retlerinin karşılığı olan değerin ve-
rilmesi, ederin ödenmesi hükümet 
açısından siyasi sorumluluk, devlet 
açısından medeniyet perspektifimiz 
kaynaklı zorunluluktur.

Emek ve değer sizde ne ifade 
ediyor?

Kamu personel sisteminde, hem 
genelde hem de kurumlar özelinde 
“sözleşmeli personel” düzeneğinin; 
mevzuat ve tür çokluğu, hak, yetki, 
görev tanımları ve uygulama farklı-
lığıyla sorunlar yumağına dönüştü-
ğünün altını ısrarla çizmeye devam 
ettik. Malum; aynı kurumda farklı 
yasal düzenlemelere, idari düzenle-
yici işlemlere tabi farklı sözleşmeli 
personel uygulamaları var. Bununla 
birlikte, yer değiştirme hakkı olan-
lar var, görevde yükselme imkânı 

olmayan var. Süresiz sözleşmeli 
de belirli süre sonra kadroya geçen 
sözleşmeli de var. Yani bir bütünlük 
yok. Böylesi çelişkiler ister istemez 
sosyal maliyeti yükseltmektedir ve 
gerek devlet ölçeğinde gerekse de 
toplumsal alanı yıkıma uğratacak bir 
hafızasızlığa yol açmaktadır. Ben bu-
rada bir hususun altını net bir şekil-
de çizmek istiyorum; bugün, bütün 
bu çelişkileri besleyen ve böylesi bir 
zemin üzerinde yükselen sistemden 
kimseye fayda gelmez, devşirilemez. 
Ne var ki, bu sistemi oluşturan zihni-
yet, maliyet unsurunun arkasına giz-
lenmektedir. Oysa buradaki maliyet 
vurgusu tekil bir hesaplama, yani ni-
cel indirgemeciliğe dayanmaktadır. 
Biz biliyoruz ki, değer kavramı, hele 
hele emekle yoğrulan değer kavra-
mı, nicel hesaplamaları aşan, hatta 
nicel hesaplamaların çıktılarını da 
kuşatacak şekilde sistem oluşturan 
bir anlama sahiptir. 

Peki çözüm için neler yapılmalı?
Dolayısıyla, değerlerimizi mer-

keze alarak, özellikle kamu görevli-
lerinin içinde bulunduğu sorunların 
aşılması noktasında hem sorunun 
tespiti ve teşhisi noktasında hem 
de bu sorunların çözülmesi açısında 
oluşturduğumuz bütüncül strateji-
nin başlıklarını şöyle belirliyoruz:

Sözleşmelilik Bitmeli, Herkes 
Güvenceli İstihdamdan Yararlan-
malı,

Hizmet Sınıflarına İlişkin Sorun-
lar Giderilmeli, Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı Kalkmalı Personel Rahatlamalı,

Kadro Derece Sınırlaması Bitme-
li, Kamu Görevlileri Öğrenimlerine 
Göre Yükselmeli,

Kariyer ve Liyakat İlkesi Hayat 
Bulmalı, Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Sınavları Yapılmalı,

Sendikacılıkta Evrensel İlkeler 
Benimsenmeli, 4688 Sayılı Kanun 
Yeniden Düzenlenmeli,

Kamu Mevzuatında Darbe Artığı 
Kalmamalı, Kılık-Kıyafet Yasakları 
ve Yönetmeliği Son Bulmalı,

Kamu Görevlileri İçin Kayıpsız 
Dönem Devam Etmeli, Yeni Kaza-
nımlar Eklenmeli,

Pandemiyle Mücadelede Sorum-
luluk Alanlar Motive Edilmeli, Kamu 
Görevlilerine Pandemi Tazminatı 
Ödenmeli,

Pandemiyle Mücadelenin Kesin-
tisiz Yürütülmesini Sağlayan Kamu 
Görevlilerine İlave Haklar Verilmeli,

Gelir Vergisinde Kamu Görevli-
leri İçin Matrah Yükseltilmeli, Oran 
yüzde 15’te sabitlenmeli.
n MEHMET ALİ ELMACI
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Fenerbahçe tarihinin dönüm noktala-
rını tek bir eserde birleştiren “Vakt-i Fe-
ner”in kronolojik hikayesi, sanatçı Burak 
Karavit tarafından saat mekanizması yö-
nünde işleyen bir sistem ile tek bir kanvas 
üzerinde oluşturuldu. 

Bu sisteme göre saat 12.00 pozisyo-
nunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün do-
ğuşu ile başlayıp tarihe geçen hikayelerle 
devam eden eser, Fenerbahçe Spor Ku-
lübü Başkanı Ali Koç ile yine aynı noktada 
birleşiyor.
6 BİN 600 ADET GÖRSELLE FENERBAHÇE 

LOGOSU OLUŞTURULDU
Konsept üzerine çalışan mix media/

kolaj sanatçısı Burak Karavit, yapımı bir 
yıl süren eser için Fenerbahçe Spor Kulü-
bü arşivinden almış olduğu bir milyon 676 
bin fotoğraf ve 400 bine yakın yardımcı 
görsel arasından seçtiği 880 adet fotoğraf 
ile eserin iki boyutlu kısmını oluşturdu. 
Sanatçının eserin kalbi diye adlandırdığı 
orta bölümü ise 3D Lenticular tekniği ile 
tasarlandı. Eserin ortasında yer alan bu üç 
boyutlu alan soldan sağa işleyen (Akan Gö-
rüntülü / Flip Animation) bir kinetiğe sahip. 
Bu tasarıma göre 6600 adet görselle kolaj 
tekniği ile oluşturulan Fenerbahçe logosu 
5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine 
dönüşüyor.

“BÖYLE BİR ESERİ TARAFTARLARIMIZLA 
BULUŞTURMAK BİZE GURUR VERİYOR”

Bir ilki gerçekleştirdikleri için Fener-
bahçeliler adına gururlu olduğunu ifade 
eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali 
Koç, eserle ilgili şunları söyledi:

“Vakt-i Fener, 1907’de Kadıköy’e diki-
len fidanın, dallarını dünyaya açan asırlık 
bir çınar oluşunu görsel bir hikaye ile an-
latıyor. Mutluluklarımız, şampiyonlukları-
mız, sayılarımız, gollerimiz, hüzünlerimiz, 

heyecanlarımız, kayıplarımız, ilklerimiz, 
aşklarımız ile hayat içerisinde Fenerbahçe 
ile oluşturduğumuz anılardır. Bizim göre-
vimiz ise bu anlamlı tarihi gençlerimiz ile 
paylaşmak. 

O nedenle bu projenin bitmiş halini 
görmek bu yoldaki inancımızı ve mutlulu-
ğumuzu artırdı. Milyonların içinde var olan 
‘Vakt-i Fener’ini anlatan böyle bir eseri 
taraftarımızla buluşturmak bize gurur veri-
yor.”

KUŞDİLİ YANGINI VE GAZİ
MUSTAFA KEMAL’İN BAĞIŞI

Eserdeki önemli detaylara ilişkin sanatçı 
Burak Karavit, “Fenerbahçe’nin tarihindeki 
yüzlerce özel hikayenin arasında bana göre 
Kuşdili yangını en üzücü olanı. 25 senelik 
mazisi olan bir spor kulübünün o zamana 
kadar kazandığı tüm kupaların, şiltlerin, 
resmi kağıt, yazışmaların ve fotoğrafların 
bu üzücü olayda yanıp, kül olması beni çok 
derinden etkiledi. Elimde Kuşdili Lokali’nin 
yangın sonrasında çekilmiş ve binanın sa-
dece ufak bir kısmını gösteren siyah-beyaz 
bir fotoğrafı vardı. Mevcut olan fotoğrafı res-
tore edip renklendirdikten sonra fotoğraftaki 
orijinal panel dokularını kullanarak binanın 
resimde olmayan kısmını, yapay zeka, doku 
transferi ve airbrush tekniği kullanarak ye-
niden inşa ettim. Fenerbahçe Kulübü’nün 
yaşadığı bu talihsiz yangın olayında tüm 
Türkiye’nin el birliğiyle yapmış olduğu para 
yardımları da gözümden kaçmayan diğer bir 
ayrıntıydı. Fakat en önemlisi ise Gazi Musta-
fa Kemal’in yangın sonrasında 500 TL gibi 
yüksek bir rakamı Fenerbahçe Kulübü’ne 
bağışlıyor olmasıydı. Binanın tam önüne 
yerleştirdiğim ve elinde 7 Haziran 1932 
tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ni tutan gazete 
dağıtan çocuk, bu olaya en önemli gönder-
medir” dedi. n AA

Fenerbahçe tarihi 
'Vakt-i Fener'de buluştu
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” kültür ve sanat projesi, sarı-lacivertli kulübün 
tarihini, sanat eserine dönüştürdü. 1907 yılından günümüze gelen tarihi, kronolojik sırayla anlatan görsel 

biyografi, sanatçı Burak Karavit tarafından bir yılda tamamlanırken tek bir kanvas üzerinde oluşturuldu

Gaziantep FK yeni
sezona hazırlık yapıyor

Gaziantep, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkla-
rını sürdürdü. Bolu Karaçayır Tesisleri'nde teknik direktör 
Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni 
transfer Halil İbrahim Pehlivan da katıldı. Daha önce ta-
kımla çalışan diğer yeni transferler Angelo Sagal ve Doğan 
Erdoğan da antrenmanın tamamında yer aldı.

Öte yandan Romanya Milli Takımı'ndan dönen ve 1 
haftalık iznin ardından takıma katılan Alexandru Maxim de 
çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışma-
larıyla başlayan antrenman, dayanıklılık idmanıyla devam 
etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. n AA

Sivasspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni 
sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde üç 
idmanla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 
futbolcular, kampın altıncı günündeki ilk antrenmanı teknik 
direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma 
hareketleriyle başlayan idmanda bir grup, kamp yapılan 
otelin yanında bulunan gölet etrafında, diğer grup ise saha-
da dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareket-
lerinin ardından tamamlandı. n AA

Tunay Torun 
Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor’da for-
ma giyen Tunay Torun’u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak 
Çaykur Rizespor’da forma giyen ve bonservisi elinde bula-
nan Tunay Torun’u transfer etti. Kariyerine St.Pauli altya-
pısında başlayan Tunay Torun; Hamburg, Hertha Berlin ve 
Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da mücadele etti. 2014 
yılında Kasımpaşa ile Türkiye’ye gelen başarılı futbolcu, 
Süper Lig’de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor 
formalarını giymişti. n İHA

‘Daha iyi bir performans sergilemek istiyorum’
Çaykur Rizespor’un orta saha 

oyuncusu Erik Sabo, bu sezon geç-
tiğimiz sezonki performansından 
daha iyi bir performans sergilemek 
istediğini daha fazla gol ve asist 
yapmak istediğini söyledi. Ayrıca 
Sabo, yeni sezonda seyircili maç-
lar olacağı için mutlu olduğunu 
belirterek, "Galatasaray, Beşiktaş 
ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı 
deplasmanda oynamayı iple çekiyo-
rum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur 
Rizespor’un 29 yaşındaki Slovak 
oyuncusu Erik Sabo, Erzurum Yük-
sek İrtifa Kamp Merkezindeki yeni 
sezon hazırlıklarını ve hedeflerini 
anlattı. Geçen sezonki performan-
sını artırmak istediğini ifade eden 
Sabo, "Kampa daha yeni katıldım. 
Henüz takımla çalışamadım. Dün 

tek başıma bir koşu yaptım. Geçti-
ğimiz sezon 7 gol 2 asistlik bir per-
formans sergilemiştim. Bu sezon 
bunun üzerine çıkmak istiyorum. 
Takım olarak da geçtiğimiz sezon-
dan daha iyi olmak istiyoruz. Gol ve 

asist olarak bir sayı veremem ama 
geçtiğimiz sezondan daha iyi olma 
hedefindeyim" şeklinde konuştu.

"Umarım geçen sezon bitirdiği-
miz sıralamanın daha üstünde biti-
rebiliriz"

Sabo, takım olarak daha üst sı-
ralarda sezonu bitirme hedefinde ol-
duklarını kaydederek, "Taraftarların 
bir kısmının maçlara gelecek olma-
sı sevindirici. Daha iyi bir atmosfer 
olacağını düşünüyorum. Özellikle iç 

saha maçlarında bunun bizim için 
itici bir güç olacağını tahmin edi-
yorum. Umarım iç sahada maçları 
kazanıp onları mutlu edip, deplas-
manda puanlar toplayarak geçen 
sezon bitirdiğimiz sıralamanın daha 

üstünde bitirebiliriz" açıklamasını 
yaptı.

"Galatasaray, Beşiktaş ve Fe-
nerbahçe gibi rakiplere karşı dep-
lasmanda oynamayı iple çekiyorum"

3 büyük kulübün deplasmanında 
oynamak için sabırsızlandığını akta-
ran 29 yaşındaki futbolcu, "Özellikle 
beni zorlayan bir savunma oyuncusu 
var diyemem ama Galatasaray, Be-
şiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere 
karşı deplasmanda oynamayı iple 
çekiyorum. Çünkü çok fazla taraf-
tarları var ve onlara karşı oynamak 
keyif verici. Şu ana kadar Bülent ho-
cayla çok iyi ilişkilerimiz var. Bu se-
zon teknik heyete yeni kişiler katıldı. 
Onlarla da aram çok iyi onlarla da 
bu sezonda iyi ilişkiyi devam ettirip 
takımıma katkı sağlamak istiyorum" 
değerlendirmesini yaptı. n İHA

Beşiktaş kuvvet çalıştı Galatasaray Turgay Şeren’i andı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu 

sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yöneti-
minde yapılan antrenman, denge, kuvvet 
ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, 
iki grup halinde salonda yapılan ısınma 
ve streching çalışması ile başladı. İstas-
yonlardan oluşan parkurda değişmeli 
olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanık-
lılık testleri ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlık-
larına bu akşam saat 18.00’de yapacağı 
antrenmanla devam edecek. n İHA

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı 
futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane 
kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay 
Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle 
anma mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı ku-
lübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, 
Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer 
aldığı video ile yayımlanan mesajda, 
"Kalplerimizde daima #GalatasarayAs-
lanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. 
Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin 
unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 
5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyo-
ruz." ifadeleri yer aldı.  n İHA
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Bisiklet Genç Milli Takımı ve Çatal-
hüyük Çumra Belediyespor Bisiklet Takı-
mı'nın antrenörü İsmail Uğurlu, sporcula-
rının birçoğunun kendisine gelmeden önce 
tarlada, bağda ya da bahçede piştiğini 
bunun da kendileri için avantaj sağladığını 
söyledi. Konya'nın Çumra ilçesinde 1996 
yılında kurulan Çatalhüyük Çumra Beledi-
yespor Bisiklet Takımı, bugüne kadar çok 
sayıda bisiklet sporcusunun yetişmesini 
sağladı. Takımdan çıkan sporcular, 1 Avru-
pa, 10 Balkan ve çok sayıda Türkiye şampi-
yonluğu elde etti.

Takımın antrenörü İsmail Uğurlu, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecin-
de bisiklet koşu faaliyetlerinin çok azal-
dığını, hatta iki senede sadece bir yarışa 
katılabildiklerini belirtti.

Sporcularının performansı açısından 
yarışların çok önemli olduğunu ifade eden 
Uğurlu, "Çünkü biz ne kadar yarış koşarsak 
performansımız o kadar yükseliyor. İnşal-
lah bu ay itibarıyla normalleşme süreci 
başladı. Biz de çalışmalarımızı yarışlara 
odaklanarak yapacağız." diye konuştu.

Uğurlu, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyo-
nası'nın uzun bir aradan sonra geçen ay 
yapılabildiğini hatırlatarak, "Tabii ulusal 
nitelikte olması nedeniyle zorlu bir koşuy-
du. Biz sporcularımızla 5 ayrı kategoride 
bu yarışlara girdik. İlk günde bu 5 ayrı kate-
goride de Türkiye Şampiyonu olduk. Yakın 
tarihte böyle bir olay yok. Ertesi gün altıncı 
şampiyonluk da geldi. Böyle bir başarı yok. 
Ayrıca yaklaşık 2 yıl önce Kadınlar Bisiklet 
Takımı'nı kurduk. Kadın Bisiklet Takımı'n-

dan da iki Türkiye Şampiyonu çıkardık. 
Konya'da bir ilki başardık." değerlendirme-
sinde bulundu.

"SPORCULARIMIZ BİZE GELMEDEN 
ÖNCE TARLADA, BAĞDA YA DA 

BAHÇEDE PİŞİYOR"
Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu 

bir ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini vur-
gulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Buradaki (Çumra) ailelerin çocukları 
bize gelmeden önce tarlada, bağda ya da 
bahçede pişiyor. 

Yani sporcu bana geldiği zaman oto-
matikman genetiği kuvvetli geliyor. Bana 
sadece onu işlemek kalıyor. Eğer onu iş-
lersek çok güzel yerlere geliyor. Biz Torku 
ve Çumra olarak 6 ayrı branşta yaklaşık 30 
sporcuyla faaliyet gösteriyoruz. Her ayrı ka-

tegoride kürsü yapmak aslında çok zor. Biz 
Çumra'da bu sistemi oturttuk. Tabii sporcu-
larımın tarlada pişmesi beni bir adım önde 
başlatıyor. Diğer sporculara göre tarladan 
gelen gençlerimizin daha çabuk ve kolay 
adapte olması bize avantaj sağlıyor. Bazı 
sporcularımızın aileleri hala çiftçilikle uğ-
raşıyor. Hatta yarışmalarda bazen konusu 
açılınca sporcularımızın geçmişini duyunca 
rakipler bize "pancarcı" diyorlar. Tarladan 
başlayan bir süreç Türkiye şampiyonluğu 
ve inşallah buradan da Avrupa şampiyon-
luğuna uzanacak bir sürece dönüşür. Son 
yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 6 ayrı 
kategoride 6 farklı yaş grubunda 6 birinci 
çıkardık. Sayması zor şampiyonluklar bir 
nevi tarladan geçiyor."
n AA

Şampiyonluğa giden 
yol tarladan geçiyor

Çatalhüyük Çumra Belediyespor Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu başarılarının sırlarını ve gündeme dair açıkla-
malarda bulundu. Uğurlu, "Buradaki ailelerin çocukları bize gelmeden önce tarlada, bağda ya da bahçede pişiyor. Yani 

sporcu bana geldiği zaman otomatikman genetiği kuvvetli geliyor. Bana sadece onu işlemek kalıyor." dedi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ada-
na Demirspor, İtalyan forvet Mario Balo-
telli'yi transfer ettiğini açıkladı. Kulübün 
Twitter hesabından yapılan açıklamada, 
30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme 
imzalandığı belirtildi.

 Açıklamada, "Adana Demirspor'u-
muzun tarihine adını altın harflerle yaz-
dıracak bir transfer gerçekleşti.

 Dünya yıldızı Mario Balotelli, ta-
kımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi 
imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık 
mavi-lacivertli forma için atacak." ifade-
lerine yer verildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana 
Demirspor, transfer görüşmesi yapmak 

üzere İtalyan oyuncu Mario Balotelli'yi 
İstanbul'a getirdiği Mario Balotelli ile 3 
yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Mavi-lacivertli ekip Balotelli İstan-
bul'a geldikten sonra sosyal medya he-
sabından bir paylaşımda bulundu. Ateş 
emojisinin kullanıldığı paylaşımda, "İki 
deli bir araya gelmemeliydik" ifadeleri 
yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede Türki-
ye gündemine oturdu.

Kariyerinde forma giydiği takımlar 
ve birlikte çalıştığı teknik adamlarla 
yaşadığı problemlerle sıkça gündeme 
gelen Balotelli; Inter, Machester City, 
Milan, Liverpool gibi Avrupa'nın dev ku-
lüplerinde görev yapmıştı. n İHA

Adana Demirspor Mario Balotelli’yi kadrosuna kattı

Yavru Kartal’dan 
forvete takviye

13 Temmuz’da
fikstür çekilecek

TFF 2.Lig’de 
gruplar belli oluyor

1922 Konyaspor yeni sezon adına transfer çalışmala-
rını sürdürüyor. Kaleci Suphi Dağ’ı kadrosuna katan Ye-
şil-Beyazlılar, son olarak ise forvet hattına takviye yaptı. 
Yavru Kartal, geride kalan sezonu Ankaraspor’da geçiren 
24 yaşındaki Hacı Ömer Doğru ile 2 yıllık sözleşme im-
zaladı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından 
bir açıklama yayınlayan 1922 Konyaspor, şu ifadeleri 
kullandı: “Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları 
kapsamında, kulüp başkanımız Sn.Muhammet Zahir 
Renklibay'ın katıldığı tören ile Ankaraspor'da forma giyen 
forvet oyuncusu Hacı Ömer Doğru ile 2 yıllık sözleşme im-
zalamıştır.” n SPOR SERVİSİ

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Tem-
muz Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 
(TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi 
saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine, TFF yet-
kilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Öte yandan, TFF 
1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 
15.00'te gerçekleştirilecek. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’unda yer alacağı TFF 
2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grup kura çekim tarih-
leri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapı-
lan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF 2. Lig grup kura çekimi 
12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig grup 
kura çekimi ise aynı gün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. 
Kura çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri 
katılacak. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da seçmelerin yeri değişti Adem Eren’in sözleşmesi uzatıldı 
1922 Konyaspor’da daha ön-

cesinde planlanan seçmelerin 
yeri değişti. Tatlıcak Tesisleri’nde 
yapılması planlanan seçmeleri 
Cumhuriyet Futbol Sahası’na alın-
dı. 

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
yınlayan 1922 Konyaspor, “Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor’umuz 
da Konya içi, Türkiye geneli ve 
yurt dışından 1997-2002 yılları 
arası doğumluların katılabileceği 
seçmelerimiz 9-10-11 Temmuz 
tarihleri arasında Cumhuriyet Fut-
bol Sahasında yapılacaktır. 

Kulübümüzün yapacağı seç-
meler için futbolcuların en az BAL 
LİGİ oyuncusu olması, adayların 
ayrıca seçmelere katılırken spor 
malzemelerini (tekmelik, for-
ma, şort ve futbol ayakkabılarını) 
yanlarında getirmeleri gerek-
mektedir. Seçmelere katılacak 
futbolcuların konaklamaları kendi 
imkanları ile olacak olup Cum-

huriyet Futbol Sahasındaki seç-
melerimizde HES KODU kontrolü 

yapılacaktır.”
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un altyapısında ye-
tişen ve son iki sezonu 1922 Kon-
yaspor’da kiralık olarak geçiren 
orta saha oyuncusu Adem Eren 
Kabak’ın sözleşmesi Konyaspor 
tarafından 2 yıl daha uzatıldı. 20 
yaşındaki Adem Eren’in sözleşme-
sinin uzatılmasından sonra 1 yıl-
lığına yeniden 1922 Konyaspor’a 
kiralandı.

Konuyla ilgili resmi sosyal 
medya hesabından bir açıkla-
ma yapan Adem Eren Kabak, 
“Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme 
imzalamış bulunmaktayım. 2 se-
zondur formasını giydiğim 1922 
Konyaspor’a kiralanıp, terimin 
son damlasına kadar mücadelemi 
vereceğim.” ifadelerini kullandı. 
2 sezonda 1922 Konyaspor forma-
sıyla 47 karşılaşmada görev alan 
Adem Eren Kabak, 2 kez gol sevin-
ci yaşarken, 2 kez de asist yapma 
başarısı gösterdi. Orta alanda mü-
cadelesi ve top tekniğiyle dikkat 

çeken, 20 yaşındaki oyuncunun 
önümüzdeki sezonlarda Kon-

yaspor’da değerlendirilmesi bek-
leniyor. n SPOR SERVİSİ
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Konya’nın en önemli firmalarından olan Tekman Cıvata’nın ikinci nesil yöneticilerinden Talha Batuhan 
Tekelioğlu ile sektörü ve özel hayatını konuştuk. Tekelioğlu, “En büyük hobimiz işimiz” diye konuştu

‘En büyük hobimiz işimiz’
Bağlantı elemanları pazarla-

mak amacıyla 1975 yılında kuru-
lan Tekman Cıvata  1990 yılına 
kadar bölgesel faaliyetlerini sür-
dürerek daha sonra pazarlama 
ağını genişleterek ülke geneline 
satış yapmaya başladı. Bu arada 
üretimle ilgili araştırmalar yapmış, 
ve 1992 yılında sıcak dövme yön-
temiyle cıvata imalatına da baş-
layarak sektörde adını duyurdu. 
Firmanın ikinci kuşak yöneticile-
rinden Talha Batuhan Tekelioğlu, 
10’Lar Dergisi’ne özel açıklamalar 
yaptı. Tekelioğlu, “Gelecekte de 
işimizi en üst seviyelere taşıyıp 
şehir ve ülkemize katma değer 
kazandırmak istiyorum” dedi.

Talha Batuhan Tekelioğlu 
kimdir? 

İsmim Talha Batuhan Tekeli-
oğlu.1995 Konya doğumluyum. 
İstanbul Beykent Üniversitesi İş-
letme mezunuyum. İlk, orta ve 
lise eğitimimi Konya’da bitirdim. 
Ondan sonra beş yıllık bir İstan-
bul serüvenim oldu sonrasında 
şirketime döndüm. Şu an burada 
çalışan pazarlamacı arkadaşları-
mız ile tüm Türkiye’ye pazarlama 
gerçekleştiriyoruz. Eğitim için İn-
giltere’ye gittim, dil eğitimi için 
aşağı yukarı on ay İngiltere’nin 
Manchester şehrinde kaldım. 
Orada dil eğitimi aldım.

Tekman Cıvata ne zaman 
kurulmuş, hikayesini dinleyebilir 
miyiz?

Tekman Cıvata 1974 yılında 
benim dedem tarafından kurul-
muş. O günden bugüne çok aşa-
madan geçmiş. Allah’a çok şükür 
sektörde bir saygınlığımız var.

İmalat mı yapıyorsunuz?
Tekman Cıvata bir pazarlama 

şirketi,1974 yılında dedem tara-
fında o dönemde olan on numa-
ra yağ diye anılan şeyleri satarak 
başlamış. Sonrasında 1989 yılına 
kadar kendisi idare etmiş. 1990 
yılında babama devretmiş o yıldan 
itibaren babam çeviriyor.1992 yı-
lında Tekman Cıvata’nın ihtiyaç-
larına yönelik bir üretim merkezi 
kurulmuş. Sonrasında firmamız 
da hızla büyüyerek ürettiğinin 
yüzde kırkını ihraç eder hale geldi

Kaç kişi istihdam ediyorsu-
nuz?

Toplamda 260 kişi ile çalışıyo-
ruz.

Pandemi süreci nasıl geçti si-
zin için?

Pandemi ilk başladığı zaman-
larda insanlarda bir korku mey-
dana geldi ve bu her şeyi etkiledi. 
Bu bizim sektörümüzü de etkile-
di.2020 yılı çok fazla fiyat artışları 
ile geçti. Ilk başlarda mart ayından 
mayıs ayına kadar çok ciddi dura-
ğanlık oldu. Kimse önünü göre-
medi. Art ardına fiyat değişiklileri 
oldu. Bizim haziran ayından yıl 
sonuna kadar hedeflerimizin çok 
çok üstünde satışlarımız oldu.
Pandeminin başındaki açığımız 
fazlasıyla kapandı. İnsanlar mal-
zeme bulamama korkusu ile pa-
niklediler. Bizim sektörümüz için 
kötü bir durum. Zira bizim tahsilat 
süremiz çok uzuyor. Sektörümüz-
de artık satışlar çok kolay olduğu 
için bu ciddi rekabete sebep olu-
yor. Mesela Konya’daki firma artık 
çok rahat bir şekilde İstanbul’daki 
firmaya mal satabiliyor. Onun dı-
şında bizim sektörümüzde Tür-
kiye’de binlerce belki on binlerce 
firma var. Hatta son zamanlarda 
fabrikadan fabrikaya satış oluyor 
aradaki aracıyı baltalıyorlar. Bu 
da bizim için sıkıntı oluyor. Bu fi-
yat rekabetlerine çok fazla girmek 
istemiyoruz ama ne kadar da gir-
mek istememekte buna mecbur 
kalıyoruz.

Devlet desteğinden faydalan-
dınız mı?

Biz devlet desteklerinden 4 
aylık bir süreçte kısa çalışma öde-
neğinden yararlandık.

Destekleri yeterli buluyor 

musunuz?
Açıkçası kendi firmam için ko-

nuşayım; sürekli bir üretim yapan 
firma olarak desteğin bizim için 
bir önemi yok.

Talha Batuhan Tekelioğlu iş 
hayatına nasıl başladı?

Bizim üretim hattımız daha 
ben doğmadan önce kurulmuş za-
ten çocukluğumdan beri babamın 
yanındayım. İlk işyerlerimize beş 
yaşlarındayken sürekli gidip ge-
lirdik. Yaz ve sömestri tatillerinde 
sürekli işyerinde olurdum. Hat-
ta makineleri bile öğrenmiştim 
ondan sonraki süreçte. şuan ben 
üretim yapmıyorum ama belki bi-
raz çalışmaya başlasam o zaman-
dan kalan bilgilerim ile çok rahat 
çalışabilirim.

Şu anda şirketteki göreviniz 
nedir?

Pazarlama, satış ve satın alma 
ile ilgileniyorum. Günümün çoğu 
satış işleri ile ilgilenmek ile ge-
çiyor. Ben size benim ile babam 
arasındaki ilişkiyi de açıklayayım. 
Babam bana “hep insan sevdiği işi 
yapmalı, yapacağın iş seni mutlu 
etmiyorsa yapma” derdi. Ben de 
çocukluğumdan beri burada bu-
lunduğum için buradaki dinamiğe 
ve aksiyona alıştım artık. Çalışır-
ken zaman çok hızlı geçiyor bura-
da ve bu benim çok hoşuma gidi-
yor burada olmayı çok seviyorum 
ve kendi sektörümüzden tarıma 
kadar her türlü sektörden habe-
rimiz oluyor bu da bizde bir arka 
plan ve hazırlık oluşturuyor ve her 
sektör hakkında bilgi sahibi yapı-

yor bizi. Bu da beni çok memnun 
ediyor o yüzden üretimde değil de 
satış kısmındayım.ve babam şöyle 
bir insan kendi oğlu da olsa kim-
seye ayriyeten bir imtiyaz vermez. 
Kapıdan çıkınca baba-oğul ilişki-
miz var ama işyerine gelince onun 
işçisiyim. Böyle de olması gere-
kiyor. Aile şirketlerinin en büyük 
sorunu da bu zaten. Yani ben eğer 
görevimi yapamazsam benim gö-
revimi yapacak birisi gelir, benim 
yerime oturur.

İş haricinde neler yapıyorsu-
nuz?

Ben üniversitede iken baba-
mın çalışmasını görüyorduk. ba-
bam çok yorulduğunu ve cidden 
vakitlerinin olmadığını söylüyor-
du, biz anlamıyorduk ‘Allah aş-
kına ne var bu işte bizden daha 
büyük firmalar var . Biz neden 
zorlanalım?’ diyordum. O za-
manlar işi bilmeden düşünüyor-
dum.2017’den beri işin içinde-
yim. Sadece tedarikçi firma sayısı 
1000 ve sadece tedarik için 1000 
firma ile görüşüyoruz. Çalışmaya 
başlayınca gördüm ki; buradaki iş 
yükü çok ağır ve gerçekten vakit 
kalmıyor. Ben geçen sene evlen-
dim, evlenmeden önce bir bahçe-
miz vardı onunla ilgilenirdik. Şu 
anda sosyal hayatımız da işimiz 
oldu.

Gençlere tavsiyeleriniz neler 
olur?

Bu dönem ciddi anlamda riskli 
bir dönem, bazen insanlar emek-
lerinin karşılığını alamayabiliyor. 
Bazen dövizde ciddi dalgalanma-
lar oluyor. İnsanların bu işleri iyi 
bir şekilde idrak etmesi gerektiği-
ne inanıyorum. İyi bir araştırma 
sonucu bu işe girmelerini tavsiye 
ederim. Onun dışında insanların 
sevdiği işi yapmalarını öneriyo-
rum.

Hedefleriniz neler?
Şu an ben Genç Müsiad yö-

netim kurulu üyesiyim, yani 
STK’Larda insanların bulunması-
nı öneriyorum. Bu insanlara farklı 
bir bakış açısı katıyor. Ciddi bir 
şekilde insanı geliştiriyor. Önemli 
mevkilerde güzel, iyi niyetli insan-
ların bulunması gerektiğini düşü-
nüyorum. Gelecekte de işimizi en 
üst seviyelere taşıyıp şehir ve ül-
kemize katma değer kazandırmak 
istiyorum.

Talha Batuhan Tekelioğlu

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Kılca ve Genç 
Özgökçen’i ziyaret etti

Alper Potuk 
Rizespor’la anlaştı

Güray Gazioğlu  
1922 Konyaspor’da

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet 
Genç Konyaspor Kulübü Başkanı Fa-
tih Özgökçen’i ziyaret etti. Geçtiğimiz 
günlerde Hasan Kılca çocuklarla halı 
sahada futbol oynamış ve Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya 
üzerinden Kılca’ya “Sayın Başkanım; 
Scout ekibimiz videoyu görünce he-
men beni aradılar “aradığımız golcüyü 
bulduk” diye... İzleyince hak verdim 
onlara. Anlaşabilirsek yılın transfer 
duyurusunu yarın yapabiliriz.” demiş-
ti. Kılca’da ziyaret sonrasında yaptığı 
paylaşımda “Geçtiğimiz günlerde gü-
zel bir teklif almıştım. Şu işin bir adını 
koyalım dedik” sözleriyle samimi bir 
şekilde cevap verdi. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, sosyal medya hesabından yap-
tığı paylaşımda, Sayın Başkan ve yö-
netimi büyük bir özveriyle takımımızı 
yeni sezona hazırlıyor. Başarılar diliyo-
rum.” dedi. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un ısrarla 
kadrosuna katmak istediği Alper Potuk, 
Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. 
Gerek bonservis anlamında gerekse 
maaş anlamında Karadeniz ekibi daha 
yüksek ücret verirken transfer olumsuz-
lukla sonuçlandı. Ankaragücü’ne veda 
eden Alper Potuk, sosyal medya hesa-
bından yayımladığı mesajında, "Büyük 
Ankaragücü camiası; bu özel kulübe 
gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer 
Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, fut-
bolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışan-
larına, her zaman yanımızda olan Seda 
Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak 
üzere beraber çalıştığım hocalarıma 
ve ekiplerine çok teşekkür ederim." 
ifadelerini kullandı. Alper Potuk Çaykur 
Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
eski oyuncusu Güray Gazioğlu ile söz-
leşme imzaladı. Geride kalan sezonun 
başında takımdan ayrılarak Amedspor 
ile anlaşan Güray, Gazioğlu düzenlenen 
törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan 
1922 Konyaspor, “ Karatay Termal 
1922 Konyaspor’umuz orta saha oyun-
cusu Güray Gazioğlu ile Kulüp Başkanı-
mız Sn.Muhammet Zahir Renklibay ve 
yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı tö-
ren ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” 
dedi. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-
çen, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’u 
makamında ziyaret etti. 

Konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıkla-
ma yayınlayan Yeşil-Beyazlılar şu ifadeleri kullandı: 
“Başkanımız Fatih Özgökçen ve beraberindeki heyet, 
“TORKU ve NO ON” gibi Türkiye’ye mal olmuş mar-
kalarıyla kulübümüze büyük katkılar sağlayan PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’u ziyaret etti. 

Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu liste-
sinde yer alan ve ilk 50’nin değişmezi haline gelen, 
büyük sanayi kuruluşlarını geride bırakan şehrimizin 
yüz akı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş ile diğer 
iştiraklerinin bugünlere gelmesinde büyük pay sahi-
bi olan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya 

geldi. 
Konyaspor’un dünü, bugünü ve yarınının konu-

şulduğu ziyaret, son derece sıcak ve samimi bir ha-
vada gerçekleşti. 

Başkanımız Fatih Özgökçen, ziyaretin sonunda 
yakın ilgi ve ev sahipliği için PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk’a teşekkür ederken, üzerinde 
isminin yazılı olduğu 42 numaralı formayı hediye 
etti.”

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafların ar-
dından sona erdi.

Ziyaret sonrasında Konyasporlu taraftarlar bu 
görüşmeden memnun kalırken, Recep Konuk’un tek-
rardan Konyaspor’a sponsor olmasını istedi. Recep 
Konuk önceki dönemlerde Konyaspor’a ciddi anlam-
da maddi destek sağlamıştı. n SPOR SERVİSİ

Fatih Özgökçen’den 
Recep Konuk’a ziyaret
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