
Lavanta 
Bahçesi’ne 50 
bin ziyaretçi
n HABERİ SAYFA 4'TE

KOSKİ’den
yöneticilere 
liderlik eğitimi
n HABERİ SAYFA 5'TE

15 Temmuz
Şehidi'nin
babası gururlu
n HABERİ SAYFA 6’DA

Gurbetten geliyorlar
Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, bu yıl memlekete akın 
ediyor. Bu kapsamda, Konya Havalimanına da iç ve dış hatlardan yoğun uçuşlar gerçekleşiyor

GURBETÇİLER 
MEMLEKETTE 

Geçtiğimiz yıl pandemiden 
dolayı memleketlerine 
gelemeyen gurbetçiler, 
bu yıl tatillerini Türkiye’de 
geçirmek için yola çıktılar. 
Bu kapsamda gurbetçilerin 
sınır kapısından yurda geliş-
leri devam ediyor. Konya’da 
son günlerde cadde ve 
sokaklarda yabancı plakalı 
araçlar görülürken, Konya 
Havalimanı’na da iç ve dış 
hatlardan yoğun uçuşlar 
gerçekleşiyor.

YHT SEFERLERİ 
DE ARTIRILSIN 

Gurbetçilerin memleketlerine 
geliş yoğunluğu havayolu 
şirketlerini harekete geçirdi. 
Konya Havalimanına 2021 Yaz 
Döneminde 114 iç sefer, 54 
charter sefer düzenleniyor. 
Öte yandan vatandaşlar, 
TCDD yetkililerinden Kon-
ya-Ankara, Ankara-Konya, 
Konya -İstanbul, İstanbul- Kon-
ya, Eskişehir- Konya, Kon-
ya- Eskişehir arasında YHT 
seferlerinin artırılmasını istiyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Yüzde 10 bu yıl hayal
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, mevsiminde 
yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle rekolte 
kaybı bekleniyor. Ülke hububat üretiminin yüzde 
10'unu karşılayan Konya'da bu yıl aynı rakamları 
görmek mümkün görünmüyor.
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı 
Murat Akbulut, “Kuraklık sadece kıraç alanları 
etkilemedi, sulanan hububatta da yeterli yağış 
alınamadığı için istenilen netice alınamadı. Sulu 
tarım yapılan hububat da olumsuz etkilendi” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Yeşilay Konya’da 
görev değişimi

Yeşilay Konya Şube Başkanlığı-
nı yürüten Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil, Türkiye Yeşilay Ce-
miyeti Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeliğine girmesinin 
ardından görevi Yeşilay Konya 
Şubesinde uzun yıllardır görev 
yapan Dr. Zeliha Üstün Argon’a 
devretti. n HABERİ SAYFA 10'DA

OTOPARK AÇILDI, 
SIRA DÜZENLEMEDE

72 MAHALLEYİ 
ZİYARET ETTİ

ÇARŞI-PAZAR 
BAYRAM TELAŞINDA

TEKNOLOJİYİ YAKIN
TAKİP EDİYORUM 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı 
Meram Yeraltı Katlı Otoparkı hizmete açıldı. Otopark, 1 

Ağustos’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yan-
dan bölgedeki çevre düzenleme çalışmaları da aralıksız 

devam ediyor. n HABERİ SAYFA 3'TE

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini tamamlayarak, 72 
mahallede muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya 

geldi. n HABERİ SAYFA 5'TE

Konya’da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıklar 
başladı. Çarşı-pazarda bayram hareketliliği yaşanırken, 

sıcak havaya rağmen hazırlıklarını sürdüren vatandaşların 
yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. n HABERİ SAYFA 4'TE

Konya’nın önemli markası olan Teknik Isıl İşlem’in genç 
yöneticisi Hüseyin Büyükdişikitli, teknolojiyi yakın takip 
ederek, yenilikleri iş hayatında uygulamaya çalışıyor. 

n HABERİ SAYFA 15'TE

Murat Akbulut
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Meram Yeraltı Katlı Otoparkı hizmete açıldı. Meram Yeraltı Katlı Otoparkı 
1 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan bölgedeki çevre düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor 

Meram Yeraltı Katlı Otoparkı açıldı
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin şehre kazandırdığı Meram 
Yeraltı Katlı Otoparkı hizmete açıl-
dı. Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, önemli bir 
ihtiyacı karşılayacak 1.000 araçlık 
otoparkın 1 Ağustos’a kadar üc-
retsiz olduğunu belirterek, hayırlı 
olmasını diledi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından yapımı tamamlanan 
Meram Yeraltı Katlı Otoparkı hiz-
mete açıldı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Meram'a gelen ziyaretçi-
lerin otopark ihtiyacını giderecek 
önemli bir hizmetin daha hayata 
geçirilmesinin mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade ederek, 1.000 aracın 
park yapabildiği katlı otoparkın 28 

milyon liraya mal olduğunu söyle-
di. Devam eden Meram Çamlıbel 
Çevre Düzenlemesinin de tamam-
lanmasının ardından bölgenin eski 
cazibeli günlerine kavuşacağına 

inandıklarını dile getiren Başkan 
Altay, “Meram’a ve Konya’ya ya-
kışır bir otoparkı hemşehrilerimizin 
hizmetine sunmuş bulunuyoruz. 
Otoparkımız ayrıca 1 Ağustos ta-

rihine kadar ücretsiz kullanılabile-
cek. Şehrimize hayırlı olsun.” ifade-
lerini kullandı.

MERAM’DA ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ SÜRÜYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın çekim merkezlerinden 
olan Meram’da Çamlıbel Çevre 
Düzenleme çalışmalarını sürdürü-
yor. Çamlıbel Çevre Düzenleme ça-
lışmaları tarafından Konya Büyük-
şehir Belediyesi ekipleri çevreye 
rahatsızlık veren alanlarda yıkımlar 
gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri çevre düzenle-
mesini tamamlanması ile birlikte 
bölgenin çay içme alanları, yürüyüş 
yolları, çiçek bahçeleriyle yeniden 
bir cazibe alanına dönüşecek.
n SİBEL CANDAN

Bugün kızımın do-
ğum günü, bu vesile ile 
eşim ve kızımla beraber 
Meram’da nezih bir yer-
de akşam  yemeği yedik.

Yaz günlerinin en 
güzel anıydı benim için, 
güneş  çam ağaçlarının 
üzerinden güne veda 
ederken biz  çam ağaçla-
rının gölgesinde , serinli-
ği keyfini yaşadık.

Corana virüsü nede-
ni ile bütün dünya ile beraber  kabuğu-
muza çekilmiş  hayatımızı terk ederken, 
kış mevsimi sanki iki yıl sürmüş gibiydi.

Kızım kaç 10 Temmuzlar yaşadık 
diye sorunca; geçmiş 10 Temmuzlara 
gittik. 

Mesela ben kızımın yaşında 10 
Temmuz’da üniversitede finaller bitmiş, 
yaz tatilinde memleketim Silifke’de ol-
duğumu hatırladım.

Eşim öğretmenliğinin dördüncü 
yılında Ağrı’da.

Kızım bir ara kaç 10 Temmuz ya-
şadık? dedi

Meğer 57 adet 10 Temmuz sığmış 
hayatıma.

Yaşamın ilk yıllarında çok uzak 
gibi gelen 57’ci 10 Temmuz’u yaşadık 
bugün.

Daha içimizde birçok ümit yaşar-
ken meğer neler sığdırmışım hayatıma.

İlkokuldan üniversiteye eğitim yıl-
larım.

Yüzlerce arkadaş, binlerce tanı-
dık…

Hepsi ile yaşamı paylaşarak, ya-
şam hikâyemde yüzlerce olaya, insana 
rol vererek bir o kadarının hayatında rol 
alarak, sürekli değişim geçirerek başka-
laşarak bugünlere geldiğimi gördüm.

Okuma alışkanlığını geç kazansam 
da okuduğum kitaplarımla beraber, 
okumak istediğim kitaplarımın da düşü 
ile beraber yeni ufukları da hayal ettim.

Her yaşın bir güzelliği var, bu yaş-
larımın güzelliği bambaşka olduğunun 
bilince de olmak bir zenginlik diye dü-
şündüm.  

 Yaşamımı oluşturan her olayla, 
hayatıma giren herkesle hep daha gü-
zel bir hayatın arayışı ile yaşarken, bu 
yaşımda hayatı yorumlamak, algılamak 
bambaşka geldi bana.

Yaşamın zenginliği ve biz insanla-
rın bu zenginlikten yeterince faydalana-
cak şekilde gelişmememiz belki biraz 
üzücü ama kesinlikle yaşamın çok daha 
güzel yanları olduğunu çok daha iyi fark 
edebiliyor insan.

Ömrüm bu açıdan boşa geçme-
miş.

Kitapları okurken, insan hayatı da 
okumanın zevkine varmanın ayrıcalığı-
na sahip olmak ayrı bir zenginlik.

Hele yazarak bugünlere gelmek, 
düşündüğüm birçok şeyi yazıya dök-
mem belki de hayatımın en akıllıca yap-

tığım işi.
Bazen geriye dönüp 

okuyorum kendi gelişi-
mimi oradan seyrediyo-
rum.  

Bu ayrıca çok keyifli 
bir şey.

İnsanın geleceğe 
aktaracağı ölmeyecek 
bakiyeleri.

Ülkemin birçok şeh-
ri, Adriyatik’ten Çin’e ka-
dar büyük bir coğrafyayı 

gezmemin bana çok büyük bir bakış 
açısını kazandırdığını şimdi çok daha 
iyi anlıyorum. Hayatı coğrafi, ekonomik, 
politik, kültürel, iklim farklı yaşamlarla 
yoğurmak yeni hayatlar kurmak için 
muhteşem bir birikim sağlıyor.

Hayatı ben olmaktan çıkarıyor, 
dünya ile ortak payda kurma bilincine 
ulaştırıyor.

Hayatın o muhteşem sorularına 
ulaştırıyor. İnsan ummadığı soruları 
keşfediyor, bu soruların cevabı ile yeni 
hayatların kapılarını aralıyor.

Bir çay misali demlenen hayat tadı-
na ulaşıyor.

10 Temmuzlar ruhumu nasıl da kı-
vama getirmiş.  Kıvama gelmeyi sevdir-
miş, yaşamın gerçek kıvamını aramayı 
öğretmiş.

Her şeyden önemlisi, insan kendisi 
ile buluşmayı, gerçekten kendi olabil-
meyi başarma yolunda yol kat edince 
yaşamın da manasının farklılaştığını 
şimdi daha iyi anlıyorum.

Bana öğretilen alışkanlıklar, başka-
larına nefret, empoze edilen yaşamlar, 
yalnız birilerinin istediği gibi yaşamadan 
kurtulup insanın kendi içinden yeniden 
hayatlar kurgulaması yaşamın ayrı bir 
boyutu olsa gerek.

Bir yaz gününde kaç yaz gününün 
hayatıma düştüğü notları hatırlamak, kı-
zımın doğum günü kadar benim için de 
çok özel bir gün olmasını sağladı.

Çam dallarının gölgesini oldum 
olası yaz aylarında çok severim.

Hele çay, kızın ve eşin de yanınday-
sa.

Belki o çam dallarının gölgesinde,  
meltemin serinliğinde, pürlerin üzerine 
sırt üstü uzanıp dalların arasından gök-
yüzünün maviliğini izlerken kurduğum 
o hayaller bugün bu yazdıklarımın der-
lenmesinde çok önemli anların yaşan-
masına vesile olmuştur.

Tıpkı şimdi bu yemekte düşündü-
ğüm hayat, kurduğum hayaller gibi.

Pandemi ertesi bu yemek bize ha-
yatı yeniden hatırlattı.

Güzel bir yemekti.
İyi ki doğdun kızım.
İyi ki seninleyiz.
İnşallah hayallerinde öncelikle 

sana, sonra insanlığa dair güzel tasav-
vurlarınla güzel hikâyelere imza atarsın

Sen de bir gün evlatlarınla, dostla-
rınla, eşinle nice 10 Temmuzlara

BİR 10 TEMMUZ'DAN YAŞAMA SELAM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Üniversite Ko-
misyonu 46. dönem mezuniyet 
programı gerçekleştirdi.  Düzenle-
nen etkinliğe AGD Konya Şubesi 
Teşkilat Başkanı Hasan Hüseyin 
Çalı, AGD Konya Şube Üniversite 
Komisyon Başkanı Beytullah Azak, 
Komisyon Üyeleri ve mezunlar 
katıldı. Mezun olanlara ve şube 
üniversite komisyonuna plaket 
takdimi yapılan programda heye-
can dolu anlar yaşandı. Üniversite 
Komisyonu Eğitim Birimi Başkanı 
Muhammet Talha Kanik’in oku-
duğu açılış Kuran’ı ile başlayan 
programda söz alan AGD Konya 
Şubesi Teşkilat Başkanı H. Hüseyin 
Çalı, “Bizim gençliğimiz inşallah 
Roma’yı fethedecek nesil olacak. 

Çalışmalarımıza cihad şuuru ile 
devam ettiğiniz sürece rabbimiz 
bizim yardımcımız olacaktır. Her ne 
olursa olsun hakkın yanından ayrıl-
madıkça zafer bizden yana olacak-

tır” dedi. Programda gençlere hitap 
eden Şube Üniversite Komisyon 
Başkanı Beytullah Azak ise şunla-
rı söyledi: “Erbakan hocamızın da 
dediği gibi bir milletin asıl gücü 

imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Bu 
bilinç ve bu şuurla çalışmalar yap-
tığımız üniversite komisyonundan 
bugün bazı arkadaşlarımızı mezun 
ediyoruz. Bilinmelidir ki Konya ve 
üniversite komisyonumuz her daim 
arkadaşlarımızın evi olarak kala-
caktır. Pandemi döneminden ötürü 
uzaktan eğitim sürecinde çok bir 
araya gelemesek de yaptığımız on-
line etkinliklerle heyecanımızı diri 
tuttuk. Bugün yaptığımız bu prog-
ramla da görüyoruz ki heyecanımız 
tam. AGD’li bir genç dört fakülte 
bitirmiş gibidir diyen Necmettin 
Erbakan hocamızı bugün bir kez 
daha anlıyoruz. Mezun olan tüm 
arkadaşlarımıza ise bundan sonraki 
hayatlarında başarılı çalışmalar dili-
yoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

AGD üniversitede mezuniyet heyecanı

Konya’da son günlerde cadde ve sokaklarda yabancı plakalı araçlar görülürken, 
Konya Havalimanına da iç ve dış hatlardan yoğun uçuşlar gerçekleşiyor

Havada ve karada 
gurbetçi yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye’de ge-
çirmek için yola çıkan gurbetçiler, 
Sınır Kapılarında, havalimanların-
da, otogar ve garlarda yoğunluk 
oluşturuyor. Tatillerini Türkiye’de 
geçirmek isteyen gurbetçilerin, sınır 
kapısından yurda gelişleri devam 
ediyor. Gurbetçiler, burada işlemle-
rinin yapıldığı sırada, araçlarında ya 
da gümrüksüz satış mağazalarının 
bulunduğu alanlarda vakit geçiriyor. 
Kısa sürede işlemleri tamamlanan 
gurbetçiler, pasaport kontrolünden 
sonra baba ocağının yolunu tutu-
yor. Konya’da son günlerde cadde 
ve sokaklarda yabancı plakalı araçlar 
görülürken, Konya Havalimanı’na 
da iç ve dış hatlardan yoğun uçuşlar 
gerçekleşiyor.

114 İÇ SEFER, 54 CHARTER 
SEFER DÜZENLENİYOR

Konya Havalimanına 2021 Yaz 
Döneminde 114 iç sefer, 54 charter 
sefer düzenleniyor. Bu kapsamda 
2021 Yaz Döneminde Konya Ha-
valimanından iç hat olarak; THY 
tarafından İstanbul Havalimanına 
42 sefer, Pegasus Havayolları ve 
Anadolujet tarafından İstanbul Sa-
biha Gökçen Havalimanına 66 sefer, 
Sunexpress Havayolları tarafından 
İzmir Adnan Menderes Havalima-

nına 6 sefer, Olmak üzere haftalık 
geliş gidiş toplam 114 iç hat seferi 
düzenleniyor. Konya Havalimanın-

dan THY  tarafından Amsterdam 
Havalimanına 6, Köln Havalimanına 
2 sefer, Anadolujet tarafından Ko-

penhag Havalimanına 16 sefer, Pe-
gasus Havayolları, tarafından Ams-
terdam Havalimanına 2, Kopenhag 
Havalimanına 8 sefer, SunExpress 
Havayolları tarafından Amsterdam 
Havalimanına 6, Kopenhag, Sto-
ckholm, Stutgart, ve Düsseldorf 
Havalimanlarına 2’şer sefer, Coren-
don Havayolları tarafından Amster-
dam Havalimanına 4 sefer, Freebird 
Havayolları tarafından Roterdam 
Havalimanına 2 sefer, olmak üzere 
haftalık geliş gidiş toplam 54 charter 
seferleri düzenleniyor.

YHT SEFERLERİ ARTIRILSIN
Öte yandan vatandaşlar Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD), yetkililerinden Konya-An-
kara, Ankara-Konya, Konya -İs-
tanbul, İstanbul- Konya, Eskişehir- 
Konya, Konya- Eskişehir arasında 
YHT seferlerinin artırılmasını istiyor. 
Günlük olarak Konya Ankara Anka-
ra Konya arasında karşılıklı 10 sefer 
gerçekleşirken, Konya Eskişehir, Es-
kişehir Konya arasında karşılıklı 6, 
Konya İstanbul, İstanbul Konya ara-
sında da karşılıklı sefer gerçekleşti-
riyor. Öte yandan Konya İzmir ara-
sında ana hat trenlerini olan Konya 
Mavi treni bugün itibariyle seferleri-
ne başlıyor.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya’da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıklar başladı. Çarşı-pazarda bayram hareketliliği 
yaşanırken, sıcak havaya rağmen hazırlıklarını sürdüren vatandaşların yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü

Bayram alışverişi başladı
Konya'da Kurban Bayramı için 

alışveriş yapmak isteyenler tarihi 
çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. 
Bayramlık kıyafet ve kuruyemiş, 
meyve-sebze almak isteyen vatan-
daşlar kent merkezindeki Bedesten 
Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı 
gibi tarihi alışveriş yerlerini tercih 
ediyor. Sıcak havaya rağmen hazır-
lıklarını sürdüren vatandaşların yo-
ğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. 
Bedesten esnafından Hüseyin Öz-
demir, düğünlerin ve Kurban Bay-
ramı'nın etkisiyle satışların arttığını 
söyledi. Özdemir, bayram sonrası 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına bağlı bir sorun olmazsa 
işlerin daha çok açılmasını bekle-
diklerini vurguladı. Çarşıda 35 yıl-
dır hizmet veren giyim mağazası 
sahibi Tahir Uyanık da vatandaşla-
ra hizmet için gayretle çalıştıklarını 
belirtti. Uyanık, Kovid-19 nedeniyle 
ertelenen düğünler ve organizas-
yonların hareketlilikte büyük payı 
olduğuna dikkati çekerek, "Herke-
sin düğünleri yapma gayreti var, 

ufak ufak hareketlenme başladı. 
Anne penyelerimiz 40 lirayla 110 
lira arasında değişir, abiyeye geç-
tiğimiz zaman 300 liraya da abiye 
verebiliyoruz 1300 liraya da. Ta-
mamen müşterimizin ayırdığı büt-
çeye ve tarzına bağlı." diye konuştu.

Ayakkabıcılık yapan 50 yaşın-

daki Ali Gülen ise bayramların, 
işlerindeki hareketliliği arttırdığını 
söyledi. Fiyatların müşterilerin be-
ğenisine göre değiştiğini belirten 
Gülen, "Ayakkabı fiyatlarımız uy-
gun diyebiliriz. 50 ile 250 lira ara-
sında modellere göre değişiyor." 
ifadesini kullandı. Meyve sebze 

satan Melike Hatun Çarşısı esnafı 
Nuri Atalay da taze ürün tüketmek 
isteyen vatandaşların meyve sebze 
alışverişini bayrama son 2 gün kala 
yaptıklarını ifade etti. Melike Hatun 
Çarşısı'nda 32 yıldır baharatçılık 
yapan bir diğer esnaf Hasan Göğer 
de kendi sucuğunu yapmak iste-
yen vatandaşların yoğun talebiyle 
karşılaştıklarını belirterek, şöyle 
konuştu:

"Müşterilerimize sucuk malze-
meleri, baharatlar, ayrıca mangal-
lık ve köftelik ürünler satarız. Bu 
sıcak havalarda yapılan sucukların 
iyi korunması gerekiyor. Sıcağa ası-
lan sucuklar bozulur, ekşime yapar. 
Sucuk yapıldıktan sonra direkt buz-
dolabına koyulmalıdır. Aksi halde 
yapılan sucuklar sıcak hava nede-
niyle bozulur."

Bedesten'de kahve satan Arif 
Yanar ise vatandaşların genelde 
az kavrulmuş Türk kahvesi tercih 
ettiklerini, fiyatların 60-70 lira ara-
sında değiştiğini söyledi.
n AA

‘Doğru adımlar atarak 
hedefimize ulaşacağız’

Sağlık-Sen Konya Şube Baş-
kanlığı tarafından organize edi-
len Konya Geneli Temsilciler 
Bilgilendirme ve İstişare İl Divan 
Kurulu Toplantısı, Sağlık-Sen 
Genel Başkan Vekili Duralı Baki 
ve Yasin Barutçu ile çok sayıda 
temsilcinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Bacıyan-ı Meram Kır Res-
turant’ta kahvaltılı olarak gerçek-
leştirilen Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanlığı genişletilmiş temsilci-
ler bilgilendirme ve istişare İl Di-
van kurulu toplantısı Sağlık-Sen 
Genel başkan Vekili Durali Bakı 
ve Yasin Barutçu, Sağlık-Sen 
Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet 
Uzunay ve yönetim kurulu üyele-
rinin tamamı ile 100’e yakın sayı-
da temsilcinin katılımıyla yapıldı.

Sağlık-Sen Konya Şube Baş-
kanı Dr. Ahmet Uzunay, top-
lantının açılış konuşması yaptı 
ve konuşmasında şu sözlere yer 
verdi, “Fedakârca görev yapan 
sağlık çalışanlarının emekleri, 
adaletsiz döner sermaye sistemi 
ve enflasyon karşısında yok sa-
yılıyor. Onlara hak ettiği değeri 
somut adımlar atarak gösterme-
liyiz. Sağlık Sen Konya Şubesi 
olarak sahada karşılaştığımız 
nerede zulme uğrayan, hak gas-
pı ve mobbinge uğrayan, nerede 
mağdur edilen üyelerimiz varsa 
onların yanında oluyor. Hak ve 
hukuklarını savunma adına her 
sahada mücadelemizi veriyor ve 
vermeye de devam ediyoruz. Son 
günlerde Konyamızda üyelerimi-
ze karşı kurumlarda bulunan bazı 
yöneticiler tarafından uygulanan 
Mobbinge karşı mücadelemiz ise 
sonuna kadar da devam edecek-

tir.  Üyelerimiz hak ve hukukları 
korumak adına Sağlık Sen Konya 
Şubesi olarak doğru adımlar ata-
rak hedefimize en kısa zaman di-
liminde ulaşacağız.

Konya’mıza hizmet eden sağ-
lık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sesini herkese duyurabilmek için 
mücadeleden asla taviz verme-
yeceğiz.”

Sağlık-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Yasin Barutçu, “Pan-
deminin yükünü sırtlayan sağlık 
çalışanlarının adaletsizlik altında 
ezildiğini belirterek Sağlık-Sen 
olarak bu sorunların son bulması 
için çaba sarf ettiklerini kaydetti. 
Toplu Sözleşme masasında hak 
edileni almak için mücadele ver-
diklerini belirten Barutçu, asla 
taviz vermeden sağlık emekçile-
rinin kayıplarının giderilmesi için 
var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 

Sağlık-Sen Genel Başkan Ve-
kili Durali Baki, “Döner sermaye 
mağduru olan sağlık çalışanları-
nın aynı zamanda enflasyon ne-
deniyle geçim derdine düştüğü-
nü kaydedti

 Baki, 6. Dönem Toplu Söz-
leşme görüşmelerine işaret ede-
rek, “Pandeminin kahramanı 
sağlık emekçileri, hakkı olanı isti-
yor. Şimdi, gösterdikleri fedakâr-
lığın hakkının verilmesinin tam 
zamanı. Mücadelemiz, adaletli 
ve hakkaniyetli bir ücret politi-
kasının hayata geçmesi için” diye 
konuştu.

Konya Sağlık-Sen Konya Şu-
besi bilgilendirme ve istişare top-
lantısı soru-cevap seklinde yapı-
lan görüşmeler ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya'da renkleri ve dekorlarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta bahçeleri, her gün binlerce mi-
safiri ağırlıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi

1 haftada 50 bin ziyaretçi
Karatay Belediyesi tarafından 

Saraçoğlu Mahallesi'nde lavanta di-
kilen 90 bin metrekare alan, fotoğ-
raf tutkunları için doğal stüdyo oldu. 
Profesyonel ve amatör fotoğrafçıla-
rın yanı sıra vatandaşların da uğrak 
noktası olan bahçelerde, eflatun ve 
morun farklı tonlarındaki lavanta-
ları fon yapan fotoğrafseverler, en 
güzel kareleri yakalamaya çalışıyor. 
Ziyaretçiler özel objelerle oluşturu-
lan dekorlar ve göz alıcı renklerdeki 
lavanta bahçelerinde fotoğraf çektir-
mek için sıra bekliyor.

"BİR HAFTADA 50 BİN 
ZİYARETÇİ AĞIRLADIK"

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, lavanta bahçelerine ilginin her 
geçen gün arttığını söyledi. İki yıl ön-
cesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı 
alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüş-
türdüklerini belirten Kılca, en büyük 
hedeflerinin kent turizmine katkı 
sunmak olduğunu ifade etti. Günde 
binlerce ziyaretçi ağırladıklarını dile 
getiren Kılca, "Bir haftada yaklaşık 
50 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle 
cumartesi ve pazar günleri oldukça 

yoğun oluyor. Düğünlerden sonra 
gelinlerimiz, damatlarımız gelip çe-
kim yapıyor." dedi. Kılca özellikle fo-
toğraf sanatçılarının çok fazla rağbet 
gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu-
raya gelen fotoğraf sanatçılarından 
çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bahçe 
içerisine yerleştirdiğimiz materyal-
lerle fotoğraf çekilebilecek çok güzel 
alanlar oluşturduk. Misafirlerimiz 
burada en güzel anları ölümsüzleş-
tiriyor. Gelenler, güzel kokular içe-
risinde, çok güzel kareler yakalıyor. 

Şehrimizin güzelliğine güzellik kattı-
ğımızı düşünüyorum." diye konuştu. 
Yüksek katma değere sahip tıbbi ve 
aromatik bitki lavantanın, kuraklığa 
dayanıklı ve kıraç arazilere uygun 
olduğunu anımsatan Kılca, çiftçilere 
alternatif ve faydalı bir ürün sunma 
hedefi de taşıdıklarını aktardı.

"FOTOĞRAFÇILIK AÇISINDAN DA 
ÇOK ZENGİN BİR STÜDYO"

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Bi-
nol da mor renkteki bitki formunun 
sunduğu toprak ve çiçekli alanın fo-

toğrafçılık açısından çok güzel kare-
ler sunduğunu ifade etti.

"Hem görsel güzellik hem de in-
sanların hatıra fotoğraf çektirebilme-
si için kuş evleri, köprüler, salıncak-
lar yapılmış. Görselliği ve kokularıyla 
park gibi düşündüğümüzde harika 
bir yer, fotoğrafçılık açısından da çok 
zengin bir stüdyo." diyen Binol, fo-
toğrafçıların ilgisini çekecek bir alan 
olduğunu kaydetti. Binol, bahçenin 
özellikle gün doğumu ve gün batı-
mında çok güzel görüntü oluşturdu-
ğunu anlatarak, "Fotoğrafçılar adına 
burayı kentimize kazandıranlara çok 
teşekkür ediyorum. Çok harika bir 
yer." ifadelerini kullandı. Bahçenin 
ziyaretçilerinden Hatice Çiftçioğlu 
ise mezuniyet fotoğrafı çektirmek 
için geldiklerini belirterek, "Ablam 
İsveç'te liseyi bitirdi. Ben geçen 
sene mezun oldum. Yeğenim de bu 
sene mezun oldu. Yakın zamanlarda 
mezun olduğumuz için bunu kutla-
yalım, beraber bir mezuniyet fotoğ-
rafımız olsun diye geldik. Fotoğraf 
çektirdik. Çok güzel bir anı oldu." 
şeklinde konuştu.n AA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca

Konya'da renkleri ve dekorlarıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta bahçeleri, her gün binlerce misafiri ağırlıyor.
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Çumra’da yoğun asfalt mesaisi
Yol medeniyettir parolasıyla as-

falt sezonuna başlayan Çumra Be-
lediyesi ilçedeki yol çalışmalarına 
yoğun bir çalışma temposuyla de-
vam ediyor. Mahallelerde belediye 
ekiplerince devam eden asfalt çalış-
malarını yerinde inceleyen Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan bu 
yılki 100 km’lik asfalt hedeflerine 
emin adımlarla ilerlediklerini kay-
detti. Çumra’da asfalt seferberliği 
yoğun bir mesai ile devam ediyor. 
Eş zamanlı olarak birçok mahal-
lede asfalt çalışmalarını sürdüren 
Çumra Belediyesi, 53 mahallede 
vatandaşların yaşam standartlarını 
yükseltmek için ulaşım konusunda 
ciddi çalışmalar yürütüyor. Arıkö-
ren Mahallesi, Abditolu ve Dede-
moğlu Mahallerinde devam eden 
asfalt çalışmalarını yerinde incele-
yen Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, “Belediye olarak özellikle 
ulaşım yatırımlarına büyük önem 
veriyoruz. Mahalle yollarımızın 
ulaşılabilir olması için yoğun bir şe-
kilde çalışıyoruz. Çumra’da en ufak 
bir asfalt sorunu kalmayana dek 
çalışmalarımızı özverili bir şekilde 
sürdüreceğiz” dedi. İlçeye yapılan 
hizmetlerden memnun olan vatan-

daşlar, istek ve taleplerinin en kısa 
sürede hayata geçirilmesinden do-
layı Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan'a teşekkür etti.
“ARIKÖREN MAHALLESİNE VERİLEN 

SÖZ YERİNE GETİRİLDİ” 
Arıkören merkezde yürütülen 

asfalt çalışmaları hakkında bilgi 
veren Başkan Candan; “Arıkören 
Mahalle merkezimizde yaptığımız 
asfalt çalışmasının sonuna geldik. 
Mahallemizin ulaşım konforunu 
yükselteceğimize söz vermiştik. 
Bugün Elhamdülillah asfalt çalış-

malarımız ile birlikte sevinç duyan 
hemşehrilerimizin mutluluklarına 
ortak olduk” dedi.

“ARIKÖREN-YÖRÜKCAMİLİ 
YOLU TARİHİNDE 

İLK KEZ ASFALT GÖRDÜ”
Bugüne kadar hep stabilize ola-

rak kalan ve asfalta kavuşamayan 
Arıkören-Yörükcamili arası bağlan-
tı yolunu asfalta kavuşturduklarını 
belirten Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan, “Arıkören ve Yö-
rükcamili Mahallelerimiz arası yol-
da asfalt çalışmalarımızı tamamla-

dık. Hemşehrilerimizin yoğun talep 
ettiği ve ulaşım kalitesinin yüksel-
tilmesini beklediği bir yoldu. Yoğun 
çalışmalarımız ile asfalta serimini 
yaptığımız bu yol tarihinde ilk kez 
asfalta kavuşmuş oldu. Mahalle-
lerimize hayırlı olsun” ifadelerini 
kullandı.  

“DEDEMOĞLU-ABDİTOLU ARASI 
YOLDA ASFLAT ÇALIŞMASI SON 

AŞAMAYA GELDİ ” 
Çumra’da Konya Büyükşehir 

Belediyesi ile tüm çalışmalarda 
örnek bir koordinasyon sağladık-
larını dile getiren Başkan Candan, 
“Dedemoğlu-Abditolu arası yolda 
Konya Büyükşehir Belediyesi ekip-
lerimizce sürdürülen asfalt çalış-
malarını yerinde inceledik. Yaklaşık 
5 km’lik mesafedeki bu yol ulaşım 
açısından çok sancılı bir yoldu. 
Konya Büyükşehir Belediyemiz bu 
yolun asfalt çalışmasını üstlendi. 
Uğur İbrahim Altay Başkanımıza 
ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
çalışmak yapacağımız hizmetlerde 
bizlere güç veriyor. Bu işbirliğimiz 
Çumra’ya hizmet yolunda artarak 
devam edecek.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yeni nesil insan kaynakları ve 
eğitim yönetimi anlayışıyla gelişen 
dünya şartlarına uygun yeni değer-
ler ve stratejik hedefler doğrultu-
sunda kurum hedeflerine ulaşmak 
için çalışanlarını odağına alan Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, daha güçlü bir kurum 
kültürü oluşturmak amacıyla, yeni 
bir “Liderlik Gelişim Programı” mo-
delini hayata geçirdi. Bu kapsamda 
KOSKİ, şube müdürlerine yönelik 
liderlik eğitimlerine başladı.  Konya 

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, çalışanlarını daha dona-
nımlı hale getirmek, kişisel gelişimi-
ne katkı sağlamak, modern, iletişim 
kabiliyeti yüksek ve günümüz şart-
larına entegre bir personel yapısı 
oluşturmak amacıyla hizmet içi eği-
timlerine devam ediyor. Bu kapsam-
da KOSKİ Genel Müdürlüğü’nde gö-
rev alan şube müdürlerine yönelik 
her modülü 2’şer günden oluşan, 
toplam 3 modülde 6 gün yüz yüze 
yapılması planlanan Liderlik Geli-

şim Programı başladı. Eğitim Şube 
Müdürlüğü’nce organize edilen; 
Kişisel Gelişim Uzmanı/ Eğitim ve 
Yönetim Danışmanı Mustafa Rıfat 
Bayraç tarafından verilen eğitimler-
de, Etkin İş ve İnsan Yönetimi, İleri 
Koçluk Becerileri, Yönetim Becerile-
ri Geliştirme, Yönetmetre, Değişimi 
Yönetmek, Yönetimsel Liderlik, Kriz 
Yönetimi ve Hedef Odağında Strate-
jik Planlama şeklinde konu başlıkları 
ele alınıyor. “Etkin Ekip Yönetimi”y-
le başlayan eğitim programında bir 

liderin iletişim kurma, yol gösterme, 
yönettiği topluluğun önündeki en-
gelleri kaldırma gibi temel görevleri 
olduğu hatırlatılarak, etkili bir liderin 
en önemli özelliğinin belirlenen stra-
tejiler doğrultusunda ekip motivas-
yonunu sağlaması olduğu dile geti-
rildi. Karşılıklı tecrübe paylaşımının 
yapıldığı ve yoğun motivasyonun 
oluştuğu liderlik eğitimleri, Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından sürekli hale 
getirilecek. n HABER MERKEZİ

KOSKİ yöneticilerine liderlik eğitimi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçek-
leştirdiği mahalle ziyaretlerini tamamlayarak, 72 mahallede muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Yerinde tespit yerinde 
çözüm için buluştular
Mahallelerin ihtiyaçlarını ve ya-

pılan yatırımları yerinde incelemek 
amacıyla mahalle muhtarları ve 
mahalle sakinleri ile bir araya gelen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 72 mahallede yaptığı 
ziyaretlerle tamamladı. Başkan Pek-
yatırmacı, son olarak Tatköy, Saray-
köy, Sulutas, Sille, Eğribayat, Kervan 
ve Kızılcakuyu mahallelerine yaptığı 
ziyaretlerle tamamladı. Ziyaretler 
kapsamında mahalle sakinleri ile 
görüşen Başkan Pekyatırmacı, gelen 
talep ve önerileri de dinledi. 

Ziyaretlerinde Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de 
eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziya-
retler kapsamında mahallelere ka-
zandırılacak eğitim, kültür ve sosyal 
tesis alanlarındaki yatırımların yanı 

sıra altyapı yatırımlarını da yerinde 
inceledi.

Başkan Pekyatırmacı; “Mahalle 
Muhtarlarımızı ve mahalle sakinle-
rimizi dinledik”

Yerinde tespit ve hizmet kalitesi 

artırma anlamında mahalle ziyaret-
lerinin önemli olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi 
2021 yılında da Selçuklu’nun 72 
mahallesinde muhtarlarımızın yanı 

sıra mahalle sakinlerimizle bir ara-
ya geldik. Tatköy, Sarayköy, Sulu-
tas, Sille, Eğribayat, Kervan ve Kı-
zılcakuyu mahallelerimizle birlikte 
ziyaretlerimizi tamamlamış olduk. 
Taşra mahallelerimizdeki hemşeh-
rilerimizle de bir araya gelerek isti-
şareler gerçekleştirip, onların talep-
lerini dinledik ve inşallah bu talepler 
doğrultusunda çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler 
ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını 
tespit ederken, hemşehrilerimizin 
yaşam standartlarının yükseltilme-
sine katkı sağlayacak hizmetleri isti-
şarelerle mahallelerimize götürmeyi 
planlıyoruz. Amacımız Selçuklu’nun 
sadece bu gününe değil geleceğine 
de değer katmaktır.” şeklinde ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Tek isteğimiz işçilerimizin
geçinebileceği ücret almaları’

Gelecek Partisi Kurucuların-
dan Tarım ve Orman Politikaları 
Başkanı Prof. Dr. Ali Akmaz, Eko-
nomi Politikaları Başkan Yardım-
cısı Abdullah Güzeldülger, İl Baş-
kanı Hasan Ekici ile İl yönetim 
kurulu üyeleri Türk-İş Konya İl 
Temsilcisi ve Tarım İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı Abdülkadir 
Tamak’ı ziyaret ederek, işçilerin 
yaşadığı sorunlarla, ülkemizin 
yaşadığı sorunları istişare ettiler.  

Gelecek Partisi heyetinin 
ziyaretinden dolayı memnun 
olduklarını kaydeden Türk-İş 
Konya İl Temsilcisi ve Tarım İş 
Sendikası Konya Şube Başkanı 
Abdülkadir Tamak, “Bizim tek 
isteğimiz işçilerimizin ve çalışan-
larımızın geçinebileceği bir ücret 
almalarının sağlanmasıyla bir-
likte, çalışanların maaşlarındaki 
ağır vergi yüklerinin düşürülme-
sidir. Konfederasyon ve Tarım İş 
Sendikası olarak mücadelemiz 
bu yöndedir. Muhalefet partile-
rinden isteğimizde bu noktada 
destek olmalarıdır. Ülkemizin 
sıkıntılı süreçlerinde görev ve 
misyonundan uzaklaşan birçok 
sendika kapanırken, Türk-İş 
ayakta kalmış haklı mücadele-
sini de sürdürmeye devam ede-
cektir.  Geçmişte ekonomimiz iyi 
iken şimdi sıkıntılı bir süreçteyiz. 
İktidardan beklentimizde ekono-
mi başta olmak üzere ülkemizin 
sorunlarına çözüm getirmesidir. 
Ziyaretinizden ve sorunlarımızla 
ilgilenmenizden dolayı sizlere te-
şekkür ederek, çalışmalarınızda 
başarılar diliyoruz” dedi.

DEVLETİMİZİN ÖZERKLİĞİ VE 
İŞLEYİŞİ KALMADI 

 Gelecek Partisi Kurucuların-
dan Tarım ve Orman Politika-
ları Başkanı Prof. Dr. Ali Akmaz 
devletimizin özerkliğiyle işleyi-
şinin kalmadığına dikkat çeke-
rek, “Gelinen noktada ülkemizin 
sorunları artarak devam ediyor. 
Cumhuriyetimizden uzaklaştırıl-

mak istenen bir toplumsal yapı 
oluşturulmak isteniyor. Devleti-
mizin tutan bir çivisi ve hafızası 
kalmadı. Üniversitelerimiz de 
eğitim bitme noktasındadır. Bu-
nun yanında dünya genelinde 
sayılı üniversitelerimiz kalmadı. 
Yine devletimizin özerkliğiyle 
devlet işleyişinin kalmaması da 
bu durum büyük bir tehlike oluş-
turuyor. Gelecek Partisi olarak 
ülkemizin sorunlarının çözümüy-
le birlikte, birlik ve beraberliği-
mizin teminatı olmak için çalı-
şıyoruz. İşçilerin ve çalışanların 
sorunları hakkında bilgi almak 
üzere sizi ziyarete geldik. İktidar 
olduğumuz takdirde emekçinin, 
çalışanın hak ettiği ücreti alma-
sını sağladığımız gibi ülkemizin 
bütün sorunlarını çözeceğiz. Bizi 
kabul ettiğiniz için teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu.  

Gelecek Partisi Kurucuların-
dan Ekonomi Politikaları Başkan 
Yardımcısı Abdullah Güzeldülger 
yolsuzlukların iktidarın yandaşla-
rıyla birlikte yaptığının üzerinde 
durarak, “İktidar ihale yasasını 
yeniden düzenleyerek, şeffaf, 
açık ve kamuoyunun bilgilendi-
rildiği bir ihale yasası çıkarma-
lıdır. Devlete parasının nereye 
harcandığını paylaşmalıdır.” 
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici ise, “Alan çalışma-
larında iktidarın yanlışlarını ve 
ekonominin iyi yönetemediğini 
vatandaşlarımız görmektedir. 
Artık bu durumu vatandaşları-
mız eleştirerek, tepkilerini göste-
riyor.  Bizim bütün uğraşımız ve 
çalışmamız ülkemize sahip çıkıp, 
gelecek kadrolarıyla sorunları-
nı çözüme kavuşturmaktır. Bize 
zaman ayırdığınız için sizlere de 
teşekkür ediyoruz. Gelecek Parti-
si olarak her zaman işçimizin, ça-
lışanımızın yanında olup, sizlerin 
sorunlarının çözümünün takipçi-
si olacağız” ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı İş makinesinden düşerek yaralandı
Kulu ilçesinde otomobille 

çarpışan motosikletin sürücüsü 
yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıra-
larında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Konya istika-
metinden Ankara istikametine 
giden 15 yaşındaki M.A.B.'nin 
kullandığı motosiklet, tali yol-
dan çıktığı öğrenilen R.O. (20) 
idaresindeki 42 AAP 746 plakalı 
otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle moto-
siklet devrilirken, sürücüsü yola 
savrularak yaralandı. Çağrılan 
ambulansla motosiklet sürü-
cüsü, Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. 

Yapılan ilk müdahalenin ar-
dından yaralı motosiklet sürü-
cüsü, Konya'ya sevk edildi. Kaza 
sonrası otomobil sürücüsü, ifa-

desi alınmak üzere polis mer-
kezine götürüldü. Kazayla ilgili 

soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da yol yapım çalış-
ması sırasında kullandığı iş ma-
kinesinin üzerinden düşen işçi 
yaralandı. 

Olay, Paşacık Mahallesi Al-
parslan Türkeş Bulvarı üzerinde 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
yol yapım çalışmasında görevli 
Cuma K. (29) çalıştığı iş maki-
nesinde dengesini kaybederek 
beton zemine düştü. 

Kafasından ve kolundan ya-
ralanan arkadaşını gören diğer 
görevliler durumu hemen 112 
Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine ge-
len sağlık görevlileri yaralı işçi-
ye ilk müdahaleyi olay yerinde 
yaptı. 

Yapılan müdahalenin ardın-
dan sedyeyle ambulansa taşınan 
Cuma K., Aksaray Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırıldı. Tedavi altına alı-

nan işçinin durumunun iyi oldu-
ğu öğrenildi. n İHA

Merhum İşadamı Ali 
Şeker dualarla anıldı 

Trafik kazasında 4’ü 
çocuk 10 kişi yaralandı

53 yaşında kansere yenik dü-
şen ve 9 Temmuz 2020’de vefat 
eden AKŞEKER Grup’un kurucu-
su Ali Şeker vefatının 1. yılında 
dualarla anıldı.

Şeker ailesi, Akşeker Grup 
şirketlerinde çalışanları, yakın 
dostları ve Ali Şeker Vakfı kuran 
kurslarındaki öğrenciler merhum 
hayırsever işadamı Ali Şeker için 
dualar okudu. Konya’daki Üçler 
Mezarlığı’nda okunan duaların ar-
dından, Akşeker sosyal tesislerin-

de öğle ve akşam yemeği verildi. 
Ali Şeker Vakfı’nın Erzurum’da 
yaptırdığı kuran kurslarındaki ta-
lebelerde merhum işadamı Ali Şe-
ker için dualar okudu. Ali Şeker’in 
gerek iş dünyasında ve gerekse 
bir aile reisi olarak herkese örnek 
olduğunu belirten Akşeker Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muhammed 
Şeker de, babalarının dalgalandır-
dığı bayrağı hiç indirmeden onun 
izinde gideceklerini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Aksaray'da otomobil ile hafif 
ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza, 
Yunus Emre Mahallesi Akin Köyü 
kavşağında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Yunus Emre 
Mahallesi istikametinden Zafer 
Mahallesi istikametine seyreden 
Cihat G. (39) idaresindeki 68 AAH 
450 plakalı Citroen marka otomo-
bil kavşağa geldiğinde yakıt aldık-

tan sonra petrol istasyonundan 
kavşağa çıkan İrfan K. (52) yö-
netimindeki 50 AAK 241 plakalı 
Fiat marka hafif ticari araca çarptı. 
Kaza sonucu sürücüler ve araçlar-
da yolcu olarak bulunan K.K. (45), 
M.G. (42), S.K. (25), B.Ö. (8), D.K. 
(3), H.A.K. (2), F.K. (22) ve K.K. 
(4) yaralandı. Yaralılar hastaneye 
kaldırılırken, kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit 
düşen Konyalı Muhsin Kiremitci'nin babası Hüseyin Kiremitçi, 15 Temmuz'u hüzün ve gururla anıyor

Hem hüzünlü hem gururlu

Komiser yardımcısı olduğu gün, 
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Te-
rör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişi-
minde şehit olan özel harekat polisi 
Muhsin Kiremitci'nin babası Hüse-
yin Kiremitci, evladıyla gurur du-
yuyor. FETÖ'nün darbe girişimi sı-
rasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat 
Daire Başkanlığına yapılan bombalı 
saldırıda şehit düşen oğlunun acı-
sını hala yüreğinde hisseden Ki-
remitci, oğlu şehit olduktan bir ay 
sonra dünyaya gelen torununa ise 
baba şefkatini göstermeye çalışıyor. 
Acılı baba Kiremitçi, oğlunun şehit 

olduğunu bildiği halde, görevdey-
miş gibi hissettiğini söyledi.

Eşi, kızı ve geliniyle sürekli oğ-
lunun mezarını ziyaret ettiklerini 
ifade eden Kiremitçi, "FETÖ, en 
büyük hatayı, bugüne kadar gelmiş 
geçmiş Türkiye'nin en güçlü hükü-
metine karşı darbe girişiminde bu-
lunarak yaptı. Bir yılan, nasıl beline 
vurulduğunda hareket edemezse, 
onların da beli kırıldı." dedi. Hain 
darbe girişimi sırasında, Türk halkı-
nın büyük mücadele verdiğini vur-
gulayan Kiremitçi, şunları kaydetti: 
"Ben milletin gücünü, oğlumun 

naaşı cenaze arabasına konulur-
ken gördüm. Her yerden insanlar, 
cenaze için akın etti. 15 Temmuz'u 
ikinci Çanakkale olarak görüyorum. 
Ben yavrularımı yetiştirirken 'Bu 
vatanda hizmet edeceksiniz, amaç 
para kazanmak değil, bu ülkeye 
hizmet için araçtır.' dedim." Kire-
mitçi, oğlunun kahramanlığını her 
duyduğunda duygulandığını aktar-
dı.

"TORUNUM, BABA 
ŞEFKATİNİ BİZDE ARIYOR"

Oğlunun, torunu dünyaya gel-
meden bir ay önce şehit olduğunu 

anımsatan Kiremitçi, şöyle devam 
etti: "Torunum Gökçe, her zaman 
babasını arıyor. Özellikle bu gün-
lerde çok soruyor. Baba şefkatini 
bizden almaya çalışıyor. Amcaları 
çok ilgilenirler ama hiçbir zaman 
babanın yeri dolmaz. Gökçe'yi gör-
düğümüz zaman kendimizi tuta-
mıyoruz. Oğlum, bizim yanımızda 
eşinin karnını okşayarak severdi. 
Sürekli sınavlara girerek yüksel-
meyi çok isterdi. Fakat biz dünyada 
yükselmesini beklerken, Allah ahi-
retine yükseltti."
n AA

Halkapınar’da aşı çadırı kuruldu
Halkapınar’da kurulan aşı ça-

dırında vatandaşlara randevusuz 
Kovid-19 aşısı yapılıyor. Halkapınar 
Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe 
Sağlık Müdürlüğünce Şehit Ömer 
Halis Demir Meydanına kurulan 
aşı çadırını, Halkapınar Kaymakamı 
Hamza Selçuk ve Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal ziyaret etti.

Kurulan çadıra gelen ilçe sakin-
leri, sağlık ekiplerince aşılanırken 
Halkapınar Belediye Başkanı Meh-
met Bakkal da 3. doz aşısını oldu. 
Halkapınar Kaymakamı Hamza 
Selçuk, Toplum Sağlığı Merkezi 
Başkanı Dr. Duran Şener'den ça-

lışmalar hakkında bilgi aldı. Kay-
makam Selçuk yaptığı açıklamada, 
Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aşı 
kampanyası çerçevesinde vatan-
daşlara randevusuz aşı yaptıklarını 
söyledi. 

Aile hekimliklerinin aşı polik-
liniklerinin yanı sıra vatandaşların 
aşıya rahat ulaşması adına stant 
kurduklarını belirten Selçuk, "Bura-
da hem vatandaşların randevusuz 
bir şekilde aşıya ulaşmalarını sağ-
lıyoruz hem de aşıyla alakalı soru-
larını yanıtlıyoruz. Vatandaşların da 
ilk günden çadıra ilgisi yoğun oldu." 
dedi. n AA

İkinci kuzulama dönemi başladı
Kulu ilçesinde, küçükbaş hay-

vancılık yapanların dört gözle bek-
lediği, yılın ikinci kuzu doğumu 
başladı. İlçede yılın ikinci doğumu-
nu yaşayan koyunlara, çobanlar 
yardımcı oluyor. İlçe merkezine 5 
kilometre uzaklıkta Düden Gölü 
çevresinde bir çoban, doğum yap-
makta zorlanan koyunu fark edince, 
koşarak yardımına yetişti. Çobanın 
koyunun doğumuna yardım ettiği 
anlar, kameralara yansıdı. Görün-
tülerde, çobanın koyunu doğurtma-
sı ve dünyaya gelen minik kuzunun 
ilk sütünü emmesine yardımcı ol-
ması görülüyor. Sürü sahibi Vedat 
Tekin, çobana teşekkür ederek, 

hayvancılığın zor bir iş olduğunu, 
hayvanlarla sürekli yakından ilgi-
lenmek gerektiğini söyledi. Koyun-
ların ikinci kuzulama dönemlerinin 
kendileri için sevindirici olduğunu 
belirten Tekin, "Doğuracak koyunu 
biliyoruz. Bir hafta önceden kendini 
belli ediyor. Evde bırakıyoruz ya da 
yabanda gözlem altında tutuyoruz. 
Bazı koyunlar kendisi doğum yapı-
yor, doğum yapamayanlara da biz 
yardım ediyoruz, gerekirse veteri-
ner çağırıyoruz." diye konuştu. İlçe 
meralarında hayata gelen bazı ku-
zular, eşek üzerinde bir heybe içeri-
sinde, bazıları da araçlarla, sevinçle 
ağıllara taşınıyor. n AA

Şehit Muhsin Kiremitci'nin babası Hüseyin Kiremitçi Şehit Muhsin Kiremitci'nin minik yavrusu Gökçe
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Duayen tiyatrocular Akşehir’e hayran kaldı
62. Uluslararası Akşehir Nas-

reddin Hoca Şenliği kapsamında 
Konya'nın Akşehir ilçesinde duayen 
tiyatro sanatçılarının rol aldığı bir 
oyun Akşehirlilerle buluştu. Sanat-
çılar ayakta alkışlanırken, gezdikleri 
Akşehir'e hayran kaldı.

Nasreddin Hoca Açık Hava Ti-
yatrosunda Tiyatro Kare tarafından 
sergilenen “Ahududu” isimli oyun 
Akşehirliler tarafından büyük ilgi 
gördü. Joseph Kesselring’in “Ar-
senic and Old Lace” adlı eserinden, 
tiyatrocu Nedim Saban tarafından 
yeniden derlenen oyun sanatse-
verlerle buluştu. Kara komedinin 
en iyi örneklerinden biri olan ve 
insanları huzura kavuşturmak, yal-
nızlıklarından kurtarmak için zehir-
leyen iki kadın karakter ve onların 
çevresindekilerin hikayesini anla-
tan oyunda Suna Keskin, Melek 

Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, 
Birol Engeler, Edibe Aysuda Dalğıç 
ve Özgür Yetkin gibi sanatçılar rol 
aldı. Büyük beğeni toplayan oyun 
sonunda oyuncular Akşehirliler ta-
rafından ayakta alkışladı.

Oyunun sonunda bir konuşma 

yapan Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, Akşehir’de böylesi-
ne önemli sanatçıları ağırlamaktan 
gurur duyduklarını belirterek, gü-
zel tiyatro oyunu ile şenliğe renk 
katan sanatçılara teşekkür etti. 
Başkan Akkaya tarafından tiyatro 

grubu adına sanatçı Suna Keskin’e 
bir plaket takdim edildi.

SANATÇILAR AKŞEHİR’E 
HAYRAN KALDI

Sanatçılar Nevra Serezli, Melek 
Baykal, Suna Keskin ve Nedim Sa-
ban Akşehir’de kısa bir şehir turu 

yaparak tarihi ve kültürel alanlarda 
gezi yaptı. Duayen isimler yaptık-
ları kısa gezintide Akşehir’in tarihi 
dokusuna ve değerlerine hayran 
kaldı. Gezi programı kapsamında 
Akşehir’in tarihi evlerinin yer al-
dığı sokakları gezen ekip, Akşehir 

Belediyesi tarafından restorasyonu 
tamamlanan tarihi kiliseyi de gez-
di. Kilisenin ardından yine Akşehir 
Belediyesi tarafından restorasyonu 
tamamlanan Yukarı Hamamı da 
gezen ekip, buranın restore edi-
lerek turizme kazandırılmasından 
memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akşehir’e ilk kez geldiğini be-
lirten ünlü tiyatro ve televizyon 
oyuncusu Nevra Serezli, “Akşehir’e 
gerçekten bayıldım. Böyle güzel ve 
tarihi alanları görmek, buralarda 
gezmek beni çok mutlu etti. Rah-
metli eşim Metin sağ iken Akşehir’e 
gelmiş olsaydık, bu güzel yerleri ve 
mekanları gezmeden Akşehir’den 
asla ayrılmazdık. Bu güzel yerlerin 
tarihe ve turizme kazandırılmasın-
da emeği geçen herkese sonsuz te-
şekkürler” diye konuştu.
n İHA

Akşehir ilçesinde, 62. Uluslara-
rası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 
Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava 
Tiyatrosu’nda yapılan tiyatro göste-
risi ile son buldu.

5 Temmuz’da başlayan şenlikler 
kapsamında birçok yetişkin e çocuk 
tiyatrosu, çeşitli akrobasi ve sirk gös-
terileri, halk oyunları gösterilerinin 
yanı sıra, sergiler, Açıkhava sanat 
atölyesi çalışmaları, eşek yarışları, 
trap atışı yarışları gibi birçok etkinlik 
ve program 6 gün boyunca Akşehir-
lilerle buluştu. Şenliğin kapanış fi-

nali ise duayen tiyatro sanatçılarının 
da rol aldığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” 
isimli tiyatro oyunu ile yapıldı. Şenlik 
boyunca Akşehirli tiyatro severlerin 
birbirinden güzel tiyatro oyunları ile 
buluşma imkânı bulduğu etkinlik-
lerde Nasreddin Hoca Açık Hava Ti-
yatrosunda, Tiyatro Kare tarafından 
sergilenen “Ağaçlar Ayakta Ölür” 
isimli oyun sanatseverler tarafından 
büyük ilgi gördü. İspanyol yazar, 
şair Alejandro Casona'nın dünya 
klasikleri arasında yer alan duygu-
sal komedi tarzındaki oyunda dağı-

lan bir aileyi bir araya getirmek için 
yapılan çalışmalar konusu işlendi. 
Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Bur-
cu Gül Kazbek, Arif M.Güney, Oral 
Özer, Meltem Özlevent ve Mahir 
Akgündoğdu gibi tiyatronun değerli 
sanatçılarının rol aldığı oyun, büyük 
beğeni topladı.

Oyunun sonunda bir konuşma 
yapan Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, 6 gün boyunca çeşitli ve 
birbirinden güzel etkinliklerle dolu 
dolu bir şenlik geçirildiğinin altını 
çizerek, pandemi nedeniyle bu yıl 

konserlerin yapılamadığını, önü-
müzdeki yıllarda bu etkinliklerinde 
şenlik programı içerisinde yer ala-
cağını kaydetti. Tiyatronun böylesi-
ne unutulmaz isimlerini Akşehir’de 
ağırlamaktan ve onların oyununu 
seyretmekten mutluluk duydukla-
rını söyleyen Başkan Akkaya, şenlik 
boyunca emeği geçen tüm belediye 
personelline ve katkı sağlayan her-
kese teşekkür etti. Başkan Akkaya 
tarafından tiyatro grubu adına Sa-
natçı Nevra Serezli’ye bir plaket de 
takdim edildi. n İHA

‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ile final gecesi

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde geleneksel 
hale gelen, ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları yapıldı

Eşekler piste indi 
Akşehir Belediyesi ve Akşehir 

Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Ku-
lübünce Nasreddin Hoca Stadyu-
mu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 
Etkinlik öncesi protokol üyeleri, ya-
rışmaya katılacak eşekler ve sahip-
leri ile halk oyunu ekipleri bir kortej 
yaptı. Yarışlar öncesi şenliğe katılan 
halk oyunu ekipleri tarafından gös-
teriler sunuldu. 13 eşeğin katıldığı 
eşeğe düz binme yarışı 2 etapta ger-
çekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci 
ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve 
son etapta bir kez daha yarışarak bi-
rinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe 
düz binme yarışında Halis Civelek’in 
7 numaralı eşeği tüm eşekleri ge-
çerek farklı bir şekilde birinci oldu. 
Eşeğe düz binme yarışında bir ya-
rışmacı eşekten düşerek yürekleri 
ağza getirirken, yapılan müdahalede 
yarışmacının herhangi bir yarası ve 
sakatlığı olmaması izleyenleri sevin-
dirdi.

 Eşeğe ters binme yarışında ise 
biniciler eşeklere ters binerek bitiş 
çizgisine ulaşmaya çalıştılar. Bu ya-
rışmada da yine 7 numaralı eşekle 

Halis Civelek’in eşeği tüm eşekleri 
geçerek birinci oldu.

Yarışmada son olarak en güzel 
gözlü eşek seçildi. Dünyanın en gü-
zel gözlü canlısının eşekler olmasın-
dan esinlenerek yapılan yarışmada, 
jüri üyeleri 13 eşek arasından en 
güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça 

zorlandı. Yarışmada İbrahim Van-
lı’nın 5 numaralı eşeği en güzel göz-
lü eşek seçildi. Yarışmalarda derece-
ye giren eşek sahiplerine para ödülü 
ve kupaları yarışmayı izleyen, Akşe-
hir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, 
Tuzlukçu İlçe Kaymakamı Ahmet 
Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı 

Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı 
Abdurrahman Çardakoğlu ve diğer 
protokol üyelerince verildi. Yarışlar 
sonunda ayrıca geçtiğimiz günlerde 
yapılan trap atışı yarışmalarda dere-
ce yapanların ödülleri de yine proto-
kol üyeleri tarafından kazananlara 
verildi. n İHA

‘Sendikalar ulvi 
bir iş yapıyor’

Srebrenitsa’nın bize ne 
ifade ettiğini anlamalıyız

Öz Finans-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ahmet Eroğlu, sendika-
ların, yardımda bulunan sivil top-
lum kuruluşları gibi güzel ve ulvi 
bir iş yaptığını belirtti. Sendikadan 
yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, 
kentteki bir otelde düzenlenen Öz 
Finans-İş Sendikası Konya Şubesi 
1. Olağan Genel Kuruluna katıl-
dı. Eroğlu, burada, sendikaların 
iyilik hareketine öncülük etmesi 
gerektiğini belirtti. Banka çalışanı 
yaklaşık 3 bin kişinin, sendikanın 
çeşitli birimlerinde görev aldığını 
vurgulayan Eroğlu, şunları kay-
detti: "Sendika öyle güzel bir ma-
kam ki aslında yardım yapan sivil 
toplum kuruluşları gibi güzel ve 
ulvi bir iş yapıyorsunuz. Burada bir 
iyilik yapmaya, bir problem varsa 
dokunmaya talibiz. Birçok arka-
daşımızın evi yandı, deprem oldu, 
evleri zarar gördü. Bu arkadaşları-

mıza elimizden geldiği kadar yar-
dımda bulunduk. Sendikada görev 
alan arkadaşlarımız, gerçekten 
seçilmiş insanlarsınız. Bankamız 
sizleri işe alırken büyük bir titizlikle 
işe alıyor. İyiliğe talip olan arkadaş-
larımız, birinin problemi olduğun-
da onu kendi problemi gibi gören 
arkadaşlarımız sendikada görev 
yapıyor." Konya Şube Başkanı seçi-
len Ömer Rıdvan Yiğit ise sorum-
luluk alanlarındaki Aksaray, Kara-
man, Nevşehir ve Niğde'de 1471 
üyelerinin bulunduğunu ifade etti. 
Olağan Genel Kurula, Halkbank 
Konya Bölge Koordinatörü Sinan 
Gezenerler, Ziraat Bankası Konya 
Bölge Başkanı Naci Çınar, Hak-
İş Konya Şube Başkanı Vacit Sır, 
bazı sendika başkanları, bankaların 
şube müdürleri ve davetliler katıl-
dı.
n AA

Srebrenitsa katliamının 26. Yıl-
dönümü münasebetiyle Anadolu 
Gençlik Derneği (AGD) basın açık-
laması gerçekleştirdi. Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “Bundan 
26 yıl önce Avrupa'nın göbeği 
Srebrenitsa' da son yüzyılın en acı 
soykırımı yaşandı. O gün yaşanan 
vahşet dünyanın her bir köşesin-
deki Müslümanların hafızalarında 
hala saklıdır. 

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 
1995'te katil Mladic komutasın-
daki Sırp birliklerince işgal edil-
mesinin ardından Sırplar en az 8 
bin 372 Boşnak erkeği ormanlık 
alanlar, fabrikalar ve depolar-
da katletti. Katledilen Boşnaklar, 
toplu mezarlara gömüldü. Bugün 
Srebrenitsa'nın bize ne ifade et-
tiğini anlamak zorundayız. Önü-
müze medeniyet diye konulmaya 
çalışılan Avrupa'nın, Amerika'nın, 
dünyada en çok insan kanı akıtan 
devletler olduğunu görmek zorun-
dayız. En büyük terör olaylarının, 
zulümlerin, işkencelerin, sömü-

rünün batı tarafından yapıldığını 
bilmek, dahası buna göre amel et-
mek zorundayız. Birliğimiz bozul-
dukça, birbirimizden uzaklaştıkça, 
yok oluyoruz! Tekrar birbirimize 
dönmek, birbirimizle tekrar kardeş 
olmak zorundayız. Dünyayı sömü-
ren düzenin sahipleri olan AB ve 
ABD'yi, her katliamda sessiz kal-
makla suçlamaktan vazgeçmek, 
bu katliamlardan onların esas so-
rumlu olduğunu bilmek zorunda-
yız. Bilge Kral Aliya İzzetbegovic’in 
dediği gibi; “Ne yaparsanız yapın 
soykırımı unutmayın. Çünkü unu-
tulan soykırım tekrarlanır..." Bu se-
beple yaşanan acıları unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız. 26 yıl önce 
yaşanan acıların hala taze olduğu 
vatan Bosna Hersek’in bağımsızlık 
mücadelesinde şehit olan 300 Bini 
aşkın Boşnak kardeşimize ve Bilge 
Kral Aliya İzzetbegovic’e Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Avrupa’nın ise 
yaşattığı bu utanç ile yüzleşmesini 
temenni ediyoruz.” 
n HABER MERKEZİ



8 12 TEMMUZ 2021İLAN

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
TEKNIK VE MESLEK LISESI MEZUNU 

DENEYIMLI DENEYIMSIZ VE
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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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

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0

Bu da nereden çıktı demeyin. Çı-
kıyor işte bazen. Desek de önemli bir 
konu olduğunun altını çizeyim. 

YANİ 
11 Temmuz 1989 yılında, dünya 

nüfusunun 5 milyar insana ulaşmasıy-
la, Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı’nda (UNDP), 11 temmuzu "Dünya 
Nüfus Günü" olarak kabul etmiş. Son-
rasında ise Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu (UNFPA) her yıl nüfusun önemli 
konularını ele alan bir tema belirleyerek 
ve bu temaya ilişkin farkındalık oluş-
turmaya yönelik çalışmalar yapmaya 
başlamış.

ÖNCE SIRAYA GİRELİM 
Nüfus sıralaması kastetmekteyim 

tabi ki de. Ülke olarak kaçıncı sırada 
mıyız.?  Az sonra deyip, ön sıraya dik-
kat çekmek isterim.  

Birleşmiş Milletler nüfus tahminle-
rine göre, 2020 yılı için dünya nüfusu-
nun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 
kişi olduğu tahmin edilmiş. 

Bu tahminlere göre; (Bu arada 
nokta atışı ilginç)

• En fazla nüfusa sahip ülke 1 mil-

yar 439 milyon 323 bin 
774 kişi ile Çin olurken, 

• İkinci sırada, 1 mil-
yar 380 milyon 4 bin 385 
kişi ile Hindistan, 

• Üçüncü sırada ise, 
331 milyon 2 bin 647 
kişi ile Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Bu üç 
ülke dünya toplam nüfu-
sunun %40,4'ünü oluş-
turmakta. 

PEKİ YA BİZ? 
Türkiye, 83 milyon 384 bin 680 

kişi nüfusu sahip bir ülke. Nüfus bü-
yüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. 
sırada yer alırken, dünya toplam nüfu-
sunun %1,1'ini oluşturmakta. 

BU YILIN TEMASI NE? 
UNFPA, 2021 yılı Dünya Nüfus 

Günü temasında, değişen doğurganlık 
oranlarının çözümünün üreme sağ-
lığına ve tüm insan haklarına öncelik 
verilmesi ile sağlanacağına vurgu yap-

mış olsa bile ben yazımı 
doğurganlık hızı üzerine, 
diğer bir ifadeyle nüfusun 
yenileme düzeyine göre 
devam edeceğim. 

KISA BİR TEKNİK 
HATIRLATMA 

Doğurganlık olarak 
değerlendirdiğimizde, 
nüfusun yenilenme 
düzeyi; 2,10 olması ge-
rekmekte. 2,10’un altı, 

nüfusun gerilemesi, üzeri ise, nüfusun 
artması anlamına geldiğini söyledikten 
sonra

ŞİMDİ ÜLKEMİZE GELELİM 
Canlı doğan bebek sayısı;
• 2019 yılında 1 milyon 186 bin 

560 iken, 
• 2020 yılında 1 milyon 112 bin 

859 olmuş 
NÜFUS YENİLEME DÜZEYİ 

Diğer bir ifadeyle doğurganlık hızı 
ise 2020 yılında 1,76 olmuş. Dikkat 

ederseniz 2,10’un oldukça altında ve 
son 20 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiş. 2001 yılında 2,38 olan 
değer yıllar itibariyle sistematik olarak 
gerilemiş. 

DOĞRUGANLIK HIZI
 SIRALAMASI İLK BEŞ 

2020 yılında, toplam doğurganlık 
hızının en yüksek olduğu iller;  

• Şanlıurfa 3,71 çocuk, 
• Şırnak, 3,22 çocuk
• Ağrı v Siirt,2,88 çocuk
• Muş 2,85 çocuk 

SON BEŞ DÜZLÜK İSE 
2020 yılında, toplam doğurganlık 

hızının en düşük olduğu iller;  
• Karabük, 1,29 çocuk,
• Zonguldak ve Kütahya 1,31 ço-

cuk 
• Edirne, 1,34 çocuk,
• Eskişehir ve Bolu, 1,35 çocuk 
KONYA’NIN HALİ NİCEDİR? 

Diye sorarsanız, Maalesef ki Kon-
ya, 1,84 çocuk ile 2,10’un altında kal-
mış 

SONUÇ: Hız, çağımızın vazgeçil-
mesidir hele ki doğurganlıkta.

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Genç doktorlar 
mutluluğa ‘Evet’ dedi

Konya 112 Doktorlarından 
Bilgehan Kabalak ile Meram Tıp 
Fakültesi Pediatri de Asistan Dok-
tor Talha Üstünbaş kıyılan nikâhla 
mutluluğa evet dediler.  Özel Kon-
ya Lokman Hekim Sağlık Meslek 
Lisesi Müdürü Osman Kabalak’ın 
Kızı Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
112 doktorlarından Bilgehan Kaba-
lak ile Üskünbaş ailelerinin oğulları 

NEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Pediat-
ri Asistan Doktorlarından Talha 
Üstünbaş Bayır Diamond Otel’de 
gerçekleştirilen Nikâh ve düğünle 
mutluluğa evet diyerek, dünya evi-
ne girdiler.  Düğüne her iki ailenin 
dost ve akrabaları ile davetliler ka-
tıldı. Düğüne katılanlara geleneksel 
Konya etli pilavı ikram edildi. 
n HABER MERKEZİ
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Yeşilay Konya Şube Başkanlığını yürüten Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeliğine girmesinin ardından görevi Yeşilay Konya Şubesinde uzun yıllardır görev yapan Dr. Zeliha Üstün Argon’a devretti

Yeşilay Konya’da görev değişimi
Yeşilay Konya Şube Başkan-

lığı ve Bölge Koordinatörlüğü 
görevlerini yürüten Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeliğine girmesinin ar-
dından, başkanlık görevini gerçek-
leştiren genel kurulun ardından 
Yeşilay Konya Şubesinde uzun 
yıllardır görev yapan Şube Genel 
Sekreteri Dr. Zeliha Üstün Argon’a 
devretti. Yeşilay Konya Şube Baş-
kanı Dr. Zeliha Üstün Argon devir 
tesliminde yaptığı konuşmada, 
“Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel 
Merkez Yönetim Kurulu’nun yeni 
dönem listesinde Yeşilay Konya 
Şube Başkanımız Dr. Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil, Konya’yı onurlandı-
rarak  uzun yıllardır bağımlılıklar 
konusunda verdiği mücadele ile 

dikkatleri çekmiş, Konya’da AMA-
TEM’in kurulması, aktif olarak   
şehir halkına hizmet verebilecek 
YEDAM merkezinin  açılması, ba-
ğımlılıklar konusunda tedavi gören 
gençlerin yeniden sosyal hayata 
kazandırılması ile ilgili gerçekleş-
tirdiği çalışmalar, Yeşilay Şubele-
rinin çalışmalarının sistematik ola-
rak takip edildiği Konya, Antalya, 
Mersin, Karaman, Aksaray, Ispar-
ta ve Burdur olmak üzere 7 ilin ko-
ordinatörlüğü görevi,  Chicago gibi 
yurtdışı merkezlerde Yeşilay hiz-
metlerinin tanıtılmasına verdikleri 
destek, her türlü bağımlılığa karşı 
gerçekleştirdikleri sosyal sorum-
luluk projeleri ile hem bulunduğu 
şehre ve Türkiye’ye hizmet vermiş 
hem de  çalışmalarını uluslararası 
platformlara da taşıyarak konunun 

önemine dikkat çekmişti. Yeşilay 
Konya Şubesi olarak başkanımıza 
ve ülkemize yaptığı hizmetlerden 
ötürü teşekkür ediyoruz. Dr. Mev-
lüt Büyükhelvacıgil başkanımıza 
yeni görevinde başarılarının deva-
mını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘7’DEN 77’YE TÜM BİREYLERE 
ULAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’
Yeni dönemde de 7’den 77 ye 

tüm bireylere ulaşmayı sürdüre-
ceklerini ifade eden Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün Ar-
gon, “Yeşilay Konya Şubesi olarak 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’den 
devraldığımız bayrağı daha ileri-
ye taşımak adına Yönetim Kurulu 
arkadaşlarımız ile çalışmalarımı-
za gece gündüz demeden devam 
edeceğiz. Yeşilay Genel Merke-
zimizin şehrimizde de yürüttüğü 

TBM Yetişkin Eğitimleri, Akran 
Eğitimleri, Yeşilay Elçileri, Benim 
Kulübüm Yeşilay, Yeşil Sahne, Ye-
şilay Kulüp Odası Yeşil Oda, Genç 
Yeşilay Kampı projelerinin yanı 
sıra Konya özelinde gerçekleştiri-
len Hayatın Şarjı Bitmez, Telefon-
suz Hava Sahası, Bir Dakika Bir 
Ömür, Yeşil Oda ve Yeşil Hayat 
çalışmalarını sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi.  Yeşilay Konya 
Şube Yönetimi şu isimlerden oluş-
tu Başkan Dr. Zeliha Üstün Argon 
Başkan Yardımcısı Ömer Bardakcı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Pınar 
Ertaş, Ali Bacak ve Hüseyin Kızıler 
ile Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri 
Alper Oral, Mevlüt Bayram, Zey-
nep Uygun ,Aslıhan Çalık, Servet 
Altuntaş.
n HABER MERKEZİ

Genç diş hekimleri 
diplomalarını aldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi 2020-2021 
eğitim öğretim yılı mezuniyet tö-
reni, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Emrullah 
Eken’in katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, 
Keykubad Köşkü önünde düzen-
lenen törende, öğrencilerin eği-
tim hayatındaki zorlu ve önemli 
bir süreci, Türkiye’nin güçlü ve 
dinamik üniversitelerinden biri 
olan Selçuk Üniversitesinden me-
zun olarak tamamladığını söyle-
di. Genç diş hekimlerinin, yoğun 
çaba ve çalışmaları sayesinde, 
dünyanın en zor ve özveri isteyen, 
en kutsal mesleklerin başında ge-
len “hekimlik” unvanıyla hayat-
larına yeni bir sayfa açtığını ifade 
eden Prof. Dr. Çiftci, “Yeni bir 
anahtar elde ettiniz. Bu anahtarın 
size çok farklı kapıları açacağına 
inanıyorum. Çok başarılı bir hayat 
sürmenizi gönülden diliyorum. 
Çok çalışın ve üzerinizdeki beyaz 
önlüğün farkında olun. 

Üzerimize beyaz bir önlük 
almak demek; bizim kendi sa-
mimiyetimizi, empatimizi, mer-
hametimizi, çalışmalarımızı da 
beyazlatmamız anlamına geliyor. 
Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. 
Siz başardıkça, başarılı kapılardan 
geçtikçe sizlerle gurur duyacağız 
ve başarınızdan dolayı memnun 
olacağız. Dokunduğunuz her has-
tanız şifa bulsun.” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah 
Eken de okuma ve öğrenmenin 
yaşının olmadığını dile getirdi. 

Diş hekimliği mesleğinin yenilik-
çi meslekler arasında yer aldığını 
aktaran Prof. Dr. Eken, “Mesleği-
niz sürekli yeniliklere ve teknolo-
jiye açık. Meslekte kendinizi ge-
liştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 
irtibatı hiçbir zaman meslekten ve 
öğrencilikten koparmayınız. Sizi 
yetiştiren hocalarımız ulusal ve 
uluslararası düzeyde proje ve pa-
tent sahibi insanlar. Hocalarımız-
la iletişimi kesmeyiniz; onlardan 
bilgi almaya devam ediniz. Diş 
Hekimliği Fakültemizin ve üni-
versitemizin teknik altyapısı her 
zaman sizlere açık olacaktır. Fay-
dalanmaya devam ediniz. Kadim 
ve köklü bir üniversiteden mezun 
oluyorsunuz. Bundan sonraki ha-
yatınızda ve mesleki hayatınızda 
üstün başarılar diliyorum.” diye 
konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Abdullah Kalaycı ise 
öğrencilerinin zorlu bir eğitim sü-
recinden geçtiğini belirterek, “Diş 
hekimliği eğitimi maddi, manevi, 
fiziken ayakta durmayı gerektiren 
bir eğitimdir. Yavrularımız, ev-
latlarımız artık meslektaşlarımız 
oldu. Bunu da başardılar. Yavru-
larımıza bundan sonraki hayatla-
rında başarılar, uzun ömürler dili-
yorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genç 
diş hekimleri “hekimlik yemini” 
etti. Dereceye giren öğrencilere 
belgelerinin takdim edildiği tören-
de, 130 öğrenciye diplomaları ve-
rildi. Öğretim elemanları, diş he-
kimleri ve ailelerin katıldığı tören, 
kep atma seremonisiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü kapsamında, Gazete Manşet-
leri Sergisi açılıyor. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, halkın yaz-
dığı tarihi destanın unutulmaması 
adına düzenlenen sergi için davette 
bulundu. 

İletişim Başkanlığı’nın öncülü-
ğünde 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü, tüm ülkede çeşitli 
programlarla icra edilecek. Bu kap-
samda Meram Belediyesi, Tantavi 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gazete 
manşetleri sergisi açıyor. Hain darbe 
girişiminin 5. yıl dönümünde, halkın 
yazdığı destanın gazete manşetleri-
ne yansıması, hafızalardan silinme-
mesi adına sergilenecek.  

“MİLLETİMİZ HİÇBİR TERÖR 
ÖRGÜTÜNE BOYUN EĞMEYECEKTİR”

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Türk Milleti’nin ezel-
den ebede vatanına sahip çıktığını 

kaydederek, “15 Temmuz 2016’da 
terör örgütü FETÖ tarafından, de-
mokrasimize darbe girişiminde 
bulunulmuş, Liderimiz Recep Tay-
yip Erdoğan’ın başkomutanlığında 
halkımız büyük bir destan yazarak 
düşmana karşı durmuştu. Hangi 
terör örgütü olursa olsun milletimiz 
hiçbir zaman demokrasisine göz dik-
tirmeyecek ve boyun eğmeyecektir.  
Vatanını korumak adına can veren 

şehitlerimize Allah’tan rahmet gazi-
lerimize ise şifa diliyorum” dedi.

SERGİ, 18 TEMMUZ TARİHİNE 
KADAR DEVAM EDECEK

Başkan Kavuş, 15-18 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenecek Ga-
zete Manşetleri Sergisi için davette 
bulunurken “İletişim Başkanlığımız 
tarafından organize edilen 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında, o tarihi ge-

ceyi unutturmamayı amaçlayan bir 
program düzenliyoruz. Halkımızın 
destan yazdığı o güne ait ulusal ve 
yerel gazetelerimizdeki manşetler-
den oluşan sergimizi hemşehrileri-
mizle buluşturacağız. Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezimizde 15-18 Tem-
muz tarihleri arasında açık olacak 
sergimize tüm hamşehrilerimizi da-
vet ediyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram’da 15 Temmuz şehitleri anılacak

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, ASELSAN Konya ile ilgili olarak, “En önemli hedeflerimizden birisi 
Aselsan’ın sektördeki bilgi ve tecrübesini, Konya fabrikamıza, şirketimize ve tüm bölgeye aktarmak” dedi

‘Aselsan tecrübesi 
Konya’ya aktarılacak’

Konyalı 24 girişimci tarafından 
kurularak Aselsan Konya Silah Sis-
temleri Fabrikası’na yüzde 49 pay ile 
ortak olan Konya Savunma Sanayi 
(KSS) A.Ş.’nin genel kurulu yapıldı.

Aselsan Konya Silah Sistemleri 
Fabrikası’nda üretimin planlanan 
şekilde devam ettiğinin vurgulan-
dığı genel kurulda, mevcut yönetim 
kurulu güven tazeledi. Ortakların ka-
tılımıyla yapılan genel kurulda KSS 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluş-
tu: İbrahim Koyuncu, Memiş Kütük-
cü, Hıfsı Soydemir, Naci Tanık, Bekir 
Aydoğan. KSS ortaklarından Ahmet 
Arıcı’nın divan başkanlığı yaptığı 
toplantıda konuşan Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fab-
rikası’nın Konya’ya kazandırılmasına 
büyük emek verildiğini, Konya’nın 
tüm kesimlerinin katkılarıyla bu 
yatırımın gerçekleştirildiğini söyle-
di. “Birlikte başardık” vurgusu ya-
pan Kütükcü, “Aselsan Konya Silah 
Sistemleri Fabrikası’nın şehrimize 
kazandırılmasından ortak yapısının 
oluşturulmasına ve üretime geçil-
mesine kadar yaşanan tüm süreçler-
de şehir olarak birlikte hareket ettik. 
Bunun için bu fabrika, bir Konya pro-
jesidir” dedi.

17 Aralık 2020’de deneme üre-
timlerine başlayan Aselsan Konya 
Silah Sistemleri Fabrikası’nda üre-
timin aksamadan, planlanan şekil-
de devam ettiğinin altını çizen Kü-
tükcü, “En önemli hedeflerimizden 
birisi Aselsan’ın sektördeki bilgi ve 
tecrübesini, Konya fabrikamıza, şir-
ketimize ve tüm bölgeye aktarmak. 
Aselsan Konya’nın ürettiği savunma 
sanayi ürünlerinde, Konyalı sanayici-
lerimizin katkısını en yükseğe çıkara-
cak bir tedarik ağı oluşturmak istiyo-
ruz. Bu konuyu büyük bir özveri ile 

çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde 
inşallah, Aselsan Konya ile Konya-
lı sanayicilerimizin buluşacağı bir 
tedarikçi buluşmaları düzenlemeyi 
planlıyoruz” diye konuştu.

“KSO, BÜSAT İLE FİRMALARA 
YETKİNLİK KAZANDIRACAK”

Konuşmasında Aselsan Konya 
Silah Sistemleri Fabrikası’nı sadece 
bir fabrika yatırımı olarak görmedik-
lerinin de altını çizen Başkan Kütük-
cü, bu yatırımın şehirde bütünsel bir 
kaldıraç etkisi oluşturacağını ifade 
ederek, “Aselsan Konya şirketimiz, 
Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir pro-
tokol imzalayarak, şehrimize Aselsan 
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni kazandırdı. Bu, savunma 
sanayinde ihtiyaç duyduğumuz in-

san kaynağının yetiştirilmesinde son 
derece önemli ve güçlü bir adım. 
Yine, Aselsan Konya Fabrikası ile 
birlikte Konya, bir Teknoloji Endüstri 
Bölgesi kazandı. Aselsan Konya’dan 
sonra, buranın ikinci yatırımı olacak 
TRTEST-Türkiye Silah Test Mer-
kezi, Konya’mızı üretilen silahların 
test edilmesi konusunda da öne çı-
karacak. Ben Aselsan Konya Silah 
Sistemleri Fabrikamızın şehrimizde 
bütüncül bir kaldıraç etkisi yarataca-
ğına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kütükcü, ayrıca Konya Sanayi 
Odası tarafından kurulan Bütünsel 
Güvenlik Sağlık ve Teknoloji Küme-
lenmesi (BÜSAT)’nin hayata geçire-
ceği projelerle firmaların sektördeki 
yetkinliklerini artıracaklarını, sektör-

deki ana sanayi firmalarının aradığı 
niteliklere ulaşmalarına katkı sağla-
maya devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.

KOYUNCU’DAN ŞİRKET 
ORTAKLARINA TEŞEKKÜR

Daha sonra konuşan KSS A.Ş. 
Başkanı İbrahim Koyuncu da, Asel-
san Konya Silah Sistemleri Fabrika-
sı’nda üretimin planlanan şekilde 
devam ettiğini vurguladı. Projenin 
hayata geçmesinde ortakların bü-
yük emekleri olduğuna işaret eden 
Koyuncu, “Aselsan’ın Konya’ya ya-
pacağı yatırım kamuoyuyla ilk kez 
2018 yılında paylaşılmıştı. Ardından 
da çok hızlı bir şekilde ortaklık yapı-
sı oluşturuldu. Böylesine büyük bir 
projede, Konya tarihinin en stratejik 
yatırımlarından bir tanesini, hep be-
raber yaklaşık iki buçuk yıl gibi kısa 
bir sürede şehrimize kazandırdık. 
Pandemi gibi öngörülemeyen du-
rumlarla karşılaştık. Ama proje pla-
nına sadık kalarak bugünlere geldik. 
Bu başarıda, ortaklarımızın katkıları 
çok büyük. Hepinize çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Aselsan Konya Silah Sistemleri 
Fabrikası’nın hedefleri ile ilgili bilgi-
ler de veren Koyuncu, “AKSS olarak 
kısa vadede Uzaktan Komutalı Silah 
Sistemleri (UKSS) üretim yetkinliği-
mizi daha da artırmayı, orta vadede 
sistemler için silah üretmeyi, uzun 
vadede de sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlarda uzmanlaşmayı ve üretim 
yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı. Şirket ortaklarına duyduk-
ları güvenden dolayı teşekkür eden 
Koyuncu, şirketin insan kaynağı 
yapısı, üretim planı, Aselsan Konya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile 
ilgili bilgiler verdi.
n İHA

Memiş Kütükcü İbrahim Koyuncu

Mustafa Kavuş
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Trabzon gezisi kapsamındaki Tonya ilçesine ziyareti renkli görüntüler sahne oldu. Burada konuşan 
Bakan Kurum’un , Konyalı bir kardeşiniz olarak diyorum ki; Bizim için, bu saatten sonra Ha Konyaaa! Ha Tonyaaa!” demesi büyük alkış aldı

Ha Konya ha Tonya!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum’un Trabzon gezisi kapsamın-
daki Tonya ilçesine ziyareti renkli 
görüntüler sahne oldu.

İlçe merkezini dolduran Tonyalı-
lar’a hitaben bir konuşma yapan Ba-
kan Murat Kurum, “Bu saatte bura-
ya geldiğiniz için, şu güzelliği bizlere 
yaşattığınız için, Konyalı bir kardeşi-
niz olarak diyorum ki; Bizim için, bu 
saatten sonra Ha Konyaaa! Ha Ton-
yaaa!” demesi büyük alkış aldı.

Trabzon’da sabah saatlerinden 
itibaren Çömlekçi Projesinin Temel 
Atma Töreni'ne katılan, Uzungöl ve 
Barma Yaylası'nda incelemelerde 
bulunan Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, Vakfıkebir’de de 
‘Ekmek Temalı Millet Bahçesi’nde 
gençlerle buluştu. Bakan Kurum, 
millet bahçesinde Gençlik Spor Ba-
kanlığı gönüllüleri ile çimlerin üze-
rine bağdaş kurup oturarak bir süre 
sohbet etti.

Sohbet sonrası Tonya ilçesine 
hareket eden Bakan Murat Kurum, 
burada horon gösterileri ile karşı-
landı, yöreye has kasket ve yelek 

giyerek objektiflere poz verdi. Ton-
yalılar’a “Rüzgarı sert; ama insanı, 
erkekleri, kadınları, uşakları mert 
Tonya!” diyerek seslenen Bakan 
Kurum, “Temmuz ayındayız, yazın 
tam ortasındayız. Şimdi Tonyalılar, 
yaylada, mezerede değil mi? Şimdi 
oralarda herkes, kış aylarına kadar 
alınteri dökecek. Hayvanlarını besle-
yecek, Osmanlı salnamelerine geç-
miş tereyağını, peynirini yapacak. 

Onları da unutabilir miyiz? Tabii ki 
hayır. Yaylalarımıza, mezerelerimi-
ze, güneş yanığı saçlarıyla vadilere 
bakan Tonya’nın uşaklarına, bin-
bir zahmetle evlatlarına rızık temin 
eden annelerimize, babalarımıza 
sevgilerimi gönderiyorum, hayırlar 
diliyorum, bin bereket diliyorum. Şu 
alanı doldurarak gösterdiğiniz alaka 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. 

Bu saatte buraya geldiğiniz için, şu 
güzelliği bizlere yaşattığınız için, 
Konya’lı bir kardeşiniz olarak diyo-
rum ki; Bizim için, bu saatten sonra 
Ha Konyaaa! Ha Tonyaaa!” demesi 
büyük alkış aldı.

Tonya’ya yapılan yatırımlar ile 
ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, 
“İller Bankamız eliyle; Tonya Be-
lediyemize maddi destek vererek, 
Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki ger-

çekleştirdik. Hem belediyemize gelir 
getiren, hem ülkemizin ekonomisi-
ne katkı veren, doğamızı, çevremizi 
koruyan; 16 dönümlük alanda; 850 
kilowatt enerji üreten güneş enerjisi 
santralimizi kurduk. Tonya’mıza has 
bir özellik var. Nedir o? Karadeniz 
Bölgemizde; şehir merkezinde şela-
lesi olan tek ilçemiz, Tonya. Böyle-
sine eşsiz bir doğal güzelliğe sahip-
seniz; vatandaşımız, misafirlerimiz 

buraya kolayca erişebilmeli dedik. 
Hemen muhteşem bir yürüyüş yolu 
yaptık. Şimdi burası, sadece vatan-
daşlarımızın nefes alacağı, gezece-
ği bir yer olmaktan çıktı. Harika bir 
turizm destinasyonu oldu. İnşallah 
buradan sonra da hep birlikte, hem 
bir akşam sporu yapmış oluruz, şela-
lemizi seyreder miyiz? O zaman ne 
diyoruz? Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Eser siyaseti yapmaya devam 
edeceklerini belirten Bakan Kurum 
"Birileri çıkıyor 'Şunu bunu satırım, 
projeleri durdururum, yaptırmam' 
diyor. Milleti, yatırımcıları bir bir 
gelip tehdit ediyor. İşte bu zihniyet 
devlet nedir, devlette devamlılık 
nedir bilmiyor. Muhasır medeniyet 
seviyesine değil tam aksine ilkelliğe, 
ileriye değil hep geri adım atmaya 
ayarlılar. Bizim attığımız adımları 
onlar biliyorlar. Biz eser üretiyoruz 
ve eser siyaseti yapıyoruz ve eser 
siyaseti yapmaya devam edeceğiz" 
ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'a 
konuşmasının ardından Tonya Te-
reyağı, bal ve el yapımı çetnik çanta 
hediye ettiler. n İHA

Hakimiyet Gazetesi sahibi Yu-
suf Gürbüz’ün kayınbabası Kerim 
Deniz bir süredir tedavi gördüğü 
hastanede 88 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhum Kerim Deniz 
bir süredir yaşlılığa bağlı rahat-
sızlıkları nedeni ile Meram Eğitim 
ve Araştırma hastanesinde tedavi 
görüyordu. 

4 çocuk babası olan Kerim De-
nizin cenazesi, Pazar günü Hadim 
ilçesi Bademli mahallesinde öğle 
namazına müteakip kılınan cena-
ze namazının ardından dualarla 
Bademli Mahalle Mezarlığında 
toprağa verildi. Deniz ve Gürbüz 
ailelerini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Ke-
rim ve Gürbüz aileleri cenaze na-

mazının ardından taziyeleri kabul 
etti.  Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Kerim Deniz’e Yüce 

Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

AK Parti Konya Eski Millet-
vekili, Konya Ticaret Odası (KTO) 
Eski Başkanı ve Türk Kızılay Konya 
Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez’in 
abisi Konya siyasetinin tanınan 
isimlerinden olan ANAP Konya 
eski il başkanı Abdullah Üzül-
mez 84 yaşında hayatını kaybetti. 
Anavatan Partisi hükümetleri dö-
neminde uzun süre ANAP Konya 
İl Başkanlığı görevinde bulunan 
Üzülmez, Bedesten Çarşısı'nın da 
tanınmış esnaflarındandı. Abdul-
lah Üzülmez'in cenazesi Cumartesi 
günü saat 11.00'da Durunday Ma-
hallesi Anasultan Mezarlığında kı-
lınan  cenaze namazının ardından 
toprağa verildi. 

Üzülmez ailesini acı günlerin-

de sevenlerinin ve yakınlarının 
yanı sıra Konya Protokolü de yalnız 
bırakmadı. 

Üzülmez ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Abdullah Üzülmez ’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Hakimiyet Gazetesi sahibi Yusuf Gürbüz’ün kayınbabası Kerim Deniz 
bir süredir tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti

Kerim Deniz 
dualarla defnedildi

Konya siyasetinin tanınan isimlerinden olan ANAP Konya eski il başka-
nı Abdullah Üzülmez 84 yaşında hayatını kaybetti

Üzülmez ailesinin 
acı günü

Hakimiyet Gazetesi sahibi

Yusuf GÜRBÜZ’ün

kayınbabası

Kerim DENIZ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet,  ailesi ve 
yakınlarına  Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Türk Kızılay Konya Şube Başkanı

Hüseyin ÜZÜLMEZ’in
abisi, ANAP Konya eski il başkanı

Abdullah ÜZÜLMEZ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet,  ailesi ve 
yakınlarına  Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Başkan Kılca, BM forumunda Karatay’ı anlattı
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na ilişkin küresel ölçekte 
takip ve gözden geçirmenin ya-
pıldığı “2021 BM Yüksek Düzeyli 
Siyasi Forumu’na (UN High Level 
Political Forum-HLPF) konuşma-
cı olarak katıldı. Dijital platformlar 
üzerinden gerçekleştirilen ve dün-
yanın dört bir tarafından beledi-
ye başkanı, siyasetçi, uluslararası 
kurum ve kuruluşların başkanları, 
temsilcileri ile daha birçok üst dü-
zey bürokratın katıldığı programda 
Başkan Hasan Kılca; Türkiye’den 
konuşmacı olarak katılan tek isim 
oldu. Hasan Kılca, programda Ka-
ratay’ı ve BM’nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri kapsamında 
Karatay’da yürütülen çalışmaları 
anlattı. 

2015 yılında gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürü-
lebilir Kalkınma Zirvesi’nde “Dün-
yamızı Değiştirmek; Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi” bel-
gesi kabul edilmiş ve söz konusu 
belgede yer alan 17 amaç ile 169 
hedefin uygulanmasının takibini ve 
gözden geçirme işini BM Yüksek 
Düzeyli Siyasi Forumu(High Level 
Political Forum-HLPF) yürütüyor.

Karatay Belediyesi ise, Türkiye 
Belediyeler Birliği ve UCLG MEWA 
işbirliğiyle söz konusu amaç ile he-
defler doğrultusunda Yerel Gönül-
lülük Raporu’nu(VLR) Türkiye’de 

hazırlama aşamasındaki ilk üç be-
lediyeden biri konumunda Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
da, Birleşmiş Milletler(BM) Yüksek 
Düzeyli Siyasi Forumu’nun(High 
Level Political Forum-HLPF) 2021 
Toplantısı kapsamında gerçekleş-
tirilen “Yerelde Ortak Gündeme 
Doğru” ana başlığında “Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler” oturumuna 
Türkiye’den konuşmacı olarak ka-
tılan tek isim oldu. 

BAŞKAN KILCA, BM HIGH LEVEL 
POLITICAL FORUM 2021”DE 

KARATAY’I ANLATTI 
Dijital platformlar üzerinden 

gerçekleştirilen ve Belçika, İspanya, 
Fransa, Brezilya, Arjantin ile dün-
yanın daha birçok ülkesinden bele-
diye başkanı, siyasetçi, uluslararası 
kurum ve kuruluşun temsilcileri ile 
birçok üst düzey bürokratın katıldı-
ğı toplantıda Başkan Hasan Kılca; 

Karatay’ı ve Karatay Belediyesi BM 
hedefleri kapsamında yürüttükleri 
projeleri anlattı. 

Konuşmasına, “Sizleri 10 bin 
yıllık bir medeniyetin ruhunu ta-
şıyan, Hz. Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin şehri Konya’nın Karatay 
ilçesinden selamlıyorum” diyerek 
başlayan ve Karatay’ı tanıtan Ha-
san Kılca, Karatay’ın sanayisi, tu-
rizmi, tarımı ve hayvancılığıyla ön 
planda olduğu bir ilçe olarak nite-
lendirdi. 
GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME 

RAPORU’NU HAZIRLAMA 
ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Göreve geldiğinden bu yana 

vatandaşlara en iyi hizmeti sunma 
çabasında olduklarına vurgu yapan 
Kılca, “Bu çabamız aynı zamanda 
BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma 
için 2030 Gündemi’ belgesinde 
yer alan hedef ve amaçlarla da ör-

tüşen bir gayret. Bu kapsamda be-
lediyemiz bünyesinde Dış İlişkiler 
Müdürlüğümüzü kurarak küresel 
hedeflere uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğine önem vererek ulaşmayı 
amaçlıyoruz. Bu bağlamda UCLG 
MEWA ve Türkiye Belediyeler Bir-
liği işbirliği içerisinde Gönüllü Ye-
rel Değerlendirme Raporu (VLR) 
hazırlama çalışmalarımız sürüyor. 
UCLG MEWA yetkilileri Konyamız-
da söz konusu rapor ile yürütülecek 
çalışmalar konusunda personelimi-
ze güzel bir eğitim verdi. Katılımcı 
yönetim anlayışı çerçevesinde ve 
tüm paydaşlarımızın desteğiyle 
hazırlamakta olduğumuz VLR’ın 
yürüttüğümüz çalışmalarımızla 
örtüştüğüne dair tespitler bizleri 
memnun etmektedir. Bizler bu-
nunla yetinmiyoruz ve geliştirece-
ğimiz politika ile eylemlerle VLR’ı 
en iyi şekilde tamamlayarak ortaya 

çıkan tabloya göre hareket etmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
PROJELERİMİZ, BM’NİN SÜRDÜRÜ-
LEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİYLE 

BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR
Karatay Belediyesi olarak ilçeye 

katma değer sağlayacak, vatanda-
şın huzuru ve rahatına kaktı sağla-
yacak projeler ürettiklerini söyleyen 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, söz konusu projelerinin Bir-
leşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile de örtüştü-
ğüne vurgu yaptı. 

Başkan Hasan Kılca, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Karatay Beledi-
yesi olarak pek çok alanda hizmet 
veriyoruz. Ancak BM’nin Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili 
olarak yaptığımız çalışmalarımız 
4 ana başlıkta toplanıyor. Bu kap-
samda özellikle çevre, ekonomi, 
eşitlik ve sağlık alanlarını kapsayan 
önemli çalışmalarımız var. Çevre 
ve yenilenebilir enerji başlığı altın-
da ilçemize kazandırdığımız 2 adet 
güneş enerji santrali sayesinde be-
lediyemizin ihtiyaç duyduğu tüm 
enerjiyi bu santrallerinden sağlıyo-
ruz. İlçemiz sınırları içerisinde yer 
alan Obruk Hanı ve yanındaki Kı-
zören Obruğu’nun restorasyon ile 
çevre düzenlemesini yürütüyoruz 
bu alanı da ülke turizmine kazandı-
rıyoruz. Yine endemik bir tür olan 
ve dünyada yalnızca ilçemizde ya-
şayan Anadolu Yaban Koyunu’nun 
korunmasına yönelik de çalışmala-

rımız var. Sıfır Atık ve geri dönüşü-
me önem veriyor ve bu konuda pek 
çok proje yürütüyoruz. Kardeş Şe-
hir projesiyle dünyanın birçok böl-
gesiyle ilişki kurarak vizyonumuzu 
daha da geliştirmeye gayret ediyo-
ruz. İlçemizde anaokulları inşa edi-
yoruz. Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezimiz var. Birçok emekli ko-
nağımız var. Buralarda da büyük-
lerimizin bakımına ve sosyalleşme-
lerine imkan sağlıyoruz. COVID-19 
ile ilgili çalışmalarımız sayesinde 
‘TSE Covid19 Güvenli Hizmet Bel-
gesi’ aldık. Çölyak Hastalarımız için 
glutensiz ürün üretimi yapıyoruz. 
Dolayısıyla BM’nin ortaya koyduğu 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle-
rini yakalamak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu vesileyle progra-
ma katılan herkesi Konyamıza, Ka-
ratay’ımıza davet ediyorum.”

Öte yandan “UN Hıgh Level 
Political Forum 2021” programının 
“Yerelde Ortak Gündeme Doğru” 
ana başlığında “Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler” oturumuna başkanlık 
eden UCLG MEWA Afrika Genel 
Sekreteri Mr. Jean Pierre Elong 
Mbassi, programa yaptığı katkı do-
layısıyla Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya teşekkür ederek, 
Karatay Belediyesi tarafından yü-
rütülen çalışmaların takdir edilecek 
projeler olduğunu belirtti ve diğer 
yerel yönetimlere de tavsiye edile-
bileceğini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

İmaş Makine AR-GE’de 
İlk 10 şirket arasına girdi

İttifak Holding’in iştiraki olan 
ve 100’den fazla ülkeye ihracat 
yapan İmaş Makine, Türkiye İh-
racatçılar Meclisi'nin verilerine 
göre Turkishtime'ın düzenlediği 
"Ar&Ge 250, Türkiye'nin En Çok 
AR-GE Harcaması Yapan Şirket-
leri" araştırmasında 2020 yılında 
makine sektöründe AR-GE'ye en 
fazla harcama yapan ilk 10 şirket 
arasına girdi ve “Türkiye AR-GE 
Harcaması Yapan Şirketler-İlk 
250” listesinde 174. sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Mecli-
si'nin verilerine göre Ekonomi ve İş 
Dünyası Portalı Turkishtime’ın bu 
yıl sekizincisi düzenlenen “AR-GE 
250, Türkiye’nin En Çok AR-GE 
Harcaması Yapan Şirketleri” araş-
tırmasında 2020 yılının en çok AR-
GE yatırımı gerçekleştiren ilk 250 
ve ikinci 250 firması da açıklandı.  
Sektöründeki ilk AR-GE merke-
ziyle alanında önemli çalışmalar 
yürüten ve 100’den fazla ülkeye 
ihracat yapan İmaş Makine, 2020 
yılında makine sektöründe AR-
GE'ye en fazla harcama yapan ilk 
10 şirket arasına girdi ve “Türkiye 
AR-GE Harcaması Yapan Şirketler 
İlk 250” listesinde 174. sırada yer 
aldı.

Tahıl değirmenciliği sektörün-
de Milleral, yem değirmenciliği 
sektöründe Viteral, şerit ve daire 
testere tezgâhları sektöründe Cu-
teral, çelik konstrüksiyon sektörün-
de Steral ve satış sonrası hizmetler 
& yedek parça satış sektöründe 
ise ProSupport markasıyla faaliyet 
gösteren ve makine teçhizat sektö-
ründe AR-GE merkezine sahip ilk 
ve tek şirket olma unvanına sahip 
İmaş Makine, yaptığı AR-GE ça-
lışmalarında 2020 yılında 8 farklı 
AR-GE projesini devreye aldı. Yine 
2020 yılında 4 tescilli patent, 11 
tescilli faydalı model, 9 tescilli tasa-

rım alma başarısını gösteren İmaş 
Makine, 13 tescilli markaya sahip.

İmaş Makine Genel Müdürü 
Mustafa Özdemir, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi'nin verilerine göre 
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı 
Turkishtime’ın "AR-GE 250, Tür-
kiye'nin En Çok AR-GE Harcaması 
Yapan Şirketleri" araştırmasında 
2020 yılında makine sektöründe 
AR-GE'ye en fazla harcama yapan 
ilk 10 şirket arasında olmaktan ve 
“Türkiye AR-GE Harcaması Yapan 
Şirketler İlk 250” listesinde yer al-
maktan büyük bir mutluluk duy-
duklarını belirterek “İmaş Makine 
olarak her yıl ciromuzun yaklaşık 
yüzde 4’ünü AR-GE’ye ayırıyoruz. 
Her yıl AR-GE bütçemizi daha da 
arttırıyoruz. Biliyoruz ki AR-GE 
yapmayan, yeni ürün, yeni tekno-
loji geliştirmeyen şirketler rekabet-
le başa çıkamaz.” dedi.

Özdemir; “İmaş olarak tekno-
lojiyi her zaman çok yakından takip 
ediyoruz, üniversite-sanayi işbirli-
ğini önemsiyoruz. Hem şirket hem 
de ülke olarak; dünya pazarında 
daha çok söz sahibi olmak için dur-
maksızın teknolojiye ve AR-GE’ye 
yatırım yapıyoruz. Yüksek teknolo-
ji, katma değeri yüksek üretim, ve-
rimlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşı-
mımız ve nitelikli çalışanlarımızla 
100’den fazla ülkede un, irmik, 
mısır unu, küçükbaş-büyükbaş 
ve kanatlı hayvan yemi fabrikaları 
kuruyor, dünyanın pek çok yerine 
makine ve ekipman ihracatı ger-
çekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdi-
ğimiz alanlarda, sadece makine 
değil; kalite, güven ve müşterileri-
miz için konfor üretme felsefesi ile 
çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de yapacağımız yatırımlarla müş-
terilerimize, sektöre ve ülkemize 
katma değer sağlamayı sürdürece-
ğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, mevsiminde yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle rekolte kaybı bekleniyor. 
Ülke hububat üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Konya'da bu yıl aynı rakamları görmek mümkün görünmüyor

Hububatta buruk sezon
Konya Ovası'nda kuraklığın et-

kisiyle önemli oranda rekolte kaybı 
yaşanan hububatta, ürün belirlenen 
tabanın üzerinde fiyatlanıyor. Konya 
Ovası'nda üretim sezonunda Ekim-
Mart döneminde düşen yağış mikta-
rı, uzun yıllar ortalamasının altında 
kaldı. Bu dönem yağışın en az düş-
tüğü bölgelerden olan İç Anadolu'da 
hububatın gelişiminde önemli olan 
nisan-mayıs dönemi de kurak geç-
ti. Yağışların düzensizliği nedeniyle 
ovada gelişimini tamamlamayan, 
önceki yıl da ekimin yapıldığı bazı 
sahalar, hasat bekletilmeden hay-
vanlara açıldı. Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Murat 
Akbulut, bu yılki üretim sezonunun 
kurak başladığını anımsattı.

Şubat-martta düşen yağmurlar-
la umutlandıklarını aktaran Akbulut, 
bitkinin gelişim sürecinde en çok 
ihtiyaç duyulan nisan-mayıs döne-
minde yağış alamadıklarını söyledi. 
Akbulut, kuraklığın etkisini ciddi 
anlamda gösterdiğine işaret ederek, 
şöyle konuştu: "Konya'da 2,2 milyon 
hektarlık alanın 1,6 milyon hektarı 
kıraç alan. 600 bin hektar alanda 
ise sulu tarım yapılıyor. Nadasları 
çıkardığımızda 1 milyon hektarlık 
alanda hububat üretimimiz var. 
Ülke hububat üretiminin yüzde 10'u 
Konya'dan karşılanıyor. Bu yıl bu ra-
kamı yakalamamız zor görünüyor. 
Ülke genelinde 50'ye yakın kuraklık 

afeti yaşayan illerin başında Konya 
geliyor."

SULANAN TARLALARDA DA 
VERİM KAYBI VAR

Hububatta hasadın başladığını, 
bölgede yapılan gözlemlerde du-
rumunun iç açıcı olmadığını dile 
getiren Akbulut, şunları kaydetti: 
"Bölgede hasat hızlı başladı. Çoğu 
yerde hasadı yapılamayan tarlalarda 
hayvanlar otlatıldı. Biçer maliyetini 
karşılamaktan endişe eden üreti-
ciler hasat yapmadı. Konya havza-
sında sıkıntının boyutunun farklılık 
gösterdiği bölgeler var. Yüzde 80 
civarında hasar tespiti görünüyor. 
Yağış miktarının iyi olduğu yerler-
de bu oran daha aşağıda seyrediyor. 
Kuraklık sadece kıraç alanları etkile-
medi, sulanan hububatta da yeterli 
yağış alınamadığı için istenilen ne-

tice alınamadı. Sulu tarım yapılan 
hububat da olumsuz etkilendi."

SON DÖNEM YAĞIŞLAR AYÇİÇEĞİ, 
PANCAR, MISIR VE 
BAKLİYATA YARADI

Akbulut, son dönemde alınan 
yağışların, baharlık ürünlere fayda 
sağladığının altını çizerek, "Yağışla-
rın azlığıyla sulama maliyeti artıyor. 
Su tasarrufu açısından da sıkıntı 
oluşturuyordu. Son dönemdeki ya-
ğışlar baharlık ürünlerdeki endişeyi 
giderdi. Ayçiçeği, mısır, pancar, bak-
liyatta her şeyin olumlu gitmesi çift-
çimiz açısından hububattan yaşadığı 
kaybı telafi etme şansı olacaktır." 
diye konuştu. Sarayönü ilçesi Gözlü 
mahallesindeki çiftçilerden İbrahim 
Yıldırım da son 20 yıldır bu yılki ka-
dar kuraklık görmediğini belirterek, 
"Bu yıl çiftçinin durumu kötü. Ku-

raklıktan dolayı tarlalarda ekin yok. 
Çoğu ekinler biçilmiyor, tarlada kal-
dı. Biçer giremedi. Dekardan da 40-
50 kilogram arası bir ürün çıkıyor." 
ifadelerini kullandı.

"REKOLTENİN 16,5-17,5 MİLYON 
TON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik ise yağış döneminde-
ki kaymalara bağlı olarak ilin hubu-
bat üretiminde rekolte kaybı yaşan-
dığını aktardı.

Ovada nisan-mayıs döneminde 
düşmesi beklenen yağışın geç gel-
diğini anlatan Çevik, "Son dönemde 
gelen ve baharlık ekimlere faydası 
olan bu yağışlar, hububata yara-
madı. Bitki gelişiminde nisan-mayıs 
yağışları önemli, bu dönemi kurak 
geçirdik. Bundan dolayı buğday ve 
arpada rekolte kaybı yaşanıyor. Ül-
kede geçen yıl 20 milyon ton olan 
rekoltenin 16,5-17,5 milyon ton 
civarında olacağını düşünüyorum." 
değerlendirmesinde bulundu. Çe-
vik, borsaya günlük 8 bin ton ci-
varında ürün geldiğine dikkati çe-
kerek, "Çiftçinin ürünü, devletin 
açıkladığının üzerinde fiyatlanıyor. 
Buğday 2,550-2,950 lira, arpa ise 
2,300-2,450 lira arasında işlem 
görüyor. Kaliteli malın değeri yuka-
rılara çıkıyor. Rekoltede kayıp yaşa-
yan üreticimiz, fiyatların düzeyiyle 
biraz rahatladı. Çiftçimiz fiyatlardan 
memnun." şeklinde konuştu. n AA

Murat Akbulut
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ORHAN ARDA
11 Ağustos 1936 tarihinde Konya’da doğdu. 

Ailesi Karaman’dan Bosna Hersek’e, Balkan Har-
bi Döneminde de (1912) Konya’ya sürgün edildi.

 Baba öğretmen olunca Orhan Arda; İlkokulu 
Taşkent’te, ortaokulu ise Hadim’de okuduktan 
sonra Konya Lisesi’nde öğrenimini sürdürürken 
Selçukspor formasıyla basketbol oynamaya baş-
ladı.  Bir süre sonra kendisi de ciritçi olan astsu-
bay Feyzullah Soğukoğlu’nun teşvikiyle atletizmle 
tanıştı. Güçlü fiziğiyle cirit atmaya başladı. Kulüp, 
bölge ve Erkek Lisesi adına tüm cirit atma müsa-
bakalarının yanında nadiren de disk atma müsa-
bakalarına katıldı. Rakibi ve yakın arkadaşı İsmail 
Serim ile antrenman yapmak onun için zevkti.

Zaman zaman Atletizm Federasyonu tara-
fından görevlendirilen Muhsin Cüneyt, Kolariç 
Marjon ve Frank Medina antrenörlerin antren-
manlarına iştirak etse de Arda’nın esas antrenörü 
astsubay Soğukoğlu idi.

Cirit atmada birçok madalya teşviki kendisini 
geliştirdi. 66m’nin üzerinde derecelere ulaşınca 
millî oldu. Yunanistan, İran, İsrail ve Bulgaris-
tan’da ülkemizi temsil etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi’nde öğrenimini sürdürürken de atletizme 
devam etti.  sonrası Konya Gençlerbirliği, deva-
mında iki yıl İstanbul Kurtuluş ve son olarak da 
altı yıl Galatasaray formasıyla yarıştı. 

Üniversite sonrası staj için Almanya’ya gi-
den Orhan Arda’nın, antrenman yapamayınca, 
atletizm hayatı bitmiş oldu. Almanya dönüşü bir 
buçuk yıl Karayollarında, beş yıl Bayındırlık Mü-
dürlüğünde görev yapan Orhan Arda; uzun yıllar 
serbest çalıştı. 

Emekli Orhan Arda; halen yazları Muğla Dat-
ça Aktur’da, kışlarıysa Konya’da yaşıyor.

Erkek Lisesinde öğrenimini sürdürürken 
okul futbol takımında oynadı.  İki çocuk babası. 
Kızı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde 
fizik profesörü, oğlu ise İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Fakültesi mezunu. Konya Koleji ve 
üniversitedeyken hentbol oynadı.

BİR YIL ATLETİZM YAPIP TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU OLAN KROS 

TAKIMINDA YARIŞAN 
BAŞOL KORKMAZ

1962 yılında Konya’da doğdu. Aslen Cihan-
beyli Kırkışla’dan. Devrim İlkokulu sonrası akşam 
ortaokulunda okurken antrenör Mehmet Ceran 
nezaretinde siyah beyaz Konyaspor genç takı-
mında futbola başladı. 

Endüstri Meslek Lisesine kayıt olduğu yıl 
1979 yılında beden eğitimi dersi öğretmeni Meh-
met Güler tarafından okul futbol takımına alındı. 
Mehmet Güler ondaki yeteneği görerek aynı za-
manda onu kros genç takımına aldı. Sınıf arkadaşı 
Zafer Göçmez başta olmak üzere Hüseyin Kıyak, 
Ali Tunç, Erdem Şerbetçigil, Hasan Hüseyin Tö-
rün, Mustafa Altınok, Ahmet Ateş, Gürsel Ergün, 
Faruk Akyüz ve Sezai Çelik ile antrenör Muzaffer 
Tulukçu nezaretinde antrenmanlara başladı. Ge-
nelde stadyum çevresinde ve Dutlukır’da yapılan 
yarışlara katıldı.

Endüstri Meslek Lisesi genç erkekler kros 
takımıyla önce il birinciliğini, sonrasında Afyon’da 
yapılan yarışmada grup birinciliğini yaşayan 
Başol Korkmaz, 10 ocak 1979 tarihinde Dut-
lukır’da yapılan yarışmada Erdem Şerbetçigil, 

Mustafa Akyüz, Sezai Çelik, Mustafa Altınok ve 
……………….. oluşan takımla Türkiye Şam-
piyonu olma onurunu yaşadı.

Başol, baharla birlikte pist yarışlarına hazır-
landı. Okulu adına Konya ve Mersin’de yapılan 
pist müsabakalarında okul formasını giydi. Mer-

sin’de 400m ve uzun atlamada 3. oldu. 4x400m 
bayrak yarışına katıldı. 

Başol Korkmaz, EML ikinci sınıftan itiba-
ren futbola devam etti. Konyaspor sonrası Şe-
kerspor, Selçukspor ve Tarımspor’un formasın 
giydi. Başol Korkmaz halen Konya 3. Organize 

Sanayi Yamanlar Orman Ürünleri firmasında işi-
ne devam ediyor.

FİLİZ ŞANLI ÖZALP 
1979 yılında Konya’da doğan Filiz Şanlı 

Özalp, Rebii Karatekin İlköğretim Okulu üçüncü 
sınıfındayken okul içi yapılan seçme yarışında bi-
rinci geldi. İlkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle 
atletizme ilk adımını attı. 

Atletizm antrenörü Seyfi Atamer ile daha on 
yaşındayken başladığı serüveninde başarılar elde 
etti. Spor hayatını yirmi üç yaşına kadar devam 
ettirdi. Atletizm onun hayatı, Atatürk stadyumu 
ise evi oldu. Onun için aile üyelerinin hepsi ayrı 
bir değer oldu. Seyfi Atamer, Şaduman Sağlam, 
Gülsen Tunç, Nuran Alvuran, Şule Göçmen, Ali 
Kamber, Ali Topal, Fatih Bayrakçı, Mehmet Çelik, 
Sami Söğüt, Osman Çetin, Fatih Yüksel daha 
adını sayamadığı değerli dostları onun için kardeş 
oldu. Hayatında yer aldıkları için onlara sonsuz 
teşekkürler etmekte.  

Filiz Şanlı Özalp, spor yaptığı dönemlerde 
ülke içerisinde düzenlenen kulüpler arası kros 
yarışlarında Konya, Erzurum, Adana, Eskişehir, 
Ankara, Antalya, Çorum, Kütahya, İstanbul, Aksa-
ray’da Gençlik ve Spor ve Ptt Spor kulüpleri adına 
müsabakalara katılarak çeşitli dereceler kazandı.

1500m’de 4.50, 3000m’de 10.45 dereceleri-
ni elde etti. Yüksek öğrenimini Niğde Ömer Halis 
Demir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 
Bölümünde tamamladı. Yüksek öğrenimi sıra-
sında üniversiteler arası atletizm müsabakala-
rında üniversitesi adına yarışıp çeşitli dereceler 
kazandı. 

Üniversite döneminde yol bisiklet sporunda 
da çeşitli dereceler elde etti. Üniversite öğrenimi 
sonrası on beş yıl boyunca Akbank’ta satış yöne-
ticisi olarak çalıştı. Aynı zamanda Konya Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü atletizm il hakemliğini faal ola-
rak devam ettirdi. Filiz Şanlı Özalp evli ve iki çocuk 
annesi.

MUSTAFA ALTINOK
1961 yılında Bozkır’ın Kızılçakır köyünde 

doğdu. Ailesi 1970 yılında Kaşınhanı’na taşınınca 
ilkokulu burada, ortaokulu Devrim Ortaokulu’nda 
okudu. 1979-80 öğretim yılında Endüstri Meslek 
Lisesi’ne kaydoldu.

Safra kesesindeki sıkıntı için çevresinin, ya 
bira içeceksin ya da koşacaksın spor yapacaksın, 
tavsiyesi üzerine harama bulaşmamak için evleri-
ne yakın Karaman yolunda koşmaya başladı. Çok 
geçmeden sağlığına kavuştu.

Beden eğitimi dersi öğretmeni Mehmet Gü-
ler’in geleneksel olarak yaptığı önce sınıf sonra 
okul seçmesine katıldı. Her ikisinde de 1. oldu. 
Sonrasında Atatürk Stadyumu’na giderek antre-
nör Muzaffer Tulukcu nezaretinde antrenmanlara 
başladı. 

Kros yarışlarıyla kendini biraz daha geliştirdi. 
10 Ocak 1980 tarihinde Konya Dutlukır parkurun-
da yapılan Liseler Genç Erkekler Kros Türkiye Bi-
rinciliğinde şampiyon olan Endüstri Meslek Lisesi 
takımında yarışma şerefine erişti. 

Konya’daki tüm yarışlar ile Afyon, Adana 
ve İzmir’deki yarışlara katıldı. Pist yarışlarında 
Adana’da 3000m ve gülle müsabakasına katıldı. 
Lise sonuna kadar atletizme devam etti. 1982-84 
yıllarındaki askerliği sonrası hayat mücadelesi 
başladı. Kondöksan’da çalışırken göz yanması iş 
kazası ile malulen emekli oldu. Konya’da yaşıyor. 

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Üniversiteler Türkiye Şampiyonası Üniversiteler Türkiye Şampiyonası 
Cirit Atmada Orhan Arda İkinciCirit Atmada Orhan Arda İkinci

10 Ocak 1980 Dutlu Kır Gençlerde Türkiye Şampiyonu10 Ocak 1980 Dutlu Kır Gençlerde Türkiye Şampiyonu
 olan Endüstri Meslek Lisesi Kros Takımı  olan Endüstri Meslek Lisesi Kros Takımı 
Beden Eğitim Öğretmeni Mehmet Güler, Beden Eğitim Öğretmeni Mehmet Güler, 

Başol Korkmaz (yanında) ve arka tarafta Durali TosunBaşol Korkmaz (yanında) ve arka tarafta Durali Tosun

4 Mayıs 1955 Konya şampiyonu Erkek Lisesi Atletizm Takımı Genel kaptan İsmail Serim Atletizm 4 Mayıs 1955 Konya şampiyonu Erkek Lisesi Atletizm Takımı Genel kaptan İsmail Serim Atletizm 
Kaptanı, Sabri Seven Ayaktakiler Mutlu Günal, Ahmet D. Erkmen Böke, Poyraz, Erhan, Orhan Arda Kaptanı, Sabri Seven Ayaktakiler Mutlu Günal, Ahmet D. Erkmen Böke, Poyraz, Erhan, Orhan Arda 
İsmail Serim. Oturanlar Celâl, Sencer, Engin Öğütverici, Sabri Seven Tahir Gerçek Alp Sümeralp.İsmail Serim. Oturanlar Celâl, Sencer, Engin Öğütverici, Sabri Seven Tahir Gerçek Alp Sümeralp.

Antrenör Muhlis Ejder, Filiz Şanlı Şerife Selçuk, Seyfi Atamer, Gülşen Tosun TunçAntrenör Muhlis Ejder, Filiz Şanlı Şerife Selçuk, Seyfi Atamer, Gülşen Tosun Tunç

Konya atletizm camiasının yaşayan en olgunu Orhan Arda Askerliğini Yedek Subay  olarak yapmıştıKonya atletizm camiasının yaşayan en olgunu Orhan Arda Askerliğini Yedek Subay  olarak yapmıştı

MUSTAFA ALTINOKMUSTAFA ALTINOK BAŞOL KORKMAZBAŞOL KORKMAZ

10 Ocak 1980 Konya Dutlu Kır Kros Parkuru Türkiye Birincisi olan Genç ve10 Ocak 1980 Konya Dutlu Kır Kros Parkuru Türkiye Birincisi olan Genç ve
 Türkiye İkincisi olan Endüstri Meslek Lisesi İlsiz Takımı Başol Korkmaz (oturanlar sol  Türkiye İkincisi olan Endüstri Meslek Lisesi İlsiz Takımı Başol Korkmaz (oturanlar sol 

başta)  Mustafa Altınok (oturanlar sağ başta)başta)  Mustafa Altınok (oturanlar sağ başta)

Orhan Arda Mimarlar Odasına 1964 yılında kayıt olmuştuOrhan Arda Mimarlar Odasına 1964 yılında kayıt olmuştu

Orhan Arda'nın Atletizm Federasyonu tarafından Orhan Arda'nın Atletizm Federasyonu tarafından 
Milli Takıma davet yazısıMilli Takıma davet yazısı Atatürk Stadı antrenman öncesi Seyfi Atamer, Filiz ŞanlıAtatürk Stadı antrenman öncesi Seyfi Atamer, Filiz Şanlı

Aksaray Kulüpler Kros Türkiye Birinciliği Antrenörler Aksaray Kulüpler Kros Türkiye Birinciliği Antrenörler 
Hakan Ertaş, Muhlis Ejder, Seyfi Atamer, Filiz Şanlı Hakan Ertaş, Muhlis Ejder, Seyfi Atamer, Filiz Şanlı 

(ayakta sağdan üçüncü).(ayakta sağdan üçüncü).

Konyaspor Ayaktakiler, Mehmet Dinçler, Şenel Gümüş, Muham-Konyaspor Ayaktakiler, Mehmet Dinçler, Şenel Gümüş, Muham-
met, Hakkı, Ahmet Malkoç, Kaptan Başol Korkmaz. Oturanlar, met, Hakkı, Ahmet Malkoç, Kaptan Başol Korkmaz. Oturanlar, 

Cumhur, Yakup, Ahmet, Tunçer, Ertürk, Mustafa Kaplan.Cumhur, Yakup, Ahmet, Tunçer, Ertürk, Mustafa Kaplan.

1960’lı yılların Konya Atletizm Takımı Orhan Arda 1960’lı yılların Konya Atletizm Takımı Orhan Arda 
(ayakta sağdan üçüncü ,foterli)(ayakta sağdan üçüncü ,foterli)

Orhan Arda GalatasaraylıOrhan Arda Galatasaraylı
 Sporcular Derneği’nin 979 nolu üyesi. Sporcular Derneği’nin 979 nolu üyesi.

Filiz Şanlı PTT Spor formasını giymişti.Filiz Şanlı PTT Spor formasını giymişti.

Filiz Şanlı’nın da yer aldığı kros yarışları haberiFiliz Şanlı’nın da yer aldığı kros yarışları haberi

FARKLI KUŞAK ATLETLERİFARKLI KUŞAK ATLETLERİ
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Konya merkezli Gençleri Evlendirme 
ve Mehir Vakfı’nın Başkanı Mustafa Öz-
demir, Galatasaray Kulübü başkanlığına 
seçilen Burak Elmas’a ‘hayırlı olsun’ zi-
yaretinde bulundu. Bu ziyaret Konyaspor 
ve Galatasaray taraftarları tarafından 
tepkiyle karşılanırken, Yeşil-Beyazlı ta-
raftarlar Özdemir’in Konyaspor’u ziyaret 
etmesi yerine İstanbul ekibinin başkanını 
ziyaret etmesine sitem etti. 

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özde-
mir, gerçekleştirdiği ziyareti sosyal med-
ya hesabından paylaştı. Özdemir yaptığı 
açıklamada, “Burak Elmas Beyi ve de-
ğerli ekip arkadaşlarını şahsım ve Mehir 
Vakfı adına tebrik ediyor, üstün başarılar 
diliyorum.” dedi

Galatasaray konuyla ilgili sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, 
“Başkanımıza yapılan kurumsal/kişisel 
tebrik ziyaretleri Galatasaray resmî ka-
nalları aracılığıyla kamuoyuna aktarıl-
maktadır. Bu tür ziyaretlerin kurumsal 
içerikle lanse edilip, onayımız olmadan 
sosyal medya hesaplarından kullanıl-
ması doğru değildir. Başkanımızın kabul 
ettiği bir delegasyon içerisinde iş adamı 
kimliğiyle bulunan Sayın Mustafa Özde-
mir’in kulübümüzü ziyaretinde, Mehir 
Vakfı kurumsal kimliği ile bir randevu 
ve temsilinin söz konusu olmadığını ka-
muoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerini 
kullandı.

Bu ziyaret sonrasında Konyasporlu 
taraftarlar Konyalı Mustafa Özdemir’e 
sitem etti. Yeşil-Beyazlı taraftarlar, sos-
yal medya üzerinden bu ziyaret hakkında 
düşüncelerini dile getirdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarları 
da kulübün bu denli ziyaretlere izin ver-
memesi gerektiğini ifade ederek eleştiri-
lerde bulundu.

MEHİR VAKFI NEDİR
Konya Mehir Vakfı’nın kuruluşu ve 

amacı resmi internet sitesinde şu şekil-
de anlatılıyor: “Türkiye ve dünyada nev'i 

şahsına münhasır faaliyet alanı ile tek 
olma özelliği taşıyan Gençleri Evlendirme 
ve Mehir Vakfı 1996'dan bu yana ihtiyaç 
sahibi binlerce çiftin izdivacına vesile ol-
maktan onur duymaktadır. Aynı zamanda 
ilmi çalışma alanında gösterdiği ulusal ve 
uluslararası hakemli, süreli yayınları ile 
Türkiye ve dünya çapında önemli, hayırlı 
hizmetlerini devam ettirmektedir.

Hem ilmi yayınları hem düğün proje-
lerinde Konya merkezden başlayan müte-
vazı çalışmaları ülkemiz sınırlarını aşarak 
Evlâd-ı Fatihan, Filistin ve Afrika diyarları 
öncelikli olmak üzere devlet kuruluşlarımız 
Türk Kızılay’ı, TİKA, AFAD iş birliği ile bir-
çok ülkeye ulaşmaktadır.

"Herkese İş, Aş, Eş" sloganı ile hizmet 
eden vakfımız ümmetin bir derdine deva 
olma gayreti ile çalışmalarına devam et-
mektedir.” n SPOR SERVİSİ

Özdemir’in ziyareti
ortalığı karıştırdı

Merkezi Konya olan Mehir Vakfı’nın Başkanı Mustafa Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ziyaret etti. Musta-
fa Özdemir’in bu ziyareti Konyasporlu taraftarlar tarafından tepki ile karşılanırken, ziyarette Konyalı iş adamı ve Galatasaray 

yönetiminde görev alan Sıtkı Korkmaz’da yer aldı. Ziyarete eleştiriler yağarken, Galatasaray kulübü açıklama yayınlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu üzerin-
de bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer 
Parkı’nda piknik yapan Konyalılarla bir 
araya gelerek, çocuklara futbol topu he-
diye etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu üzerin-
de bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer 
Parkı’nda piknik yapan vatandaşlarla bu-
luştu. Hafta sonunu aileleriyle parkta pik-
nik yaparak değerlendiren vatandaşlarla 

sohbet eden Başkan Altay, top oynayan 
çocukların oyunlarına da eşlik ederek 
onlara Konyaspor’un renklerini taşıyan 
yeşil-beyaz futbol topu hediye etti.

Güzel havada piknik yapan Konyalıla-
ra misafir olduklarını belirten Başkan Al-

tay, “Hemşehrilerimizin yüzündeki tebes-
süm bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza 
daha güzel bir şehir emanet edebilmek 
için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşe-
rilerime teşekkür ediyorum.” dedi.
 n SPOR SERVİSİ

Başkan Altay, çocuklara Konyaspor sevgisini aşılıyor

1922 Konyaspor’da
seçmeler tamamlandı

İYİ Parti Fatih 
Özgökçen’i ziyaret etti

Saadet Partisi’nden
Konyaspor’a ziyaret

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un seçmeleri tamam-
landı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Takımı-
mıza yetenekli isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen 
seçmeler Cumhuriyet Sahası'nda devam etti. Seçmelerin 
ikinci gününde adaylar Teknik Direktörümüz Hakan Ünal ve 
teknik heyetimizin yönettiği maçlarda mücadele verdi. Ku-
lüp Başkanımız Zahir Renklibay ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
mizin takip ettiği seçmelerimize tüm adaylar ikişerli  grup-
lar halinde katıldı. Seçmelerimize başvuran tüm adayların 
katılımıyla seçmelerimiz tamamlandı.” ifadeleri kullanıldı. 
n SPOR SERVİSİ

İYİ Parti Konya İl Başkanı Avukat Gökhan Tozoğlu ve 
beraberindeki heyet, İttifak Holding Konyaspor Kulübü Baş-
kanı Fatih Özgökçen’e ziyarette bulundu. İYİ Parti Konya İl 
Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer ve-
rildi: “Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren Kon-
yaspor Kulübümüzü yöneticilerimiz ile birlikte ziyaret ede-
rek kulübün yeni başkanı Sn. Fatih Özgökçen beye başarı 
dileklerimizi ilettik.” n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’a parti heyetlerinden ziyaret-
ler devam ediyor. Yeşil-Beyazlı kulübü son olarak Saadet 
Partisi İl Başkanı Hüseyin Saydam ve il başkan yardımcıları 
bir ziyarette bulundu. Konuyla ilgili Saadet Partisi Konya 
İl Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Saadet Partisi İl 
Başkanımız Hüseyin Saydam, İl Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Efe ile İsmail Hakkı Bacak ve İl Gençlik Kolları Baş-
kan Yardımcımız Ömer Kart, Konyaspor Kulübü Başkanı Av. 
Fatih Özgökçen’i ziyaret etti.” denildi. n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor ve yönetimine başarılar diliyorum’
İttifak Holding Konyaspor’un Genel 

kurulunda kulüp Başkanı Seçilen Fatih 
Özgökçen’i CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, il yöneticileri ile Gençlik Kolları 
Başkanlarıyla birlikte ziyaret ederek; ha-
yırlı olsun temennisinde bulunarak, Baş-
kana, yönetim kuruluna ve Konyaspor’a 
başarı diledi. İttifak Holding Konyaspor 
Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen CHP he-
yetinin ziyaretinden memnun olduklarını 
kaydederek, “Futbol büyük bir sektördür. 
Doğru yönetmek gerekir. Bizde şehrimi-
zin temsilcisi Konyaspor’u yönetmek ve 
başarılarını attırmak için göreve geldik. 
Amacımız takımımızı Türkiye’nin en iyi 
10 takımı arasında getirmektir.  Özellikle 
alt yapışımızı güçlendireceğiz. Alt yapı-
mızdan profesyonel futbolcuların yetiş-
mesi için elimizden geleni yapacağız. 
Konyaspor şehrimizin temsilcisi olup, 
hemşerilerimizle birlikte destekleyip güç-
lendireceğiz. Ziyaretinizden dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi. 

KONYASPOR’A VE YÖNETİMİNE 
BAŞARILAR DİLİYORUM 

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise 
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgök-

çen’e ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı 
olsun diyerek, “Şehrimizin temsilcisi İtti-
fak Holding Konyaspor’un genel kurulun-
da başkan seçilmeniz dolayı sizi ve yöne-
tim kurulu üyelerini kutlarken, başarılar 

diliyorum. Konyaspor’un Türkiye’nin en 
iyi takımlarından birisi olmasını temenni 
ederken, CHP olarak bu konuda üzerimize 
düşen ne görev varsa yapacağız. Takı-
mımıza sahip çıkacağız. Konya halkının 

temsilcimiz Konyaspor’a sahip çıkacağına 
inancımız tamdır. Takımımıza da başarılı 
bir dönem dileyerek, bize kabul ettiğiniz 
için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

Konyasporlu halterciler
3 madalya kazandı

Gençler ve U-23 Türkiye Halter Şampiyonası Afyon-
karahisar Veysel Eroğlu spor salonunda gerçekleştirildi. 
Covid-19 önlemleri gereğince katılımın sınırlı tutulduğu 
şampiyonaya 45 ilden 158 erkek ve 127 bayan olmak üzere 
toplam 285 sporcu katıldı. Şampiyonada Konya’yı temsil 
eden Konyaspor Halter Takımı 2 antrenör 7 sporcu ile mü-
sabakalara katıldı.

Müsabakalar sonunda Konyaspor halter takımından;
Mehmet Yalçın, U-23 81 kg’da Altın Madalya
Ali Oflaz, Gençler +109 kg’da Gümüş Madalya (TOHM spor-
cusu)
Hüseyin Can Işık ise U-23 81 kg’da Bronz Madalya kazandı.

Alınan bu sonuçlardan sonra resmi internet sitesinden 
bir açıklama yayınlayan Konyaspor, “Sporcularımızı ve 
antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” 
dedi. n SPOR SERVİSİ
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Konya’nın önemli markası olan Teknik Isıl İşlem’in genç yöneticisi Hüseyin Büyük-
dişikitli, teknolojiyi yakın takip ederek, yenilikleri iş hayatında uygulamaya çalışıyor 

Teknolojiyi yakın
takip ediyorum

Isıl işlemde kaliteyle dikkat 
çeken ve Konya’nın önemli mar-
kası olan Teknik Isıl İşlem’in genç 
yöneticisi Hüseyin Büyükdişikitli, 
başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
Şirkette üretimden sorumlu olan 
Büyükdişikitli, şirketlerinin daha 
iyi yerlere gelebilmesi için gayret 
gösteriyor. Küçük yaşlarda girdiği 
iş hayatında aile şirketlerinde her 
alanda çalışmalar yürüten Büyük-
dişikitli, edindiği bu tecrübeleri 
bugün şirketleri için kullanıyor. 
Elektrik Elektronik mühendisi 
olan Büyükdişikitli, teknolojiyi ya-
kından takip ederek, yenilikleri iş 
hayatında uygulamaya çalışıyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Hüseyin Büyükdişi-

kitli. 32 yaşındayım. Üniversite 
mezunuyum. Elektrik Elektronik 
mühendisiyim.

İş hayatına ne zaman giriş 
yaptınız? Hangi görevlerde bu-
lundunuz?

Kendi iş yerimiz olduğu için 
iş hayatına çok erken yaşlarda 
başladım aslında bakarsanız. 
Eğitim hayatım devam ederken 
diğer yandan da babamın yanına 
gelerek kendi iş yerimizde ça-
lışıyordum. Yaz tatillerinde, 15 
tatillerde, diğer tatil günlerinde 
vaktimiz hep iş yerinde geçiyor-
du. Ancak profesyonel olarak 
çalışmaya 2014 yılından sonra, 
askerden sonra başlamış oldum. 
Çocukluktan buyana iş yerimizde 
birçok alanda çalışmalar yaptım. 
Küçükken ne iş verirlerse o işi 
yapıyordum. Tahsilata çok gittim, 
forklift kullandım, getir-götür iş-
leri yaptım. Dolayısı ile ne görev 
verirlerse o işi yapardım. Şuan 
ise üretimden sorumluyum. Üre-
tim alanında her şeye bakıyorum. 
Makinelerin bakım, arızalarına 
ben bakıyorum. Müşterilerle iliş-
kileri yürütüyorum. Müşterilerin 
malzemeleriyle ilgili tüm sorun-
lara ben bakıyorum. 

Babanız alanında uzman ve 
isim yapmış bir isim. Siz baba-
nızdan iş hayatında neler öğren-
diniz?

Her şeyi babamdan öğren-
dim. Isıl işlem nedir bilmiyordum 
zaten. Babam bir yerden ısıl işle-
mi öğrenmiş o çalışanlarına ak-
tarmış. Ben de çalışanlarından bu 
işi öğrendim. Dolayısı ile baba-
mın bilgileri de bana geçmiş oldu. 

Kendinizi geliştirmek için ne-
ler yapıyorsunuz?

Teknolojiyi takip etmeye 
çalışıyorum. Hangi yeni maki-
ne çıkmış, son durum ne olmuş 
bunları titizlikle takip ediyorum. 
Çünkü günümüzün en önemli 
unsuru teknoloji. Sanayiler artık 
tamamen makineleşti. Makineler 
olmadan iş üretemez haldeyiz. 
Çünkü hızlı ve seri olmak duru-
mundayız. Bu da insan gücüyle 
maalesef olamıyor. Makineleşme 
için de teknoloji önemli bir un-
sur. Teknolojiyi takip edeceğiz 
ki, dünya ile rekabet edebilelim. 
Farklı bir ülke bugünün makine-
si kullanıyor siz 5 sene öncesinin 
makinesini kullanıyorsanız orada 
dünya ile rekabet edebilme şan-
sınız kalmaz. Bunun için hem 
kendimi hem de şirketimizi ge-
liştirmek için teknolojinin iyi bir 
şekilde takip etmenin gerekli ol-
duğunu düşünüyor, bunun için 
önemli çalışmalar yapıyorum. 

Yurt dışı deneyimlerimiz oldu 
mu? Bu deneyimler size neler 

kazandırdı?
Yurt dışına seyahatlerimiz 

oldu, pandemi olmasaydı olmaya 
da devam edecekti. Ancak ma-
alesef pandemi süreci son 1,5 
yıldır yurt dışı seyahatlerini sek-
teye uğratıyor. Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD), Çin, Almanya, 
Romanya, Hollanda, İtalya gibi 
birçok ülkeye gittim. Gittiğimim 
bu ülkelerde hep kendi sektörü-
me dair bilgi ve birikimler elde 
ettim. Çünkü her ülkenin tekno-
lojisi, her ülkenin teknolojiyi kul-
lanma şekli çok farklı. Herkesin 
ayrı bir kullanım şartı ve yöntemi 
var. Hepsinin sistemini ayrı ayrı 
görmüş olduk. Bu sistemlerden 
iyi örnekleri de biz burada uygu-
lamaya çalışıyoruz. Çin ayrı bir 
sistem kullanıyor, Amerika ayrı 
bir sistem kullanıyor, Almanya 
çok daha farklı bir sistem kul-
lanıyor. İtalya, Romanya farklı 
şeyler kullanıyor. Dolayısı ile her 
ülkenin teknoloji tabanı çok fark-
lı. Az gelişmiş ülkeler gelişmiş 
ülkeleri taklit ederek bir yerlere 
geliyor. Mesela Çin Amerika’yı 
kopyalamış. Avrupa’daki gelişmiş 
ülkeleri yine Avrupa’daki daha 
az gelişmiş ülkeler kopyalıyor. 
Uzak doğu ülkeleri Avrupa’yı be-
ğenmiyor biz de Uzak Doğu’yu 
beğenmiyoruz. Böyle bir durum 

ortaya çıkıyor. 

Kendinizi nasıl tarif edersiniz?
Sakin biri değilimdir. Bizde 

sirkülasyon çok fazla olduğu için 
stres de fazla. Bir gün içerisinde 
100-150 kişiyle muhatap olabi-
liyoruz. Bir gün içerisinde 100 
çeşit malzemeyle uğraşıyoruz. 
Dolayısı ile kafam hiçbir zaman 
sakin olmaz. 

Hobileriniz neler?
Herhangi bir hobiyle ilgilen-

mek için işin açığı çok vakit bu-
lamıyorum. Ama vakit buldukça 
Off roadla ilgileniyorum. 

İş hayatında gelecekle ilgili 
hedefleriniz neler? 

Her zaman inovatif olmak la-
zım. Kendimizi geliştirerek, kapa-
siteyi artırarak, kurumsallığı artı-
rarak yolumuza devam edeceğiz. 

Konya iş dünyasını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisi Türkiye’de-
ki birçok şehirden çok iyi. Konya 
sanayisinde bulamayacağınız bir 
şey yok. Her şey üretiliyor. Kon-
ya sanayisinin gelişimi çok iyi 
şuanda. Organize sanayi bölge-
si büyük bir gelişim gösteriyor. 
Küçük ölçekli firmalar büyüyor, 
büyük firmalar daha da büyüme 
amacıyla yoluna devam ediyor. 
İhracatımız her yıl artıyor. Üretim 
çeşitliliğimiz ve kalitemiz her yıl 
artıyor. Dolayısı ile Konya sanayi-
si çok iyi durumda. 

Günümüz gençlerini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Çalışan gençler şuanda kötü 
durumda. Hiçbiri iş öğrenmek 
istemiyor. Sadece paraya bakı-
yor. Saatimi doldurayım, paramı 
alıyım diye düşünüyorlar. Belli 
bir yaşın altındakiler bu şekilde. 
Babadan işi devralan gençler de 
işi devam ettirebilmek için büyük 
çaba sarf ediyor. İş hayatı şuan 
eskisi gibi değil. İşçilere söz ge-
çiremiyorsunuz. Bir şey söylüyor-
sunuz cevap veriyor, bahanelere 
sığınıyor. Kendini sürekli haklı 
görüyor. Böyle bir ortamda çalış-
mak, üretim yapmak oldukça zor.

Hüseyin Büyükdişikitli

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, sıcak havaya rağmen ha-
zırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 
100.yılından gün olan Yeşil-Beyazlılar-
da taraftarların beklentisi yükselirken, 
transfer anlamındaki sessizlik endişe 
uyandırıyor. Dış transferde Oğulcan Ül-
gün, Serdar, Gürler ve Soner Dikmen’i 
kadrosuna katan Anadolu Kartalı, kanat 
ve santrfor mevkisinde de henüz istedi-
ği sonucu alamadı. Çıkar yol bulmaya 
çalışan Konyaspor yönetimi elini rahat-
latmak adına şehirde çeşitli ziyaretlerde 
bulunurken, federasyonun Konyaspor’a 
ayırdığı harcama limiti de tatmin etme-
di. İlerleyen süreçte transfer anlamında 
somut adımlar atması beklenen Ye-
şil-Beyazlılarda hedef Erzurum kampına 
kadar transferleri tamamlamak.

Öte yandan Antrenman bilgisiyle 
alakalı resmi sosyal medya hesabından 
bir açıklama yayınlayan Konyaspor, “İtti-
fak Holding Konyaspor’umuzun 29 Hazi-
ran’da Kayacık Tesisleri’mizde başlayan 
birinci etap kamp hazırlıkları aralıksız 
olarak devam ediyor. Takımımız, güne 
saat 10:00’da Kayacık Tesisleri’miz-
de Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve 

yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde 
gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. 
Tedavilerine devam edilen ve takımdan 

ayrı çalışan oyuncularımızın yer almadı-
ğı antrenman, ısınma ve çabukluk hare-
ketleri ile başladı. Daha sonra 5’e 2 oy-

nayan oyuncularımız, topla oyun ve çift 
kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.” 
dedi. n SPOR SERVİSİ

Yönetim düşünceli!
İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken, transfer anlamında sessizliğe bürün-
mesi ise taraftarları endişelendiriyor. Şu ana dek dış transferde 3 oyuncuyla sözleşme imzalayan Yeşil-Beyazlılar, 

maddi anlamda sıkıntı çekiyor. Harcama limitlerinin azlığı ve borcun fazla olması, yönetimi düşündürüyor

Rıdvan Bülbül
unutulmadı

Konyaspor’dan 
Srebrenitsa paylaşımı

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Konya’nın ye-
tiştirdiği duayen gazeteci basın şeref kartı sahibi Ali Rıdvan Bül-
bül'ün 2. ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.

 Dönmez mesajında şu görüşlere yer verdi:
Yeni Meram Gazetesi'nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü, 

Türk Haberler Ajansı, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü, 
TRT Konya Temsilciliği ve Konya Gazeteciler Cemiyeti başkan-
lığı görevlerinde bulunan A. Rıdvan Bülbül'ün SÜ İletişim Fakül-
tesinde hoca olarak görev yaptığını, yazdığı çok sayıdaki şiirin 
Türk Sanatı, Yelken, Hisar, Çağrı (Konya) vd. dergilerde yer 
aldığını, Şiir kitaplarının yanında Halkla İlişkiler adlı ders kitabı 
da yazdığını söyledi.

Ali Rıdvan Bülbül'ün Konya'da ki Basın Şeref Kartı sahibi tek 
kişi olduğunu da anımsatan Dönmez, TSYD üyesi olan Rıdvan 
abiyi unutmayacaklarını belirtti.  n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, 11 Temmuz, 1995’te yaşanan 
ve 8 bin 372 insanın hayatını kaybettiği Srebrenitsa katliamını 
unutmadı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir 
açıklama yayınlayan Konyaspor, “Srebrenitsa, bir annenin ev-
ladına son bakışı ve küçük bir çocuğun “Çocukları küçük kurşun-
la öldürürler değil mi Anne?” diye sorduğu yerdir.” dedi.

Srebrenitsa katliamı, eski adıyla Yugoslavya’da 11 Tem-
muz 1995’te Sırplar’ın binlerce Boşnak Müslümanı öldürmesi 
olayıdır. Kadrosunda da İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, 
Deni Milosevic ve Amar Rahmanovic gibi Boşnak oyuncuları 
olan Yeşil-Beyazlıların bu paylaşımı takdir kazandı.
n SPOR SERVİSİ
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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 
Konya Şube Başkanı İsmet Karababa, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı yerinde ziyaret 
etti. 

Konuyla ilgili bir paylaşım yayın-
layan Karababa, şu ifadeleri kullandı: 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız kıy-
metli, Uğur İbrahim Altay Beyefendiyi 
makamlarında ziyaret ettim.

Anlam itibariyle İslam inancımız 
ile kültürümüzün özünü oluşturan Fair 
Play anlayışının ülkemiz tarihi içerisin-
de Konya’nın yeri konusunda başkanı-
mızı bilgilendirdim.

Ülkemiz ve şehrimiz adına çok an-
lamlı ve değerli olan, “5.İslami Daya-
nışma Oyunları” ile ilgili şehrimizle öz-
deşleşen Fair Play ruhunun insanımızın 

anlayışında öne çıkmasıyla birlikte Fair 
Play’in Başkenti Konya” olarak anılan 
ve tanımlanan şehrimizin bu oyunlarda 

değerlendirilmesi konusundaki düşün-
celerimi paylaştım. 

Kaleme aldığım, “Bay FAİR PLAY” 

adlı eserimi de başkanımıza takdim 
ettim.”
 n SPOR SERVİSİ

Karababa’dan Başkan Altay’a ziyaret


