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n HABERİ SAYFA 7'DE

Konya Ticaret Odası’nın hazırladığı “Konya Ekonomi Raporu 2020” yayımlandı. Rapordaki veriler 
Konya’nın, 2020 yılında ülke verilerine göre daha iyi performans sergilediğini gösteriyor

İHRACATTAKİ BAŞARI 
Konya’nın çeşitli ekonomik verilerinin 
yer aldığı raporda, Konya’nın ihracattaki 
başarısı en dikkat çeken kalem oldu. 
Raporda, Türkiye’nin yüzde 6,2 azalış 
gösterdiği ihracatta Konya’nın, 2020'de 
yüzde 8,9 artış ile 2,17 milyar dolar 
ihracat yaparak tarihinin en yüksek ihra-
catını gerçekleştirdiği ve bu rakamlarla 
Türkiye’de 2020 yılında en çok ihracat 
yapan 15 il içerisinde, 2019 yılına göre 
ihracatını en çok artıran 2. il olduğu 
vurgulandı.

AKTİF ÇALIŞAN ARTIYOR
Raporda Konya’nın tarımsal üretim, tarım-
sal ticaret ve tarımsal istihdam açısından 
ülkemizin en önemli merkezlerden birisi 
olduğu belirtilerek, Konya’nın tarımsal 
üretim değeri bakımından 29,95 Milyar 
TL ile Türkiye’de 1. sırada olduğuna 
dikkat çekildi. Konya’nın sanayi bölgele-
riyle de ülke genelinde en iyiler arasında 
olduğu belirtilen raporda, Konya’daki 
aktif çalışan sayısının da 2020 yılında yüz-
de 5,6 oranında artış gösterdiğine vurgu 
yapıldı. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Ekrem Coşkun Döner
+ Plus hizmete açıldı

Türkiye’nin önde gelen yemek markası Ekrem 
Coşkun Döner in + Plus Şubesi Adliye Karşısı Bey 
Plaza’da hizmete açıldı. Firma Hazal’ın Güzellik 
Dünyası Sahibi Hazal Hanım ve aile şirketi olan 

Konayfa Asansör işbirliği ile hizmet verecek. 
n HABERİ SAYFA 2'DE

Hijyene ve çevreye dikkat!
Cinayetteki kör 
düğüm çözülüyor

2018 yılında cinayete kurban gi-
den Metin ve Necla Büyükşen 
çiftinin soruşturması genişletil-
di. özel olarak görevlendirilen 
Jandarma Suç Araştırma Timle-
ri (JASAT) ve Konya İl Jandarma 
Komutanlığı tarafından düzen-
lenen operasyonlarda 24 kişi 
gözaltına alındı. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

KIRSAL KALKINMAYA 
LAVANTAYLA DESTEK

SORUNSUZ BİR 
BAYRAM İÇİN HAZIRLAR

GENÇ İŞİNSANININ
BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde tarım-
sal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak için alternatif 

ürün olarak Güneysınır’da ektiği lavantada hasat işlemi 
yapıldı. Başkan Altay, lavanta üretimini daha geniş 
alana yayacaklarını söyledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere Selçuklu, Meram ve Karatay 

Belediyeleri de hazırlıklarını tamamladı. Kesim yerlerini 
belirleyen Belediyeler, bayram boyunca ise teyakkuzda 

olacak. n HABERİ SAYFA 12'DE

Küçük yaşlarda girdiği iş hayatında kendini sürekli geliş-
tirerek 3. Kuşak olarak şirkette önemli bir görev üstlenen 
Poleks Makine Üretim Müdürü Fatih Polat, şirketlerini 

dünyada söz sahibi yapmayı hedefliyor. 
n HABERİ SAYFA 15'TE

KARNEMİZ İYİKARNEMİZ İYİ

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların 
kurbanlık alma telaşı da artmış durumda. Yaşanan 
hareketlilikle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kurbanlıklarla ilgili akıllara gelen sorulara uzman-
lardan cevap gecikmedi. 

Kurbanlık alırken nelere dikkat edileceği husu-
sunda önemli açıklamalar yapan Konya Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, tüm 
bilinmeyenlere açıklık getirirken, bayramda hijyen 
ve çevreye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Mesut Koçak 
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Ekrem Coşkun Döner + Plus hizmete açıldı
Türkiye’nin önde gelen yemek 

markası Ekrem Coşkun Döner in + 
Plus Şubesi Adliye Karşısı Bey Pla-
za’da hizmete açıldı. Firma Hazal’ın 
Güzellik Dünyası Sahibi Hazal Ha-
nım ve aile şirketi olan Konayfa 
Asansör işbirliği ile Ekrem Coşkun 
Döner + Plus markası altında hiz-
met verecek. 

Hizmetleri ve yatırımları hak-
kında bilgiler veren Hazal Hanım, 
“Kendim güzellik uzmanıyım. 

Hazal’ın Güzellik Dünyası’nın sa-
hibiyim. Ayrıca aile şirketi olarak 
Konayfa’nın bünyesinde Ekrem 
Coşkun Döner’in Plus bayisini aç-
tık. Adliye’nin karşısında Bey Plaza 
İş Merkezi’ndeyiz. Salonumuz aile 
bölümü, dış bölüm ve iç bölüm 
olmak üzere üç kısma ayrılıyor. 
Kalabalık bir işletme ve büyük bir 
ekibiz. Ekrem Coşkun Döner’in lez-
zetini bu bölgede yaşayan halkımız 
da tatsın istiyoruz. 

Ekrem Coşkun Döner’de lezze-
te, kaliteli hizmete ve temizliğine 
özen gösteriliyor. Marka ile bizim 
aramızdaki kişilerin hassasiyeti ina-
nılmaz zaten. O yüzden çok içime 
sindi” dedi. 

Kısa sürede müşterilerin büyük 
takdirini kazandıklarını dile getiren 
Hazal Hanım, “Henüz bir buçuk 
aylık yeni bir işletmeyiz fakat 17 
yıldır hizmet sektöründe olmanın 
avantajını yaşıyoruz. Zaten aile 

şirketiyiz. Hastane, üniversite ve 
adliyeden gelen müşterilerimizin 
hem öğlen hem de akşam yemek-
lerini kalite ile karşılamaktan onur 
duyuyoruz.  Akşam gelen müş-
terilerimiz için mekanımızın dış 
bölümünde yer alan çay ve kahve 
eşliğinde sohbet edip dinlenebi-
lecekleri bir alan bulunmaktadır. 
Mekanın ferahlığından, konumun-
dan ve müşterilerinden çok mem-
nunuz. Ekrem Coşkun Döner’in 

lezzeti-kalitesi ve bizim de profes-
yonel hizmet anlayışımız bir araya 
gelince başarılı bir iş ortaya çıktı” 
diye konuştu. 

Hilesiz, gerçek yaprak et döneri 
Türkiye’ye sevdiren Ekrem Coşkun 
Döner’in 68 ilde 256 şube ile hiz-
met veren büyük marka olduğunu 
belirten Hazal hanım mekan hak-
kında da bilgiler verdi “Mekanımız 
400 metrekare alana sahip. Top-
lam 22 kişilik bir ekibimiz var. Çift 

mutfak, bağımsız depoya sahibiz. 
Personellerimize mutat aralıklarla 
sağlık ekiplerimiz geliyor ve eğitim 
veriyor. Bu şubede tüm ayrıntıları 
düşündük. Halkımız için gereken 
tüm hassasiyeti gösteriyoruz. Mil-
letimiz Ekrem Coşkun Döner’in 
kalitesini biliyor zaten. Biz de Ad-
liye Bölgesi’nde bu markayı en iyi 
şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Vali Özkan, şehit aileleri 
ve gazilerle buluştu 

Eflatun Mescidi 
tekrar ihya edilmeli

Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. 
Ruhan Özkan, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü anma 
etkinlikleri kapsamında; 3. Ana Jet 
Üs ve Garnizon Komutanı Tuğge-
neral Fidan Yüksel, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Şakir Uslu, İl Emniyet Müdür V. 
Talat Arslan, İl Müftü V. Abdullah 
Yalman, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü İbrahim Ak-
yüz, Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şube Başkanı Süleyman 

Ege ve Konya Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Recep Pekdemir ile 
birlikte, Valilik tarafından düzen-
lenen kahvaltı programında şehit 
aileleri ve gazilerle biraraya geldi. 
15 Temmuz'da demokrasimize ve 
milli birliğimize kasteden hain dar-
be girişiminin fedakâr insanlarımı-
zın cesareti ve feraseti sayesinde 
önlendiğini söyleyen Vali Özkan, 
şehit yakınları ve gazilerimizle 
güzel bir atmosferi paylaştıklarını 
belirterek, şehitlerimize rahmet, 
gazilerimize sağlık ve sıhhat diledi.
n HABER MERKEZİ

Araştırmacı-Yazar Muham-
med Doğan, Konya’nın fetih hakkı 
ve Kızılelma’sı olan Alâeddin Te-
pesi’ndeki sonradan yıkılan Efla-
tun Mescidi’nin tekrar ihya edil-
mesi teklifinde bulundu. 

Konya Aydınlar Ocağı Ge-
nel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Cuma Kültür Ziyaretleri çerçe-
vesinde Araştırmacı-Yazar Mu-
hammed Doğan’ı arkadaşlarıyla 
birlikte ziyaret etti. Misafirlerini 
Meram’daki erkek öğrenci yur-
dunda ağırlayan Araştırmacı-Ya-
zar Muhammed Doğan, “Son 
Dönem Konya’nın Hanları” ile 
ilgili Prof. Dr. Bayram Ürekli ve 
Prof. Dr. Haşim Karpuz’la yeni bir 
kitap çalışması yaptıklarını belir-
terek “Kitap hemen hemen bitti 
sayılır. Meselâ, Fatih Çarşısının 
bulunduğu yer Terkenli Han’ı ve 
Terkenli Hacı Hristo diye birinin 
hanı. Zincirli Han ise Saray Çarşı-
sının bulunduğu yer. Bu hanların 
tapudaki Osmanlıca kayıtlarını da 
belirledik. Mecidiye Han ile ilgili 
otuz sayfaya yakın resim çekildi. 
Güzel bir eser olacak” dedi.

Sâhib Ata Medresesi’nin yeri-
nin Arkeoloji Müzesi’nin olduğu 
yer olduğunu tapu kayıtlarındaki 
paftalarda ortaya çıktığını ifade 
eden yazar Doğan, Osmanlı pafta-

larında Konya’daki camiler ile tür-
belerin metrekarelerine varıncaya 
kadar ve yerlerine varıncaya kadar 
gözüktüğünü belirterek “Sadred-
din Konevi hazretlerinin türbe-
sinin karşısındaki mezarlık türbe 
olarak geçiyor. İmam Beğavî biz-
de değil ama Konevî’nin türbesine 
doğru giderken köşedeki evlerin 
bulunduğu yer İmam-ı Beğavî’nin 
türbesi. Sadreddin Konevî Tür-
besi ile Amber Reis Camii arası 
araziler vakıf olup, Muhsin Faik 
diye bir belediye başkanı almış. 
İş Bankası’nın karşısındaki maarif 
evlerini de o almış.” diye konuştu. 
Doğan ayrıca, Alâeddin Tepesi’n-
de bulunan ve sonra dinamitle 
yıkılan Eflatun Mescidi’nin tekrar 
yapılması gerektiğini ve kiliseden 
mescide çevrilen ve sonra saat 
kulesi yapılan mescidin, Selçuklu-
ların Konya’yı fetih hakkı ve Kızı-
lelma’sı olduğunu söyledi. Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, Araştırmacı-Ya-
zar Muhammed Doğan’a verdiği 
bilgilerden ve sohbetinden dolayı 
teşekkür ederek üç ciltten oluşan 
Büyük Selçuklu Mirası adlı kitabı 
hediye etti. Konya’daki mezar ve 
medreseleri birlikte ziyaret etme 
teklifinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak 
olan Yazır Karakol Binası’nda ça-
lışmalar aralıksız sürdürülüyor. 
Mahallenin önemli bir eksiğini ta-
mamlayacak olan karakol binasının 
ekim ayı içerisinde tamamlanması 
planlanıyor. Selçuklu Belediyesi ma-
hallelerin ihtiyaçları doğrultusunda 
ilçenin farklı noktalarına yeni hizmet 
binaları kazandırmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda ilçenin yoğun nü-
fuslu mahallerinden olan Yazır'a ya-
pılacak olan karakol binasında inşaat 
çalışmaları devam ediyor.  Bodrum, 
zemin ve üzerinde iki kattan oluşan 
Yazır Karakol Binası tamamlandı-
ğında içerisinde 4 adet nezaretha-
ne, teknik alanlar, bürolar, toplantı 
odası, mutfak, çok amaçlı salon, ye-
mek salonu, çalışma odası, aktivite 
ve kondisyon odası, soyunma odası 
ve duşlar yer alacak.  Ekim ayında 
açılması planlanan merkez 5 milyon 

900 bin TL'ye mal olacak. 
"SELÇUKLU'YA YAKIŞIR BİR KARA-

KOL BİNASI İNŞA EDİYORUZ"     
Selçuklu'nun gelişerek büyü-

düğünü buna bağlı olarak mahalle 
ihtiyaçlarının da arttığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,"Konya Valimizin ön-

cülüğünde Emniyet Müdürlüğümüz 
ile protokolünü imzaladığımız Yazır 
Karakol Binasının yapımını sürdürü-
yoruz. 2 bin metrekarelik inşaat ala-
nıyla çok güzel bir hizmet binasını 
Yazır Mahallemize kazandıracağız. 
Merkez tamamlandığında emniyet 
teşkilatımızın vatandaşlarımıza gü-

zel bir ortamda hizmet sunmasına 
katkı sağlayacak. İnşallah Ekim ayı 
içinde tamamlayıp hemşehrilerimi-
ze hizmet vermesini hedefliyoruz. 
Yatırımımızın ilçemize, emniyet ca-
miamıza ve şehrimize hayırlar getir-
mesini diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yazır Karakol binası yükseliyor

Konya’da uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren TDV Hacıveyiszade Kitabevi yenilendi. Gerçekleştiren yenile-
me çalışması Konyalılardan tam not aldı. Kitabevinde çocuklara özel kitapların yer aldığı bölümde bulunuyor

Diyanet Kitabevi 
yeni yüzüyle hizmette

Konya’da uzun yıllardan bu 
yana faaliyet gösteren TDV Hacı-
veyiszade Kitabevi yenilendi. Hacı-
veyiszade Cami altında daha önce 
200 metrekarede hizmet veren 
Kitabevi gerçekleştiren tadilatın 
ardından 800 metre alana kavuştu. 
Gerçekleştiren yenileme çalışması 
Konyalılardan tam not aldı. Kitabe-
vinde çocuklara özel kitapların yer 
aldığı bölümde bulunuyor. 

‘800 METREKARE ALANDA 
HİZMET VERİYORUZ’

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Konya Kitabevi Yöneticisi Osman 
Paralı, TDV Hacıveyiszade Kitabevi 
daha önce 200 metrekare alanda 
hizmet verdikleri, gerçekleştiren 
tadilat ile birlikte hizmet alanlarının 
800 metreye çıktığını belirterek, 
“Bizim özellikle çocuklarımızdan 
başlayarak gençlerimize sahip çık-
mamız gerekiyor. Bugün gençliğin 
karşı karşıya olduğu pek çok teh-
like ve sorunlar var. Bunların aşıl-
masında mutlaka hem kurumlar 
arası iş birliğine ihtiyaç var hem 
de her bir vatandaşımızın her bir 

aile reisimizin bu konuda çok dik-
katli olması gereken noktalar var. 
İlgi ve alakayı genç kuşaklara, genç 
neslimize göstermemiz gerekiyor. 
Bu anlamda inşallah buradaki ki-
tap satış müessesemiz, kafeterya 
belki bu anlamda mevcut duru-
mun daha iyi hale gelmesi adına 
bir katkı sunacaktır diye düşünü-
yorum. Emeği geçen herkesten 
Allah razı olsun. Bu güzel hizmetler 
devam ettiği sürece sadak-i cariye 

olacağını düşünüyorum Uzun yıl-
lardır Konya’da hizmet veren TDV 
Hacıveyiszade Kitabevimiz daha 
önce 200 metrekare alanda Kon-
yalılara hizmet sunuyorduk. An-
cak günümüz şartlarında bu alan 
bizlere yetmemeye başladı. Bizler-
de Konyalıların olan bu ilgisinden 
hareketle Kitabevimizi büyütmek 
adına çalışma başlatmıştık. Gerekli 
girişimlerimiz ve çalışmalarımızın 
neticesinde Türkiye Diyanet Vak-

fı’nın destekleri ile Kitabevimizde 
genişletme çalışmalarını başlattık. 
Mevcut bulunduğumuz alanın al-
tında kullanılmayan otoparkın bir 
kısmını da Kitabevimize ekleyerek 
Türkiye’ye örnek olacak bir konsept 
ile Kitabevimizin yenilenen yüzünü 
Konyalı hemşerilerimizle buluş-
turduk. Kitabevimizdeki yenileme 
çalışmalarını pandemi döneminde 
hızlandırdık. Yine bu süreçte de 
Konyalılara hizmet vermeye devam 
ettik. TDV Konya Hacıveyiszade Ki-
tabevi olarak 800 metrekare alana 
sahibiz. Kitabevimizde güncel ki-
taplarının yanı sıra dini, akademik, 
kültürel, felsefi kitaplar başta olmak 
üzere milli ve manevi her türlü ki-
taplarımız mevcut. Kitabevimizde 
okuma salonlarımız mevcut. Yine 
Kitabevimiz içerisinde bulunan 
sohbet hanemizde de kitap tahlil 
programları da düzenleyeceğiz. Ki-
tabevimizde127 yayın evi mevcut. 
Konyalı kitapseverler kitaba dair 
aradıklarını yayınevimizde bulabi-
lirler” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Osman Paralı

Ahmet Pekyatırmacı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    33°C

Karaman            18 °C 33°C 

Aksaray              17 °C      33°C
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Konya Ticaret Odası’nın hazırladığı “Konya Ekonomi Raporu 2020” yayımlandı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Konya’nın 2020 yılında ülke verilerine göre daha iyi veriler ile karşılaştığımızı söylemek mümkün” diye konuştu 

Konya 2020’yi rekorlarla kapattı
Konya Ticaret Odası’nın ha-

zırladığı “Konya Ekonomi Raporu 
2020” yayımlandı. Dünya, Türkiye 
ve Konya ekonomisine ilişkin veri-
lerin yer aldığı raporda Konya’nın 
sosyo-ekonomik ve demografik 
yapısına ilişkin detaylı bilgiler bu-
lunuyor. 

Pandemi döneminde makroe-
konomik göstergelerin incelendiği 
yayında tarımdan sanayiye, dış ti-
caretten hibe ve desteklere kadar 
pek çok istatistiksel veri yer alıyor. 
Konya Ticaret Odası’nın iştirakle-
ri ve STK’lara ilişkin çalışmalara 
değinilen eserde Konya’nın yıllık 
istatistiksel verileri değerlendirili-
yor. Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Ekonomi 
Raporu 2020’inin salgın sürecinde 
Konya’nın durumunun ortaya ko-
nulması açısından da önemli oldu-
ğunu ifade etti. 

‘KONYA 2020’Yİ 
REKORLARLA KAPATTI’

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, yayının Konya’nın 
tüm verilerinin yıllık olarak toplan-
dığı ve bu verilerin yorumlandığı, 
önemli bir eseri daha yayınlama-
nın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, bu yayının salgın süre-
cinde Konya’nın durumunun orta-
ya konulması açısından da önemli 
olduğunu ifade etti.  Başkan Öz-
türk Konya Ekonomi Raporu‘na 
ilişkin şunları söyledi: “2020 yılı, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 
ve şehrimiz açısından da Covid-19 
salgının etkilerinin her yönden his-
sedildiği bir yıl olarak geride kal-
mıştır.

 Mart ayı itibarıyla küresel hale 
gelen salgın, ülkeleri sadece sağlık 
anlamında sarsmakla kalmamış 
ekonomik anlamda da ciddi tahri-
batlar oluşturmuştur. Bu nedenle 
2020 yılı değerlendirmelerinde 
gerek dünya, gerekse Türkiye ve 
Konya verileri okunurken ‘küresel 
salgın’ gerçeği mutlaka göz önün-
de bulundurulmalıdır. İlk çeyrekte 
ekonomimiz yüzde 5,9 büyürken, 
koronavirüs başlangıcı olarak nite-
lendirilebilen ikinci çeyrekte ciddi 
bir küçülme ile karşılaşılmıştır. Yı-
lın ikinci yarısında hızla toparlanan 
ekonomimiz 2020 yılını yüzde 1,8 
ortalama ile kapatmıştır.  Şehrimiz 
açısından 2020 yılında ülke verile-

rine göre daha iyi veriler ile karşı-
laştığımızı söylemek mümkündür. 
Salgına rağmen Konya’da kurulan 
şirket sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 32,6 artmış, ülke ihracatı 
yüzde 6 azalırken Konya ihracatı 
yüzde 8’in üzerinde artarak 2020 
yılını rekorla kapatmıştır. Bu sü-
reçte odamız faaliyetlerini sürdür-
meye gayret etmiş, kurduğumuz 
“Korona Destek Hattı” ile ekono-
mik anlamda zor günler geçiren 
üyelerimizin sorunlarını, şikâyetle-
rini ve taleplerini anlık olarak de-
ğerlendirmiştir. 

Kısa Çalışma Ödeneği, devlet 
destekleri, hafta sonu çalışma izin-
leri, kredi/hibe alabilme durumları, 
maske temini gibi onlarca farklı 
başlıkta her bir üyemizin sorunu 
ile tek tek ilgilenerek çözüme ka-
vuşturulması, bu sorunların ilgili 
makamlara iletilmesi gibi çalış-
malar yürütülmüştür. Dolayısıyla 
Covid-19’un damgasını vurduğu 
2020 yılında Dünya, Türkiye ve 
Konya ekonomilerinin değerlendi-
rilmesi ve gelecek beklentilerimi-
ze dair öngörülerimizin yer aldığı 
“Konya Ekonomi Raporu 2020” 
çalışmamız bu içerikle hazırlan-
mıştır. Eserimizin şehrimize fayda 
sağlamasını temenni eder, katkı 
sağlayan bütün kurum ve kuruluş-
lara, kitabın hazırlanmasında eme-
ği geçen arkadaşlarıma teşekkür 
ederim.” İfadelerini kullandı.
KONYA TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ 

BAKIMINDAN 1. SIRADA
Raporda Konya’nın tarımsal 

üretim, tarımsal ticaret ve tarımsal 
istihdam açısından ülkemizin en 
önemli merkezlerden birisi olduğu 
vurgulandı. Buna göre, Konya’nın 
sahip olduğu geniş tarım alanları 
ile tarımsal üretim, tarımsal tica-
ret ve tarımsal istihdam açısından 
ülkemizin Tarım Başkenti olarak 
kabul edildiği bildirildi. 

Raporda Konya’nın tarımsal 
verileri şöyle sıralandı; “Konya ta-
rımsal üretim değeri bakımından 
29,95 Milyar TL ile Türkiye’de 1. 
Sıradadır. Konya, başta tahıl ürün-
leri olmak üzere pek çok ürünün 
üretimde Türkiye’de ilk sırada 
yer almaktadır. Türkiye’nin tarım 
alanlarının yüzde 8.4’ü, Arpa üre-
timinin yüzde 15’i, Kuru fasulye 
üretiminin yüzde 22’si, Şekerpan-

carı üretiminin yüzde 31’i, Türki-
ye’nin toplam tahıl üretiminin yüz-
de 1,5 ‘i, Havuç üretiminin yüzde 
57’si, lale üretiminin yüzde 99’u 
Konya tarafından karşılanmak-
tadır. Türkiye tohum üretiminin 
yüzde 27,9’u Konya’da gerçek-
leşmektedir. Bu pay içinde Konya 
Türkiye’nin Arpa yüzde 40, Pata-
tes yüzde 48, Ayçiçeği yüzde 50, 
Yonca yüzde 60, Aspir yüzde 97, 
Kuru Fasulye yüzde 58, Korunga 
yüzde 40, Yem Bezelyesi yüzde 
28 üretimi kapsamında ilk sırada, 
Buğday yüzde 24 üretimi ile ikinci 
sırada yerini almaktadır. Türkiye 
Tohumluk Sektörünün 2023 he-
defi 1.000.000 ton tohum üretimi, 
Konya’nın 2023 yılında bu sektör-
deki hedefi 400-450 Bin ton ola-
caktır. Bu da Türkiye üretiminin 
yüzde 40-45’i demektir.”

KONYA ÜLKE HAYVANCILIĞINA 
BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Türkiye'nin küçükbaş, büyük-
baş hayvan, kümes hayvanı ile et, 
süt ve yumurta üretimine önemli 
katkıları olan Konya, sahip olduğu 
geniş meralar ve bitkisel üretim 
alanları ile hayvancılığın gelişme-
sine önemli katkı sağlıyor. Buna 
göre raporda, Konya Büyükbaş 
hayvan sayısında birinci 946.144 
baş, Küçükbaş hayvan sırasın-
da ikinci 2.843.229 baş, Türki-
ye’nin yumurta tavuğunun yüzde 
8,9’unu karşılayarak üçüncü sıra-
da yer aldığı belirtiliyor. 

TARIM MAKİNLERİ KULLANIMDA 
KONYA TÜRKİYE’DE 

İLK SIRALARDA YER ALIYOR
Raporda yine, tarım sektörünün 

oldukça gelişmiş olduğu Konya’nın, 
tarım makineleri kullanımda da 
Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığı 
vurgulanıyor.  

KONYA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 
İSTİHDAM VE SANAYİ YÜKÜNÜ 

SIRTLAYAN İLLERDEN
Konya’nın istihdam ve sanayi-

leşmesine de yer verilen raporda, 
konuyla ilgili şu detaylar paylaşıldı, 
“Konya; sahip olduğu 8’i aktif 10 
adet organize sanayi bölgesi, Ba-
kanlık destekli 17 küçük sanayi si-
tesi, il merkezinde 15 küçük sanayi 
sitesi, Konya iline bağlı ilçelerde yer 
alan 16 küçük sanayi sitesi ve 32 
özel sanayi sitesi ile Türkiye ekono-
misinin istihdam ve sanayi yükünü 
sırtlayan illerden bir tanesi. Sanayi 
bölgesinde belli başlı faaliyet alan-
ları; otomotiv yedek parça, makina, 
tarım makina ve ekipmanları, sa-
vunma, plastik, mobilya ve ahşap, 
metal, döküm, gıda, inşaat yapım 
malzemeleri ve ambalaj sanayidir. 
Türkiye’nin en fazla organize sa-
nayi bölgesine sahip illerinden bi-
risi olan Konya; parselasyon/imar 
çalışmaları devam eden Kulu ve 
Ilgın OSB’leri ile birlikte toplamda 
10 adet OSB ile Türkiye ekonomi-
sinin sanayi lokomotifleri arasında 
yer almaktadır. 2002 yılı ve önce-
si 7 adet OSB kuruluyken, 2020 

sonu itibarıyla aktif 8 OSB’de 50 
binin üzerinde çalışana istihdam 
sağlanmaktadır. Türkiye’nin en bü-
yük 500 sanayi kuruluşu (İSO 500-
2020) araştırmasında Konya’dan 
bu yıl listeye 8 firma  yer aldı.”
KONYA’NIN İHRACATTAKİ BAŞARISI 

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Konya’nın ihracatının değerlen-

dirildiği raporda, ihracatla ilgili ola-
rak detaylar şöyle, “Konya ticaret 
ve sanayi âlemi, ihracat konusunda 
her geçen ay başarılarını artırmaya 
devam ediyor. Türkiye’nin yüzde 
6,2 azalış gösterdiği ihracatta Kon-
ya, 2020'de yüzde 8,9 artış ile 2,17 
milyar dolar ihracat yaparak tarihi-
nin en yüksek ihracatını gerçekleş-
tirmiştir. Konya, Türkiye’de 2020 
yılında en çok ihracat yapan 15 il 
içerisinde, 2019 yılına göre ihra-
catını en çok artıran 2. il olmuştur. 
Türkiye'nin ihracatını yüzde 65,5 
artırdığı Mayıs ayında, Konya yak-
laşık yüzde 70 artışla 224,12 mil-
yon dolar ihracat yapmıştır. Bu veri 
sonucunda şehrimiz ilk 5 ayda 1,2 
milyar dolar ile tarihinin en yüksek 
ihracat rakamına ulaşmıştır. İller 
bazındaki ihracat değerlendirildi-
ğinde, Türkiye ihracatında 11. sı-
rada yer almaktadır. İhracatçı firma 
sayımız 251 artarak 2.278 olmuş-
tur.”

KONYA’DA AKTİF ÇALIŞAN 
SAYISI ARTIYOR

Raporda, Konya’daki aktif çalı-
şan sayılarıyla ilgili bilgiler şu şekil-

de verildi, “Konya’da aktif çalışan 
sayısı ise 2020 yılında yüzde 5,6 
oranında artış göstermiştir. Kon-
ya Karaman Bölgesi (TR52), 2020 
sonu itibarıyla 26 Kalkınma Bölgesi 
arasında en düşük üçüncü işsizlik 
oranına sahip bölge olup (yüzde 
8,0), sektörle dağılımda ise sanayi/
inşaat ve tarım alanlarında Türkiye 
ortalamasının üzerinde çalışan is-
tihdamıyla öne çıkmaktadır.50 ve 
üstü istihdam sağlayan işletmelere 
son beş yıllık süreçte bakıldığında 
2018 haricinde sürekli yükseldiği 
görülmektedir. 2016 yılında 50 ve 
üstü istihdam sağlayan firma sa-
yısı 753 iken bu sayı 2020 yılında 
yüzde 9,1 artarak 822’ye yüksel-
miştir.”

KONYA KREDİ TUTARIYLA 
8.SIRADA YER ALDI

Konya Ekonomi Raporu 2020 
raporunda finansal göstergeler 
raporu da yayınlandı. Buna göre 
finansal göstergeler şöyle sıralan-
dı, “2020 yılında iller düzeyinde 
nakdi kredilere bakıldığında Konya 
ise 67,6 milyar TL’lik nakdi kredi 
tutarıyla geçen sene olduğu gibi 8. 
sırada yer almıştır. Konya’da kul-
landırılan gayri nakdi kredilerde bir 
önceki yıla göre yüzde 13,2 oranın-
da artış görülmüştür. Nakdi kredi-
ler yüzde 32,7 oranında artarken 
takipteki krediler ise yüzde 3 ora-
nında azalmıştır.  Konya’da 2020 
yılı itibariyle tüketici kredilerinin 
dağılımına bakıldığında; yüzde 
39’u konut, yüzde 3’ü taşıt, yüzde 
3’ü kredili mevduat ve yüzde 55’i 
ise diğer krediler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.”
KONYA, 560 YATIRIM TEŞVİK BEL-
GESİ İLE TÜRKİYE’DE 3. SIRADA
Raporda yer alan yatırım teşvik 

bölgeleriyle ilgili bilgiler ise şöyle, 
“2020 yılında Konya, 560 Yatırım 
Teşvik Belgesi ile Türkiye’de 3. sı-
rada (10.505) yer almaktadır. Yatı-
rım Teşvik Belgesi sayımız, 27 ilin 
toplamından daha fazladır. En faz-
la yatırım teşvik belgesi ise yüzde 
80 paya sahip 449 belge ile imalat 
sektörüne aittir. Konya, 2020 yılın-
da Türkiye’de, Marka Başvuruları 
ve Tescil Edilen Marka sayısında 
7. sırada Patent Başvuru ve Tescil 
sayısında 8. Sırada Endüstriyel Ta-
sarım Başvuru ve Tescil sayısında 
6. Sırada.”  n SİBEL CANDAN

Selçuk Öztürk
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‘Elele verip halledilmeyecek sorun yok’ 
AK Parti Konya Milletvekili 

Orhan Erdem Başkanlığında Çum-
ra'nın 53 mahallesinden katılan 
Muhtarlar ve STK’lar ile Konya'dan 
kurum müdürlerinin de katılım 
sağladığı geniş kapsamlı istişare 
toplantısında Çumra'nın sorunları 
masaya yatırıldı.  Özellikle Mahal-
lelerde yaşanan; toplulaştırma, su-
lama ve yolların ulaşım kalitesinin 
arttırılmasına yönelik sorunları; 
Milletvekili Orhan Erdem, Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan, 
AK Parti Çumra İle Başkanı Osman 
Şahin, Konya Büyükşehir Belediye-
si Tarımsal Hizmetler Daire Başka-
nı Mustafa Yazlık, AK Parti Konya 
İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge 
Koordinatörü Mehmet Ay ve diğer 
kurumlardan katılan ilgili müdürler 
ve daire başkanları çözüme kavuş-
turmak üzere notları arasına aldı.

Toplantıya; Milli Emlak Dairesi 
Başkan Vekili Aydın Menek, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Emlak Yö-
netim Daire Başkanı Cüneyit Dur-
muş Gedik, Konya İl Tarım Müdür 
Yarımcısı Esat Altıntaş, Konya 5. 
Bölge Tapu Müdürü Mustafa Ak-
bal, Konya Valiliği İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürü Tevfik Ta-
nış, DSİ Konya İşletme ve Bakım 
Şube Müdürü Ergül Yıldırım ve 

AK Parti Çumra İlçe Koordinatörü 
Mevlüt Kozan katıldı. 
“EL ELE VERİP HALLEDEMEYECEĞİ-

MİZ BİR HİÇBİR MESELE YOK”
Çumra'da Konya Büyükşehir 

Belediyesi ve diğer kurumlar ile 
birlikte oluşturulan işbirliği orta-
mında yatırımların koordineli bir 
şekilde sahaya yansıdığını kayde-
den Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan; "Toplantımızda başlıca; 
toplulaştırma, sulama, yollarımız 
ile ilgili yaşanan sorunlar ve bir çok 
konuyu masaya yatırdık. 'Birlikte 
Yönetim' anlayışımızın ayrılmaz 
bir parçası olan mahalle muhtar-
larımıza ve STK’larımıza, kurum 
müdürlerimize ve Çumralı’nın 
derdi ile dertlenen Milletvekilimiz 
Sayın Orhan Erdem’e çok teşekkür 
ediyorum. Bugünkü toplantımızda 
ortak akıl ve istişare kültürümüzün 
yanında Konya'daki kurumlarımız 
ile koordineli bir şekilde çalışma-
larımızı sahaya yansıttığımızın ve 
yansıtacağımızın en güzel örneği 
oldu. Bizim el ele verip halledeme-
yeceğimiz bir hiçbir mesele yok. 
Çumra’mız için berekete vesile ola-
cak birlikte yönetim anlayışımız ile 
bu sorunları en kısa zamanda çözü-
me kavuşturacağız İnşallah" dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya'daki girişimci 
kadınlar destekleniyor

‘Metroyu yapmayacağız 
deyin de rahatlayın!’

Alman Federal Ekonomik İş 
Birliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın 
(BMZ) finansal desteği ile Spar-
kassenstiftung for International 
Cooperation (Sparkassenstiftung) 
tarafından yürütülen “Türkiye’de-
ki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplu-
lukların Finansal Katılımı” projesi 
kapsamında Almanya Büyükelçi-
liği Ekonomik İş Birliği ve Kalkın-
ma Müsteşarı Angelika Sülzen, 
Sparkassenstiftung Türkiye Ülke 
Temsilcisi Jörg Teumer, Finansal 
Sektör Koordinatörü Amine Ma-
lik ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 
(TİSVA) İç Anadolu Bölge Koordi-
natörü Ahmet Yılmaz Konya’daki 
mikro girişimcilere ziyarette bu-
lundu. Kredi dağıtım töreni için 
Konya’ya gelen Müsteşar Sülzen 
ve Ülke Temsilcisi Teumer, Türki-
yeli ve Suriyeli mikro girişimcilerle 
mevcut ihtiyaçları üzerine konuş-
tu, girişimcileri iş yerlerinde ziyaret 
etti.  Heyet, ziyaretlerinin ardından 

Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki 
Afşin Buzcu ile görüşerek, Kon-
ya’da yaşayan Suriyeli mültecilere 
yönelik ekonomik fırsatların des-
teklenmesini hedefleyen program-
lar hakkında bilgi paylaşımında 
bulundu.
GİRİŞİMCİLER MİKRO KREDİ VE İŞ 

OYUNU EĞİTİMLERİYLE 
İŞLETMELERİNİ BÜYÜTÜYOR 
Sparkassenstiftung’un “Tür-

kiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi 
Toplulukların Finansal Katılımı” 
Projesi kapsamında, bugüne kadar 
1454 iş fikri olan dar gelirli kadın 
girişimciye hiçbir teminat ya da ke-
falet istenmeden mikro kredi im-
kanı sağlandı. Sparkassenstiftung 
Türkiye ve Türkiye Grameen Mik-
rofinans Programı (TGMP) iş birliği 
ile Suriyeli kadınlara ilk defa kredi 
imkanı sağlanırken, girişimciler iş 
ve finans okuryazarlığı eğitimleri 
ile de işletmelerini sürdürülebilir 
hale getiriyor. n HABER MERKEZİ

Önceki gün AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, Konya 
metro projesinin son durumuyla 
ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 
Erdem, pandemi nedeniyle ya-
şanan aksaklıkların Konya Metro 
Projesi’nin temelini geciktirdiğini 
dile getiren Erdem, önümüzdeki 
günlerde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyare-
tiyle Metronun temelinin atılması 
için gayret gösterdiklerini söyle-
mişti. Erdem’in açıklamasının ar-
dından İyi Parti İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu, Konya Metro Projesi’ni 
AK Parti hükümetinin yapamaya-
cağını iddia etti. “Şehrimizde 2004 
yılından bu yana yapımı meselesi 
yılan hikayesine dönen metro ile il-
gili son olarak AK Parti Milletvekili 
Orhan Erdem açıklama yapmış ve 
meselenin kendilerini de zorladığı-
nı ifade etmiş” diyen Tozoğlu, açık-
lamasında şu görüşlere yer verdi, 
“17 yıldır yapılmayan ve ne zaman 
yapılacağı hakkında da fikrimizin 
olmadığı metro meselesi ile ilgili 
son olarak bahaneyi de pandemi-
ye bulmuş vaziyetteler. Pandemi 
olduğu için kredi kaynaklarında 
problem olduğu için gecikme ya-
şandığını ancak cumhurbaşkanının 

yakın zamanda gerçekleştireceği 
Konya ziyaretinde başlangıcın ya-
pılacağını söyleyen Orhan Erdem 
ve benzer açıklamalar yapan diğer 
AK Partililere tavsiyem şudur; 17 
yıldır yapamadığınız metroyu artık 
yapamayacağınız anlaşıldı, yapma-
yacağız deyin de siz de rahatlayın 
hemşehrilerimiz de rahatlasın.

Kaldı ki şimdi başlansa bile 
iktidarınız metronun neticesini 
görmeye yetmeyecektir. Allah'ın 
izniyle şehrimizin ulaşım prob-
lemlerini çözmek ve bu çerçevede 
metronun açılışını yapmak da İyi 
Parti iktidarına nasip olacaktır.“
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak için alternatif ürün olarak 
Güneysınır’da ektiği lavantada hasat işlemi yapıldı. Başkan Altay, lavanta üretimini daha geniş alana yayacaklarını söyledi

Kırsal kalkınmaya 
lavantayla destek

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Güneysınır’da alterna-
tif ürün olarak örnek ekimi yapılan 
lavantanın hasadı gerçekleştirildi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya’da ta-
rımsal üretimin ve üreticinin yaşadı-
ğı bölgede refah seviyesinin artması 
için Büyükşehir Belediyesi olarak 
bugüne kadar önemli tarım proje-
lerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

1,2 MİLYON LAVANTA 
TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Konya genelinde ürün çeşitliliği-

ni artırmak için kurak bölgelerde ve 
kıraç arazilerde örnek çalışmalar yü-
rüttüklerini kaydeden Başkan Altay, 
“Bu kapsamda Güneysınır ilçemizi 
pilot bölge olarak belirleyerek 1 mil-
yon 700 bin lira maliyetle 687 bin 
metrekarelik alanda 1,2 milyon la-
vanta fidesini toprakla buluşturduk. 
Ayrıca Güneysınır Belediyemizle 
birlikte 150 bin metrekare alanda 
280 bin adet lavanta fidesi dikile-
rek örnek bahçe uygulaması yaptık. 
Çiftçimiz arazisini sulamadan ciddi 
gelir elde etmiş olacak inşallah. De-
neme ekimi gerçekleştirilen lavan-
talardan ilk seferinde elhamdülillah 
çok güzel sonuçlar almıştık. İkinci 
hasadımız da verimli geçiyor. Ama-
cımız lavanta üretimini daha geniş 

alana yayarak hemşehrilerimize 
katkı sağlamak. Ayrıca lavanta balı 
ve lavanta turizmiyle de bölgede 
turizm faaliyetlerini canlandırmak 

istiyoruz.” dedi.
DAMITMA TESİSİMİZDE 

LAVANTA YAĞI ÇIKARILIYOR
Başkan Altay, KOP Bölge Kalkın-

ma İdaresi desteğiyle inşa ettikleri 
lavanta damıtma tesisinin de hizme-
te girdiğini hatırlatarak, “Lavantanın 
en önemli ekonomik değerini oluş-
turan lavanta yağı bu sezon ilk defa 
damıtma tesisimizde çıkarılıyor. Bu 
hasat döneminde 5-6 ton civarında 
lavantanın işlenerek yağ elde edil-
mesini bekliyoruz. Dekar başına 4 
ila 12 litre arasında yağ elde edilen 
lavantadan çıkarılan yağ miktarı ka-
dar kalitesi de çok önemli. Tüm dün-
yada çok kıymetli olan lavanta yağı 

özellikle; ilaç sanayi, kozmetik sa-
nayi, gıda ve temizlik sanayi olmak 
üzere birçok alanda kullanılıyor.” 
ifadelerini kullandı.

LAVANTA FİDESİ DİKİM 
MAKİNASI DA VERİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca modern tarım tekniklerinin 
uygulanması ve işçiliğin azaltılması 
amacıyla çiftçiye son derece kolaylık 
sağlayan lavanta fidesi dikim ma-
kinasını da Güneysınır’a kazandır-
dı. Bu sayede çiftçilerin zamandan 
tasarruf etmesini sağlayarak işçilik 
maliyetlerindeki yükünü de azaltıl-
mış oldu.

LAVANTA FİDESİ ÜRETİYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin Hatıp bölgesinde kurduğu 40 
bin metrekarelik tıbbi aromatik bitki 
bahçesi içindeki 10 bin metrekare 
alana da 25 bin adet lavanta fidesi 
dikildi. Burada üretilecek lavanta 
fideleri desteklemeler kapsamında 
üreticiye dağıtılarak fide maliyetinin 
azaltılması sağlanacak. Büyükşe-
hir, kırsal bölgelerde ürün çeşitliliği 
oluşturma hedefi doğrultusunda 
Yalıhüyük, Derbent, Çeltik ve Sa-
rayönü ilçelerinde de 5’er dekarlık 
alanda tıbbi aromatik bitki ekimi de-
nemeleri yapıyor.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki mahallelerin 
muhtarlarıyla biraraya gelerek istişarelerde bulundu.

Uğur İbrahim Altay

Damıtma tesisinde lavanta yağı çıkarılıyor. 
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Serpme kahvaltı ve açık büfe kah-
valtı işini kim icat etti bir bilene sorsak. 
Bizim mutfağımız israfı sevmez. Bir 
yemekten artan diğer yemeğe malzeme 
olur. Neden derseniz kıtlık, harp, göç 
görmüş bir mutfaktır. Yokluk zamanla-
rında da etli butlu günlerinde de bu mut-
fak iyi sofralar çıkarmıştır. Ama bir ucu 
kesif bir israfa dayalı bu serpme kahval-
tıyı popüler yapanlar kimlerdir acaba? 
Serpme kahvaltı ve açık büfe kalkmalı. 
Gerçekten çöpe giden yiyeceğin haddi 
hesabı yok. İsraf- günah! Gösterişten 
başka bir şey değil. Halbuki herkes 
doyacağı kadarını söylesin. İnsanların 
zaten gözü doluysa, karın doyurmak ko-
lay. Özellikle pandemi ile geçirdiğimiz bu 
dönem ve ülkemize istenilen miktarda 
yağışların düşmemesi sebebiyle tedir-
gin bir durumdayız. Pandemi ile anladı-
ğımız gıdanın önemini pandemi devam 
ettiği bu günlerde daha çok anlamalıyız. 
Restoran ve kafelerde vatandaşlar ta-
rafından tercih edilen Serpme kahvaltı 

ve açık büfe kahvaltı ile masada yer 
kalamayacak şekilde doldururken kah-
valtı sonunca envayi çeşit kahvaltıdan 
sadece çok az bir kısmının yenildiğini ve 
kalan çok sayıda kahvaltılığın çöpe gitti-
ğine şahit oluyoruz. Bu konuda ciddi bir 
çalışma yapılması kanaatindeyim.

MUTLULUK ÇİLEYE DÖNÜŞMESİN
Pandemi’nin yavaş yavaş hafifle-

mesi, yasakların kaldırılması ve hava-
ların ısınması ile birlikte tüm Türkiye’de 
olduğu gibi şehrimizde de düğün ve 
sünnet organizasyonları sayısı da arttı. 
Düğün ve sünnet organizasyonlarının 
artması düğün salonu işletmecilerini, 
çiçekçileri, düğün sektörü ile bağlantılı 
tüm sektörleri mutlu etti. 

Uzun zamandır düğün yapmak is-
teyen ancak pandemi sebebiyle düğün 
yapamayan çiftlerin ve ailelerin de yüzleri 
güldü. Ancak Konya’da düğün konvoy-
ları her geçen gün Konya trafiğine adeta 
çileden çıkarıyor. Düğün konvoyların-
dan çıkarılan araç sesleri ve korna ses-

leri çevredeki vatandaşları 
oldukça rahatsız ediyor. Bu 
konuda Konya’da düğün 
konvoyların yasaklanması 
adına çalışma yapılmış 
ancak devamı gelmemişti. 
Konya’da düğün konvoy-
larına karşı ciddi çalışma 
yapılmalı. Özellikle düğün 
salonlarının ağırlıklı olduğu 
Lalebahçe, Karahüyük, Ha-
tıp, Kozağaç caddelerinde 
polis ekiplerinin görev yap-
ması kanaatindeyim. Bu konuda çiçeği 
burnunda Konya Emniyet Müdürü En-
gin Dinç’in gerekli hassasiyeti göstere-
ceği inancındayım….

EMNİYET GÜÇLERİ 
DAHA TEDBİRLİ OLSUN

Havaların ısınması ile birlikte vatan-
daşların birçoğu ailesi ve arkadaşları ile 

dışarıda vakit geçiyor. 
Her daim vatandaşın gü-
venliği konusunda görev 
yapan emniyet güçlerinin 
kısıtlamaların kaldırılması 
ile birlikte sorumluluk-
ların artığına şahidiz. 
Ancak Konya İl Emniyet 
Müdürü Engin Dinç ve 
kurmaylarından rica Za-
fer, Alaadin, Kültürpark, 
Sille, Meram Bağları gibi 

vatandaşların yoğun oldu-
ğu alanlarda resmi ve sivil ekip sayılarını 
artırmaları, özellikle Maske Mesafe Te-
mizlik kurallarına uymayanları uyarmalı, 
güvenlik tedbirleri daha yüksek tutul-
ması kanaatindeyim. Bu konuda benim 
gibi Konyalılarda vatandaşların yoğun 
olduğu alanlarda tedbirlerin artırılmasını 
istiyor. 

15 TEMMUZ'U UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

15 Temmuz Türkiye’yi İşgal ve 
Hain Darbe Girişiminin” 5. Yıldönü-

münde 15 Temmuz bilincini diri tutmak, 
Türkiye’yi işgal ve darbe girişimini unut-
mamak ve unutturmamak amacıyla çe-
şitli etkinlikler düzenlenecek. Milli iradeye 
darbe vurmak isteyen hainlere, o gece 
nasıl fırsat vermediysek bugün de aynı 
kararlılıkla, aynı duygularla yine o hainlere 
fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha yine-
liyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık, 
unutmayacağız. Her şartta ve koşulda 
vatanımıza, milletimize, demokrasimize 
ve geleceğimize sahip çıktık, bundan 
sonra da bu yolda mücadelemize devam 
edeceğiz. 15 Temmuz'un yıl dönümün-
de demokrasi ve vatan uğruna canını 
veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

BUZDOLABI DEĞİL FAKİRİN 
MUTFAĞI BAYRAM ETSİN

Önümüzdeki Salı, Çarşamba, Per-

şembe ve Cuma günü rabbimiz nasip 
ederse Kurban Bayramını eda edece-
ğiz. Kurban, Allah’a yakınlaşmak, onun 
rızasını kazanmak anlayışına dayanır. 
Kurban ve Kurban Bayramı, kesebilenler 
açısından ‘bayram’, Toplumun yoksul 
kesimleri açısından da beslenme ve gıda 
ihtiyaçlarının desteklendiği, özlemle bek-
lendiği bir ‘et bayramı’ oluyor... Çünkü 
bu bayramda fakirin mutfağına yaklaşık 
6-7 kg kurban eti giriyor. İlaç gibi adeta! 
Kurbanı Allah’ın rızasını kazanmak için 
kesenlere sesleneyim; kurban etlerini 
derin donduruculara, buzdolaplarına 
değil, fakir fukaranın, düşkünün yaşlının 
sofrasına, mutfağına doldurun!.. Kurban 
ibadetini gerçekleştirirken kurban edilen 
hayvanlara eziyet etmeyelim. Çevremizi 
kirletmeyelim ve özellikle pandemi döne-
minde olduğumuz için maske, mesefe 
ve temizlik kurallarına daha da özen gös-
terelim. Şimdiden kıymetli okurlarımın 
bayramını en içten dileklerimle kutluyo-
rum….

MUTLULUK ÇİLEYE DÖNÜŞMESİN

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan önemli uyarı geldi. Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı 
Mesut Koçak, Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenlere açıklık getirirken, “hijyen” uyarısı yaptı

Hijyene ve çevreye dikkat!
Kurban Bayramı yaklaşırken, 

vatandaşların kurbanlık alma telaşı 
da artmış durumda. Yaşanan hare-
ketlilikle birlikte her yıl olduğu gibi 
bu yıl da kurbanlıklarla ilgili akıllara 
gelen sorulara uzmanlardan cevap 
gecikmedi. Kurbanlık alırken nelere 
dikkat edileceği hususunda önemli 
açıklamalar yapan Konya Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı Mesut 
Koçak, tüm bilinmeyenlere açıklık 
getirdi. 

HİJYENE DİKKAT!
Kurban keserken özellikle hijye-

ne ve çevreye karşı duyarlı olmaya 
davet eden Koçak, “Kurban dini bir 
terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve 
O’nun rızasına ermek için ibadet 
maksadıyla, belirli şartları taşıyan 
hayvanı usulüne uygun olarak kes-
meyi ve bu amaçla kesilen hayvanı 
ifade eder. Kurbanın acı çektirme-
den, çevreyi kirletmeden sağlıklı 
ve hijyenik bir şekilde kesimi, insan 
sağlığının korunması için önemlidir. 
Kurban döneminde yaşanan yoğun 
hayvan hareketleri ve büyük mik-
tarlarda hayvan kesimlerinin yapıl-
ması hem hayvan sağlığı hem de 
halk sağlığı açısından büyük riskler 
ortaya koymaktadır. Gerekli kontrol 
ve denetimlerin yapılmaması halin-
de insan ve hayvan sağlığı açısından 
büyük tehlikeler ortaya çıkabilmek-
tedir. Bu nedenle; Konya Veteriner 
Hekimleri Odası olarak Kurban 
Bayramı öncesi yetkililere, hayvan 
sahiplerine ve kurban kesecek va-
tandaşlarımıza; kurbanlıkların nak-
li, seçimi, kesim sırasında ve kesim 
sonrasında insan ve hayvan sağlığı 
açısından dikkat etmeleri gereken 

hususlar, çevrenin kirletilmemesi ve 
hayvan refahı konusunda alınması 
gereken tedbirler ve etlerin muhafa-
zası konularında gerekli bilgileri hal-
kımızla paylaşmanın yararlı olacağı 
kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. 

HAYVANLAR SAĞLIKLI OLMALI 
Kurban edilecek hayvanın sağ-

lıklı olmasının önemli olduğunu ifa-
de eden Başkan Koçak, “Kurbanda 
yaklaşık olarak 900 bin büyükbaş 
ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın 
nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu 
miktar, ülkemizde yıllık olarak ke-
silen hayvan miktarının yaklaşık 
yüzde 25’dir. Bu kadar çok sayı-
da hayvanın bu kadar kısa sürede 
nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli 
tedbirler alınmadığı ve gerekli alt 
yapı oluşturulmadığı takdirde, in-
san sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre 
ile ilgili sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Bunun yanında, kul-
lanılamayan hayvansal yan ürünler 

nedeniyle büyük ekonomik kayıplar 
oluşmaktadır. Özellikle, veteriner 
hekim kontrolü dışında yetiştirilen, 
sevki yapılan, satışa sunulan ve ke-
silen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın 
hayvan hastalıklarının yayılma ris-
kini arttırmakta ve bu hayvanlardan 
elde edilen etler insan sağlığı açı-
sından önemli risk oluşturmaktadır. 
Kurbanlık hayvanların, sokaklarda 
dolaştırılması, meydanlarda bek-
letilmesi, satın alınan hayvanların 
evlerin bahçelerinde, balkonlarda 
tutulmaları ve uygun olmayan yer-
lerde kesilmeleri tehlikenin boyutu-
nu daha da arttırmaktadır. Bu konu-
da, kurban kesen vatandaşlarımıza 
da önemli görevler düşmektedir. 
İnsanlarda görülen hastalıkların 
yüzde 61’i hayvan kökenlidir. Bu-
nun yanında, insan sağlığı açısından 
gıdaların ortaya koyduğu riskin de 
yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıda-
lardan kaynaklanmaktadır. Bu ne-

denle, hayvan ve hayvansal ürün-
lerden gelebilecek bu tehlikelerin 
azaltılması veya ortadan kaldırılması 
açısından, kesilen hayvanın sağlıklı 
olması son derece önemlidir. Kesi-
len hayvanların sağlıklı olmasında 
da Veteriner Hekimler önemli görev 
üstlenmektedir” dedi.

Kurban satış yerlerinde görev-
li veteriner hekimlerden bilgi ve 
destek alınabileceğine dikkat çeken 
Koçak, “Veteriner Hekimler olarak 
Kurbanda; İnsan sağlığının ve hay-
van sağlığının en üst düzeyde ko-
runması, hayvanların, hayvan refahı 
ve hijyen kurallarına uygun olarak 
kesilmesi, çevre kirliliğinin önlen-
mesi, Kurban Bayramının kurban 
ruhuna uygun bir şekilde kutlanma-
sı temel amacımız ve görevimizdir. 
Hasta ve Kurbanlık olma niteliği 
taşımayan hayvanlar kurban etmek 
istemiyorsanız, Gebe hayvan kes-
mek istemiyorsanız, Veteriner he-

kimlerimizle iş birliği içerisinde olu-
nuz, Sağlıklı ve güvenilir bir kurban 
süresini birlikte yaşayalım. Kurban 
satış yerlerinde görevli veteriner 
hekimlerden bilgi ve destek alabilir” 
diye konuştu.

Kurbanlık hayvan alacakların 
dikkat etmesi gereken hususlar hak-
kında da bilgi veren Koçak, şu bilgi-
leri paylaştı; Kesinlikle satın alın-
maması gereken hayvanlar: Resmi 
Veteriner Sağlık Raporu olmayan, 
Büyükbaş hayvanlarda küpesiz ve 
kimlik kartı (pasaportu) bulunma-
yan, Küçükbaş hayvanlarda kulak 
küpesi bulunmayan, Deve için 5, 
sığır ve manda için 2, koyun ve keçi 
için 1 yaşını doldurmamış hayvanlar 
,Gebe veya yeni doğum yapmış olan, 
Damızlık değeri yüksek dişi hayvan-
ların, Öksürüğü ve nefes güçlüğü 
olan, Yutma zorluğu bulunan ve 
iştahsız hayvanlar, Tüyleri karışık 
ve mat olan, Anormal kokulu ishali 

olan, çevreye karşı anormal tepki-
li veya çok duyarsız ve kısmi/genel 
felçli olan hayvanlardan uzak durul-
malıdır. Kurbanlık hayvan alırken 
dikkat edilecek bazı noktalar; Dini 
ölçülere uygun olmalı, Sağlıklı ve 
besili olmalı, Veteriner sağlık raporu 
olmalı ve aşı kaydı olmalı, Büyükbaş 
hayvanların pasaportları bulunmalı, 
Küçükbaş hayvanların nakil belgesi 
olmalı, Hayvanların kulak küpeleri 
olmalı, Kurbanlık hayvanın genel 
görünümü canlı ve sağlıklı olmalıdır. 
Her kurban satış ve kesim alanında 
veteriner hekimler görevlendirilmiş 
olup, kurban satın alırken görevli 
Veteriner hekimden destek alın-
ması yararlı olacaktır. Kesim öncesi 
kurbanlık hayvanlar yorgun olma-
malı ve kesimden önce 12 saat bo-
yunca yem verilmemeli, hayvanlar 
kesim alanına taşınması ve kesim 
sırasında strese sokulmamalıdır. 
Kurbanlık hayvanları strese sokacak 
kötü muamele ve hareketlerden ke-
sinlikle kaçınılmalı, hayvanların ke-
silen diğer hayvanları görmeleri en-
gellenmelidir. Gerek kesimden önce 
gerekse kesim sırasında hayvanların 
strese girmeleri hem hayvan gönen-
ci (refahı) açısından sakıncalı hem 
de hayvanlardan elde edilen etle-
rin kısa sürede lezzet ve kalitesinin 
bozulmasına yol açacaktır. Bu yılda 
Kurban Bayramı’nın pandemiyle 
mücadele sürerken idrak edeceğiz, 
üretici ve vatandaşlara büyük so-
rumluluk düşüyor. Kurban pazar-
larında ve kesim yerlerinde hijyen 
tedbirlerine her zamankinden daha 
fazla hassasiyet gösterilmelidir.”
n EMİNE ÖZDEMİR

Mesut Koçak 

Çumra’da yaz kursları başlıyor Soykırımı fotoğrafla anlattılar
Çumra Belediyesi tarafından 

düzenlenen içerisinde birçok faa-
liyet programının bulunduğu yaz 
kursları başlıyor. Kurslara kayıtlar 
26 Temmuz tarihine kadar Çumra 
Belediyesi ve Çumra Gençlik Mer-
kezi’ne şahsen yapılacak.

Çumra Belediyesi, Tügva ve 
Çumra Gençlik Merkezi ortaklığın-
da programlanan Yaz Kursları genç-
leri ile buluşuyor. Çumra Belediyesi 
normalleşme sürecinin başlamasıy-
la birlikte yaz kurslarını yeniden faa-
liyete geçiriyor.

 Ortaokul ve Lise öğrencileri-
nin katılabileceği Kur’an-ı Kerim, 
Temel Dini Bilgiler derslerinin yanı 
sıra Futbol, Voleybol, Ebru Sanatı, 
Yüzme, Ata Binme gibi faaliyetlerin 
olduğu kurs için son başvuru tarihi 
26 Temmuz. 

Çumra gençliğini yeniden yaz 
kurslarında görmenin heyecanı içe-
risinde olduklarını dile getiren Çum-
ra Belediye Başkanı Recep Candan; 
“Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zor 
geçti. Pandemi sadece sağlığımızı 
değil sosyal hayatımızı da olumsuz 
etkiledi. Bu süreçte çocuklarımızın, 
gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği 
yaz kurslarımızı da açamadık. Bu 
kapsamda; Kur’an-ı Kerim, Temel 
Dini Bilgiler derslerinin yanı sıra 
Futbol, Voleybol, Ebru Sanatı, Yüz-
me, Ata Binme gibi faaliyetlerin 
olduğu kurslarımızın tümünü yaz 

kursları kapsamında yüz yüze vere-
ceğiz. Sağlık önlemleri kapsamında 
yapılacak kurslarımıza kayıtlarımız 
başladı ve 26 Temmuz’da son bu-
luyor. Pandemi nedeniyle kısıtlama-
lardan dolayı evlerinden çıkamayan 

çocuklarımız, gençlerimiz yaz kurs-
larımızla birlikte hem zamanlarını 
kaliteli bir şekilde değerlendirecek-
ler, hem de sosyalleşmiş olacaklar” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Seydişehir Belediyesi işbirliği ile 
ortaklaşa düzenlenen Srebrenitsa 
Fotoğraf Sergisi Milli İrade Meyda-
nında açıldı. 11-13 Temmuz Saat: 
11.00- 17.00 saatleri arasında ger-
çekleştirilecek olan sergi 3 gün sü-
recek.  11 Temmuz 1995’te Avru-
pa’da 2. Dünya Savaşından sonraki 
en büyük soykırımın gerçekleştiril-
diği Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dö-
neminde düzenlenen fotoğraf sergi-
siyle birlikte soykırım unutulmuyor.  
Henüz 16 yaşındayken 1992 yılında 
Drina nehri kıyısında sırplar tarafın-
dan kurşuna dizilen sivillerden biri 
olan, ancak son anda nehre atlaya-
rak karşı tarafa yüzüp hayatını kur-
taran Boşnak Fotoğrafçı Veliya Ha-
sanbegoviç’e ait olan fotoğrafların 
yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor. 
Sırp askerler tarafından insanların 
hunharca öldürüldüğü soykırımın, 
sadece Bosna Hersek'te değil, tüm 
dünyada acının ve adalet arayışının 
sembolü haline geldiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“Bosna Savaşı son dönemin en kanlı 
savaşlarından bir tanesidir. 3 yıldan 
fazla sürmüş olan Bosna Savaşı'nda 
100.000 ila 110.000 kişinin hayatı-
nı kaybederken, yine Bosna Savaşı 
sonrasında milyonlarca insan ülke-
sini terk etmek zorunda kalmıştır. 
Ayrıca Müslüman oldukları için bu 
zulme karşı kalan ve Bosna Srebre-

nitsa’da yaşanan soykırımda hayat-
larını kaybeden 8 bin 372 Boşnak 
kardeşimizi rahmet ve dua ile anı-
yorum” ifadelerini kullandı. 

Sergiyi gezen Başkan Tutal, 
“Konya Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından Seydişehir’de gerçekleşti-
rilen fotoğraf serginin açılmasında 
emeği geçen başta Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı Trafik kazası an be an kameralarda
Kulu ilçesinde otomobilin ay-

dınlatma direğine çarpması sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 
2 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 
sıralarında Kulu Alpaslan Mahal-
lesi Kavşağında yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya'dan Kulu makası istikame-
tine gitmekte olan henüz sürücüsü 
belirlenemeyen 07 FOB 21 plakalı 
Fiat marka otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu kontrolden çıkarak 
refüjde bulunan aydınlatma dire-
ğine çarptı. Tekerlekleri patlayan 
otomobilde yolcu olarak bulunan 
K.Y. (14) ile A.A. (54) yaralandı. 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 
ambulansla Kulu Devlet Hastanesi 
Acil Servisine getirilerek tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Konya’da seyir halinde bulu-
nan iki motosiklet, ışık ihlali yaptığı 
iddia edilen sürücünün kullandığı 
otomobile çarptı. Bir motosiklet 
sürücüsünün yaralandığı kaza gü-
venlik kamerası tarafından kayde-
dildi. 

Kaza, akşam saatlerinde mer-
kez Meram ilçesi Hasanköy kav-
şağında yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, Ö.A. idaresindeki 42 APK 
50 plakalı motosiklet sürücüsü ile 
ismi öğrenilemeyen diğer moto-
siklet sürücüsü seyir halindeyken 
ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Lada 
marka otomobille çarpıştı. Çarpış-
manın etkisiyle 2 motosiklet sürü-
cüsü yola savruldu. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kazada yaralanan Ö.A. 
ilk müdahalenin ardından Konya 
Şehir Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. n İHA

Ters şeride giren sürücü 
kazaya davetiye çıkardı

Çumra’daki yangını 
gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Konya’da ters yola girerek yak-
laşık 1 kilometre boyunca ilerleyen 
sürücü hem diğer sürücüleri hem 
kendi hayatını tehlikeye attı. Olay, 
saat 01.00 sıralarında Konya-An-
talya çevreyolunda yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, otomobil sürücü-
sü Antalya istikametine doğru ters 
şeride girerek yaklaşık 1 kilometre 

ilerledi. Kavşağa girerek sola dö-
nen sürücü bir süre sonra gözden 
kayboldu. Bu anlar ise diğer sü-
rücüler tarafından cep telefonuna 
kaydedildi. Görüntülerde, otomo-
bilin ters yolda ilerlemesi ardından 
kavşaktan sola döndükten sonra 
gözden kaybolması yer alıyor.
n İHA

Büyükşehir Belediyesinin “Gö-
nüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsa-
mında eğitim verdiği itfaiyeciler, 
Çumra ilçesine bağlı Dedemoğlu 
Mahallesinde çıkan yangını erken 
müdahalede bulunarak büyüme-
den söndürdü. Konya Büyükşehir 
Belediyesinin “Gönüllü İtfaiyecilik 
Projesi” mahallelerde çıkan yangın-
lara erken müdahalede etkin rol oy-
nuyor. Çumra’ya bağlı Dedemoğlu 
Mahallesinde tarım arazilerine çok 
yakın konumda bulunan bir elekt-
rik panosunun patlaması sonucu 
çıkan yangın, Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından “Gönüllü İt-
faiyecilik Projesi” kapsamında ma-
halleye verilen yangın söndürme 
tankeri ve gönüllü itfaiyecilerin 

erken müdahalesiyle büyümeden 
söndürüldü. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2016 yılında 
Dedemoğlu Mahalle Muhtarlığı-
na teslim edilen yangın söndürme 
tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik faali-
yetleri kapsamında verilen eğitim-
lerle gönüllü itfaiyeciler bugüne ka-
dar mahalledeki 12 yangın olayına 
müdahale ederek önemli bir başarı 
sağladı. Yeni Büyükşehir Yasası’nın 
uygulanmaya başlamasıyla birlikte 
başlatılan “Gönüllü İtfaiyecilik Pro-
jesi” kapsamında kırsal yerleşim 
bölgelerinde çıkacak yangınlara er-
ken müdahalede kullanılmak üzere 
3 tonluk 550 adet yangın söndür-
me tankeri teslim edilerek vatan-
daşların hizmetine sunuldu. n İHA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü 
görevinden Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğüne atanan Engin Dinç, yeni 
görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararname ile Emniyet Müdürü 
Engin Dinç Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğüne atandı. Emniyet Mü-

dürü Engin Dinç, yeni görev yeri 
Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü 
bahçesinde düzenlenen törenle 
karşılandı. Tören mangasını selam-
layan Dinç, daha sonra kendisini 
karşılayan mesai arkadaşları ile ta-
nıştı.

Eskişehir gibi güzel bir ilden, 

Yunus Emre’nin diyarından Şems-i 
Tebrizi ve Hazreti Mevlana’nın di-
yarına geldiklerini belirten Emniyet 
Müdürü Engin Dinç, “Türkiye’nin 
en büyük, en güzel şehirlerinden 
bir tanesine emniyet müdürü ola-
rak atanmak bizim için ayrı bir 
gurur ve onur meselesi. Bu doğrul-

tuda devlet büyüklerimize ayrıca 
şükranlarımızı arz ediyorum. Bu şe-
refli göreve bizi layık gördükleri için 
ben şimdiden hem Konyalı vatan-
daşlarımıza, hem emniyet teşkilatı 
mensuplarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
n İHA

İl Emniyet Müdürü Dinç göreve başladı 

2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturması genişletildi. Kuru-
lan özel ekip, cinayetle ilgili 24 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi

Büyükşen cinayetinde 
kör düğüm çözülüyor
Karatay ilçesine bağlı İsmil Ma-

hallesinde 2018 yılında cinayete 
kurban giden Metin ve Necla Bü-
yükşen çiftinin soruşturmasında 
Jandarma Genel Komutanlığınca 
özel olarak görevlendirilen Jandar-
ma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 
ve Konya İl Jandarma Komutanlığı 
tarafından düzenlenen operasyon-
larda 24 kişi gözaltına alındı.

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazar-
tesi günü saat 23.00 sıralarında 
İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bu-
lunan müstakil bir evde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin 
Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen 
(54) çiftin kızları Büşra Büyükşen 
ile evlerinde oturduğu sırada eve 
elinde tüfekle yüzü maskeli bir sal-
dırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi 
Necla Büyükşen’i tüfekle vurularak 
öldürüldü. Başına dipçikle vurulan 
Büşra Büyükşen ise olaydan ölü 
numarası yaparak kurtuldu.

KÖR DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR
Cinayetin ardından başlatılan 

soruşturmada bir sonucu ulaşıla-
mazken, cinayete kurban giden 
Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 
doktor olan oğulları Uğur Büyük-
şen’in görevinden istifa ederek 
anne ve babasının katillerinin bu-
lunması için ulusal yayın yapan 

televizyon programına çıkarak yar-
dım istedi. Cinayetin çözülebilmesi 
için Jandarma Genel Komutanlı-
ğınca özel olarak görevlendirilen 
jandarma dedektifleri olan JASAT 
ekipleri görevlendirildi. JASAT 
ekipleri ve Konya İl Jandarma Ko-
mutanlığı tarafından Büyükşen 
çiftinin cinayet soruşturmasına iliş-
kin çok sayıdaki adrese şafak vakti 
operasyon düzenledi. Operasyon 
kapsamında 24 kişi gözaltına alı-
nırken, şahıslara ait ev ve araçla-
rında da arama yapıldı. Konya İl 
Jandarma Komutanlığına götürü-

len şüphelilerin sorgularının sür-
düğü öğrenildi.

KONYA CUMHURİYET 
BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
Konya’da yaklaşık 3 yıl önce 

işlenen Metin ve Necla Büyükşen 
cinayeti soruşturmasına yönelik 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
dan da açıklama yapıldı. Açıklama-
da, "3 Eylül 2018 tarihinde Konya 
ili İsmil Mahallesinde meydana ge-
len Metin Büyükşen ve Necla Bü-
yükşen’in öldürülmesi olayı ile ilgili 
yapılan soruşturma kapsamında, 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın tali-

matı ile 13 Temmuz 2021 tarihin-
de yapılan eş zamanlı operasyonda 
olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 
24 şüpheli yakalanmıştır. İkamet 
ve araçlarında yapılan arama iş-
lemleri sonrası gözaltına alınan 
şüphelilerin Konya İl Jandarma 
Komutanlığında adli işlemlerinin 
halen devam ettiği, Konya Cum-
huriyet Başsavcılığımızca soruş-
turmanın titizlikle yürütüldüğü, 
soruşturmanın safahatı ve sonucu 
hakkında bilgi verileceği hususu, 
kamuoyuna saygıyla duyurulur" 
denildi. n İHA
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Beyşehir Gölü’nü katamaran temizleyecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
arasında yapılan “Beyşehir Gö-
lü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve 
Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” 
çerçevesinde; gölde oluşabilecek 
kirliliğin önlenmesi, gerekli teçhi-
zatın taşınması ve acil durumlarda 
kullanılmak üzere bakanlık deste-
ğiyle temin edilen 1 adet katama-
ran Beyşehir Gölü’ne indirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
arasındaki “Beyşehir Gölü’nde Ha-
yalet Ağların Tespiti ve Temizlen-
mesi İş Birliği Protokolü” kapsa-
mında alınan bir adet katamaran 
(Yük Taşıma Salı) göle indirildi.

İmzalanan protokol kapsa-
mında Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın destekleriyle temin edilen 
katamaranın Beyşehir Gölü’ne 
indirme programına; Şarkikaraa-
ğaç Kaymakamı Onur Yılmazer, 

Şarkikarağaç Belediye Başkanı İsa 
Çarkacı, Konya Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Hülya Şevik, Beyşehir 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki 
Ağmaz ve Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı 
Yaşar Kahraman katıldı. 

Katamaran; gölde oluşabilecek 
kirliliğin önlenmesi, oluşan atıkla-
rın taşınması, yapılacak inceleme 
ve araştırmalarda gerekli teçhi-
zatın taşınması ve kurulumu, acil 
durumlarda ve bölgede oluşabile-
cek hayati ihtiyaçların temininde 
kullanılacak. 

Ayrıca; Beyşehir Gölü ve hav-
zasının ekolojik durumunun de-
ğerlendirilmesi, su seviyesi-su 
kalitesi izleme istasyonları projesi 
kapsamında ölçüm ve analizi ile 
önümüzdeki süreçte gölde yapıla-
cak araştırma ve incelemelerde de 
kataraman kullanılacak.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Karaburun plaj ve kamping alanı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görü-
yor. Sıcakların bastırdığı bugünlerde plaja akın eden vatandaşlar, gölde yüzerek serinliyor

Beyşehir Gölü sahili
Antalya’yı aratmıyor

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü sahili, An-
talya sahillerini aratmıyor. Özellikle 
hafta sonları Karaburun Plajı'na akın 
eden vatandaşlar, gölde yüzüp, sa-
hilde güneşleniyor. Yaklaşık 656 ki-
lometrekarelik yüz ölçümüne sahip 
Beyşehir Gölü çevresinde bulunan 
3 kilometrelik Karaburun plajı An-
talya sahillerini aratmıyor. Gölün 
suyunda serinleyen Beyşehirliler, 
aynı zamanda meşe ormanları ara-
sında kamp yapma ve piknik yap-
ma olanağı da buluyor. Akdeniz’in 
denizi terası, Konya’nın denizi Bey-
şehir Gölünde Akdeniz sahillerinde 
ne varsa aynısını burada mümkün 
olduğunu vurgulayan Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır, “Ak-
deniz’i bölge insanımızın ayağına 
getirdik” dedi.

BAŞKAN BAYINDIR, “KARABURUN 
PLAJI, BÖLGE TURİZMİNİN 

PENCERESİ OLDU”
İnce kum taneleri ile bir göl ta-

banı düşünün, masmavi suyuyla 
içilebilir niteliği olan Beyşehir Gö-
lü'nün kenarındayız. Karaburun pla-
jının özelliği kendi kendine oluşan 
bir plaj olmasıdır. Bizler de bu güzel 
tabloya çerçeve yaptık. Amacımız 
Konya’mızın ve bölgemizin bütün 
insanlarını Akdeniz'e kadar gitme-
leri yerine plajı onların ayaklarına 
getirmek oldu. 

Plajımız, önce 800 metrelik bir 
alana sahipti, bu yıl yeni yüzü ile 3 
kilometreye tamamladık. Üstünler 
Çayı dediğimiz Çayın kenarına ka-
dar ıslahını yaptık. Geçen yıl 3 bö-
lüm olan plajımız, bu yıl 6 bölüme 
çıkararak açılışını yaptık. Tuvaletleri 
ile soyunma kabinleri ile kafe ve bü-
feleri ile geniş bir banttı halkımızın 
hizmete sunduk. Tuvalet sayısı her 
plajın kendi bünyesinde olarak ya-
pıldı. Toplamda 24 adet 12 bayan 
12 erkek olmak üzere her bölümün 

ayrı ayrı plajı bulunuyor. Burada ön-
celiğimiz disiplindir. Giriş çıkış dâhil, 
otopark sistemi boydan boya 4000 
aracı barındırabiliyor.  Milli Parkların 
bize verdiği Karaburun ve bölgesi, 
mesire alanları vatandaşımıza hiz-
met veriyor. Ayrıca mesire alanları-
nın dışında, karavan kamp alanlarını 
gölün kenarında eşsiz manzara ile 
geçirimsiz fosseptiklerle çözerek hiz-
mete kazandıracağız. Burada tuvalet 
sistemimizde öyle önceliğimiz Bey-
şehir Gölü'nün doğasını korumak. 
Ağacına, çiçeğine böceğine dokun-
madan bu alana sahip çıkacağız. Şu 
an yaptığımız çalışmalar tamamen 
doğal yapıyı koruyarak kurduğumuz 
sistemler ile gerçekleşiyor. Karabu-
run, Beyşehir turizminin penceresi 
oldu. Beyşehir Gölünü anlatmaya 
gerek yok zaten suyun kalitesi ile da-
ğının özellikleri ile Güneşin doğuşu 
ve batışı ile bunu anlatmak çok zor 
yaşamanız gerekir. Yani bu şehirde 
“Güneş koşarak doğar, hüzünle ba-
tar” sözümün özü budur. İnşallah 
Beyşehir’i Türkiye'nin daha dışına 
çıkararak, Dünya ile buluşturmaktır. 
Karavancıların ve çadırcıların uğrak 
yeri olan bir bölgeye doğru gitmek 
istiyoruz.” Dedi.
“KARABURUN PLAJI ANTALYA’DAN 

135 KİLOMETRE OLACAK”
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 

Bayındır Gembos yolunun önemine 

değinerek şunları söyledi; “Gembos 
yolumuz açıldıktan sonra da Akde-
niz'deki o sıcak Akdeniz suyunda de-
ğil Beyşehir'in bu serin sularında se-
rinlemelerini istiyoruz. Gembos yolu 
açıldığı zaman, Beyşehir Karaburun 
plajı Antalya’dan 135 kilometre ola-
cak. Turizmde insanları Serik, Ma-
navgat ve Antalya merkezde dâhil 
buraya çekmek istiyoruz. Yaylayız 
ve yaylayı gerçek manada tarif et-
mek istiyoruz tarifine Karaburun'da 
ekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
“BURASI DA ANTALYA KADAR VAR”

Beyşehir Karaburun plajına yo-
ğun ilgi gösteren Konyalı Anıl Ersen, 
“Konyalı olarak herkes Antalya’ya, 
Bodrum’a gidemiyor. Burasıda An-
talya kadar var” dedi.

Ersen, “Konyalı olarak herkes 
Antalya’ya, Bodrum’a gidemiyor. 
Burasıda Antalya kadar var o kadar 
da güzel bir yer. Konyalıya fazlasıyla 
yetecek bir yer. Önce geldik orma-
nımızda mangalımızı yaktık, pikniği-
mizi yaptık, karnımızı doyurduk son-
ra plaja geldik yüzdük. Şimdi burada 
güneşleniyoruz. Korona virüsten 
sonra burası çok iyi tatil gibi oldu.”

BAŞKANI GÖRÜRSEM EVİME 
DAVET EDECEĞİM!

Karaburun’da yapılan hizmet-
lerden dolayı memnuniyetini dile 
getiren 76 yaşındaki Şehnaz Akay, 
Başkanımız Bayındır’a teşekkür 

ederek, bu hizmetlerinden dolayı 
kendisine teşekkür ederim, görsem 
evime davet edeceğim” dedi. Şeh-
naz Akay açıklamasında, “Bundan 
iyi yer mi olur şuraya bir bak. Herkes 
ceylan gibi, balık gibi uçuyorlar. Ben 
burayı çok sevdim Allah o Belediye 
Başkanından Allah razı olsun. Eğer 
görürsem evime davet edeceğim. O 
meşelerin araları çok güzel çok be-
ğendim. Allah ondan razı olsun, ne 
muradı varsa versin. Çok güzel bir 
yer çocuklara hep gösterdim fotoğ-
raf çektim.”

AVRUPA’DA BİLE BU KADAR 
ÖZEL YERLER YOK

Fransa’dan tatile gelen Selim 
ve Ayşegül Akay çifti de, Antalya, 
Bodrum ve Alanya’yı aratmayan bir 
sahil olduğunu dile getirerek şunları 
söylediler;

Salim Akay, “Çok teşekkür ede-
riz hizmet olarak çok güzel şeyler 
yapılmış. Burada plaj olarak, otur-
ma, güneşlenme ve yüzme yerleri 
çok güzel olmuş vatandaşlarımıza 
burayı tavsiye edelim. Buyursun 
gelsinler görülecek ve yaşanılacak 
yer.” Ayşegül Akay, “Yurt dışından 
Fransa’dan geliyoruz. Antalya, Bod-
rum ve Alanya’yı aratmayan bir 
sahil yapılmış. Plaj olarak çok güzel 
ayaklarınıza taş değmiyor. Her şey 
çok düşünceli yapılmış. Mescitleri, 
tuvaletleri, duş kabinleri, büfeleri ve 
piknik yerleri var. Her şey çok güzel, 
oturabileceğiniz yiyip içebileceğiniz 
özellikle Ailecek oturabileceğiniz 
ayrı yerler var her şey şahane olmuş. 
Beyşehir Belediyemizin gerçekten 
çok güzel planlanmış. Antalya’ya 
gitmeye hiç gerek kalmamış ve çok 
yakın istediğimiz zaman gelebilece-
ğimiz her konuda düşünceli şahane 
bir yer yapılmış. Avrupa’da bile bu 
kadar özel yerler yok. Türkiye’mizde 
her imkân var.”
n HABER MERKEZİ

Konya’nın ilk güvenli 
kampüsü KTO Karatay

Türk Standardları Enstitüsü ta-
rafından “Güvenli Kampüs Belge-
si” almaya hak kazanan Konya’da-
ki ilk üniversite olan Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in 
da katılım sağladığı törenle belge-
sini aldı.

KTO Karatay Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen “Güvenli Kampüs 
Belgelendirme Töreni”ne KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Kara-
tay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. 
Adem Şahin ile beraberindeki he-
yet, KTO Karataylı akademisyen ve 
idari çalışanlar katıldı. 

AHİLİK SİSTEMİYLE ÖZLEŞEN 
KALİTE VE STANDART ÇERÇEVESİ

Törenin açılış konuşmasını 
yapan KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Uluslararası standartlar 
çerçevesinde geliştirilmiş öğretim 
programı sunarak bilime katkı sağ-
lamayı amaçlayan KTO Karatay 
Üniversitesi, bir dünya üniversitesi 
olma hedefine gün geçtikçe daha 
da yaklaşmaktadır. Bu hedefe 
ulaşma doğrultusunda fiziki-beşerî 
yatırımları ile kalite çalışmalarına 
ağırlık veren KTO Karatay Üniver-
sitesi, başarı belgelerine bir yenisi-
ni daha eklemiştir.” dedi. 

Gelişimini hızla devam ettiren 
dinamik bir üniversite olmanın, 
kurumsallaşma ihtiyacını da bera-
berinde getirdiğini aktaran Başkan 
Öztürk; “Kalite yönetim sistemi 
ve sürekli iyileştirme felsefesini 
benimseyen üniversitemizin ka-
lite yolcuğu 2017 yılında başladı. 
KTO Karatay Üniversitesi, sürekli 
iyileştirme ve geliştirme politikala-
rını belirlemiş, bu politikaları tüm 
yönetim ve çalışanları ile içselleş-
tirmiştir. Yapılan kalite çalışmala-
rının kuruma ve kurumsallaşmaya 
olan olumlu etkileri tüm alanlarda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu düstur 
ile daha iyiye ulaşmak için verilen 
gayret arttırılarak devam edecek-
tir.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarında, kalite yöneti-
mine verdikleri öneme değinen ve 
Türk Standardları Enstitüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Adem Şahin’e teşek-
kür eden Başkan Öztürk; “Kültürü-
müzde insanı ön plana alan Ahilik 
sisteminde olduğu gibi kalite ve 
standartı, insan hayatına verilen 
önem çerçevesinde değerlendir-
mekte ve önemsemekteyiz. Bu açı-
dan KTO Karatay Üniversitesi ola-
rak, kalite ve standart konularına 

ayrı bir önem vermekte ve çalış-
malarımızı buna göre şekillendir-
mekteyiz. Kurum olarak bugüne 
kadar iş birliği içinde çalıştığımız 
Türk Standartları Enstitüsü’nün 
büyük desteklerinden ötürü başta 
Başkanımız Prof. Dr. Adem Şahin 
olmak üzere TSE Konya Bölge Ko-
ordinatörü Mehmet Yıldırım ve 
tüm koordinatörlük ekibine teşek-
kürlerimi sunuyorum.” şeklinde 
konuştu.

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE 
‘GÜVENLİ KAMPÜS BELGESİ’ 

AVANTAJ SAĞLAYACAK
Konya Ticaret Odası Kara-

tay Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk’ün ardın-
dan konuşmalarını gerçekleştiren 
Türk Standartları Enstitüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Adem Şahin, KTO 
Karatay Üniversitesi’nin önemine 
değinerek “Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi, bir üniversite 
olmanın ötesinde ismiyle, faaliyet-
leriyle de bizim için oldukça önem 
taşımaktadır. Anadolu’nun ilk va-
kıf yükseköğretim kurumlarından 
Karatay Medresesi’nden ismini 
almasının yanı sıra Konya Ticaret 
Odası’nın vizyonu ile daha özel 
hâle gelmiştir. KTO Karatay Üni-
versitesi, kalite yönetim sistemleri 
ile ilgili konulara hazırlıklı ve yatkın 
olduğu için bu tür modelleri ha-
yata geçirirken hızlı aksiyon almış 
ve Güvenli Kampüs Belgesi alan 
Konya’daki ilk üniversite olmuştur. 
Yaklaşan üniversite tanıtım döne-
minde adaylara kapılarını açacak 
olan üniversitelerin hem velile-
re hem de öğrencilere bu belgeyi 
sunmaları daha güvenilir bir ortam 
oluşturacaktır.” dedi.

TSE BAŞKANI ADEM 
ŞAHİN’DEN KTO KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ’NE ÖVGÜ

Başkan Şahin, konuşmasını 
“Konya, İç Anadolu Bölgesi’nin 
sanayi merkezi konumundadır. 
Mesleki eğitim alanında ihtiyaç du-
yulan her şeye KTO Karatay Üni-
versitesi’nin cevap verme gayreti 
içerisinde olması ve bunu da layı-
kıyla gerçekleştirmesi çok önemli 
bir faktör. Daha nice yeniliklere ve 
başarılara imza atacaklarına inan-
dığım KTO Karatay Üniversitesi’ne 
‘Güvenli Kampüs Belgesi’nin de 
hayırlı olmasını diliyorum.” sözleri 
ile bitirdi.

Program, TSE Başkanı Prof. Dr. 
Adem Şahin’in, KTO Karatay Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr. 
Bayram Sade’ye, belge takdimi ile 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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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

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

İletişim: 0332-3575959  0537-3450505

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

Görüşmeler aşağıda belirtilen 
adreste yüz yüze yapılacaktır.

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

No:211 Karatay / KONYA

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

ZAYİ
9973770****

Geçici Koruma Kimlik 
Kartımı kaybettim, 

hükümsüzdür.
Muhammed El Ali

Bizi sosyal 
medyadan
 takip edin!
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‘Hızımızı kesmedik, 
kesmeyeceğiz’

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, tüm dünyayı etkisi 
altına alan yeni tip koronavirüs sal-
gınına rağmen projelerde aksak-
lığa asla izin vermediklerini belir-
terek “İlçemize muhteşem eserler 
kazandırmaya devam ediyoruz. Ci-
hanbeyli, Orta Anadolu'nun parla-
yan yıldızı olmaya devam edecek” 
dedi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, Sağlık ve çevresin-
deki mahallelerde uzun yıllardır 
özlemle beklenen ve ilçe ulaşımı 
için büyük önem taşıyan Yenice-
oba Makası-Sağlık arasındaki 12 
kilometrelik yolda başlatılan asfalt 
çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe-
de başlattıkları yol seferberliği kap-
samında çok önemli bir güzergahı 
da tamamen elden geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını belirten 
Başkan Kale “Sadece Sağlık'taki 
değil başta Gölyazı'da olmak üzeri 
çevredeki diğer mahallelerde ya-
şayan tüm hemşehrilerim bu çalış-
mayı yıllardır özlemle bekliyordu. 
Türkiye'nin yüzölçümü bakımın-
dan en büyük ilçesi olan Cihanbey-
li'mizi modern yollarla donatmaya 
kararlıyız. Çalışmalarımızda bizlere 
büyük destek veren Sağlık Bakanı-
mız Sayın Fahrettin Koca ve Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Adil Karaismailoğlu’na şükranları-
mı sunuyorum. Hayırlı olsun” diye 
konuştu.

YENİ KAMYON GARAJİ İLE 
GALERİCİLER SİTESİNİN

TEMELİ ATILDI
Konya’nın Cihanbeyli İlçesi-

ne belediye tarafından iki önemli 
tesis kazandırılıyor. Geçtiğimiz 
günlerde ihale çalışmaları tamam-
lanarak inşaatlarına başlanan Yeni 
Kamyon Garaji ile Yeni Galericiler 
Sitesi’nin mini temel atma töreni 

Belediye Başkanı Mehmet Kale’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Burada 
yaptığı konuşmada “Cihanbeyli’yi 
muhteşem eserlerle donatıyoruz” 
diyen Başkanı Kale, koronavirüs 
şartlarına rağmen projelerde aksa-
ma yaşanmasına asla izin verme-
diklerini, aksine çalışmaları daha 
da hızlandırdıklarını belirtti. 

Her iki tesisi de en kısa sürede 
tamamlamanın gayretinde olacak-
larını ifade eden Kale “Bölgeye ay-
rıca yeni imar yolları kazandırıyo-
ruz. Cihanbeyli’ye adeta yeniden 
inşa ediyoruz. Her alanda örnek 
eserler kazandırıyoruz. Hızımızı 
kesmedik, kesmeyeceğiz. İlçemize 
olan aşkımızı hizmete dönüştü-
rüyoruz. Cihanbeyli Orta Anado-
lu'nun parlayan yıldızı olmaya de-
vam edecek” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

 

Kadınhanı İstasyonu Makaslar Bölgesine 200 Metre Uzunluğunda Pvc Kar Siperi Yapılması 
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   : 2021/377329
1-İdarenin
a) Adı   : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)
     7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
     MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 GAR     
     AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2722137621-4411 - 2722141943
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı   : Kadınhanı İstasyonu Makaslar Bölgesine 200 Metre Uzunluğunda 
     Pvc Kar Siperi Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem inşaat imalatı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 29.07.2021 - 14:30
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri:  TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE TOPLANTI 
(e-tekliflerin açılacağı adres)  SALONU/AFYONKARAHİSAR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki A-V veya A-VI grubundaki işler veya bu gruplara 
ait işlerle ilgili “tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb.” işler benzer iş 
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği diplomalarıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KADINHANI İSTASYONU MAKASLAR BÖLGESİNE 
200 METRE UZUNLUĞUNDA PVC KAR SİPERİ YAPILMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1411355

İnsanlığın ortak değerlerinden biri 
olan demokrasinin nihai bir tanımı yok-
tur. Demokrasi benim nezdimde “bilinçli 
halkların sahip çıktığı bilinçli haklardır.” 
Demokrasi kavram olarak halkın ege-
men olduğu bir çeşit yönetim biçimidir. 
Günümüzde ise çoğulcu demokrasiden 
çoğunlukçu demokrasiye geçilmiştir. Ço-
ğulcu demokrasi çeşitliliğin farkındadır tek 
olmadığını bilir, çoğunlukçu demokrasi 
ise halkın desteği azami dereceye ulaşın-
ca azınlığın kendisine uymasını bekler. 
Bir toplumda seçme hakkını birey olarak 
kullanan kişinin oyu hangi cenaha giderse 
gitsin kazanan genel iradedir. Çoğunluğun 
kanaati anlayışıyla demokrasi elbette ki 
sağlanır ancak muhalif oy kullananların 
fikirleri, görüşleri çoğunluğun içinde eritil-
memelidir.

Demokrasinin yegâne amacı ötekinin 
tanınması olmalıdır. Sadece başkalarının 
farklılığını tanımakla da bir ülkeye demok-
rasi gelmez, demokrasi; aynı toplumun 
içinde dünya görüşü farklı olan insanları 
bir arada yaşatmakla başlar. Başkalarının 
farklılığının tanınmaması herkesin kendi 

iç dünyasına gömülmesine dönüşebilece-
ğinden, her türlü yönetim biçiminin ve de-
mokrasinin önceliği; eşitlik ilkesi olmalıdır. 
Herkesi kendi dünyasına bırakmak ileride 
toplum için bir tehdit oluşturabilir. Başkası-
nın haklarına saygı duymayan demokrasi 
kabul edilemez.

Demokratik toplum yalnızca anı kur-
tarmak ve geleceği kendi standartları içinde 
şekillendirmek yerine standartlarının dışına 
çıkar ve zamanı ve mekânı bu boylamda 
incelemeye gayret eder. Bu çeşitlilik ara-
yışı değişime indirgenmemelidir. Birçok 
toplum Batının geliştirdiği yenilikleri ken-
dine uyarlama çabasındayken, modern 
toplumlar da gelişirken yitirdiklerini bulma 
çabasındadır. Ezbere dayalı sistemlerle 
ülke yönetilmez, alternatif bir toplumun 
oluşması belki de içimizdeki ikiliğe iyi gelir.

Bugün bizler Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü olarak adlandırılan 15 Temmuz’a 
siyasi tercihlerimizi ve farklı görüşlerimizi 
bir kenara bırakarak hep birlikte tarafsızca 
sahip çıkamıyorsak bu; toplumun ikilik 
anlayışının ortaya çıkardığı bir üründür. 
Demokratlar gittikçe artan fanatizme bir 

dur demelidir. Topluma 
yurttaşlık ve aitlik ruhunu be-
nimsetemediğimiz takdirde 
Türk toplumunun dillere şa-
yan destanları senin liderinin 
zaferi benim liderimin zaferi 
genellemesi içinde değerini 
yitirecek, esas olanın halk 
olduğu unutulacaktır. Bu-
gün demokrasi ne bizde ne 
başkasında ne zenginlerde 
ne fakirlerde ne geçmişte 
ne de gelecekte daha fazla değildir. Dün-
yada öyle bir eşitlik sağlanmalıdır ki işte 
o zaman gerçek manada demokrasiden 
bahsedilebilsin. 

15 Temmuz’un neden Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildiğine 
değinelim istiyorum. O gün meydanlarda 
vatanı için mücadele eden kararlı bir halk 
vardı buna hepimiz şahit olduk. Halk ba-
ğımsızlık hakkına sahip çıkmak için ora-
daydı. Kamuoyu, Yurtta Sulh Harekatı'nın 

varlığından ilk defa TRT 
ekranlarında Tijen Karaş'a 
zorla okutulan darbe bildi-
risi ile haberdar olmuştu. 
Olaylar saat 22.00 civa-
rında Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprü-
sü’nün askerler tarafından 
kapatılmasıyla başlamıştı. 
Aynı saatlerde İstanbul ve 
Ankara semalarında jetler 
uçmaya başladı. 22.15 

sularında ise Atatürk Havalimanı ele geçi-
rilmeye çalışıldı. Saatler 23.45’i gösterirken 
bir grup darbeci TRT binasına girdi ve bah-
settiğim darbe bildirisini okuttu. Herkes 
olayları şaşkınlıkla yakinen takip ederken 
saat 00.25 sularında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan CNN Türk canlı yayını-
na Facetime ile bağlandı. Erdoğan, Hande 
Fırat’ın sorularını cevapladığı konuşma-
sında halkı meydanlara çağırdı. Olayların 
seyrini değiştiren konuşmasını “Ben bu-

güne kadar Halkın gücünün üstünde 
bir güç tanımadım” diyerek tamamladı. 
Bu çağrı demokrasi çağrısıydı. Bu çağrı 
halka güven aşıladı. Halk darbe girişimini 

canını ortaya koyarak geri püskürttü. 15 
Temmuz 2016’da ordunun içinde örgüt-
lenmiş bir grup vatan haininin düzenlediği 
cunta girişiminde 251 vatandaşımız şehit 
olurken 2 bin 196 vatandaşımız gazi oldu. 
Halkın devletin görevini hiç düşünmeden 
nasıl üstlendiğine, kendi temel hak ve öz-
gürlüğünü sonuna kadar nasıl savundu-
ğuna gözlerimizle tanıklık ettik. Bu zamana 
kadar tarihe geçmiş onca zaferin birlik ve 
beraberlik bilinciyle nasıl bertaraf edildiğini 
dinleyip durduk. 15 Temmuz’da ise kendi 
zaferimizi yazdık. Halk haklarını savunduğu 
ölçüde bağımsızdır.

Demokrasi için bir diğer önemli nokta 
ise insan haklarıdır. İnsan haklarının asıl 
hedefi kişileri devlet baskısından korumak-
tır. Dünyanın sancılı demokrasi tarihini ir-
delediğimizde John Locke’un insan hakları 
düşüncesini ortaya çıkarmakta fazlasıyla 
katkısı olduğunu görürüz. Locke’a göre 
“devletin amacını, kapsamını ve sınırlarını 

belirleyen insan haklarıdır.” Demokrasinin 
niteliği insan haklarına verdiği öncelikle 
ölçülür. Hak ve özgürlükler ise ancak kulla-
nılabildiklerinde anlamlıdır. Devletin görevi 
insanların haklarını tanıma, karışmama, 
koruma, temin ve tedarik etmektir. Devlet 
insan haklarına ilişkin görevini yerine getir-
diği takdirde yurttaş bireyler yetişir. Bunun 
aksi gerçekleştiğinde ise halk yurttaşlığın 
getirdiği yükümlülüklere kulak asmaz ve 
devletle sadece ihtiyacı olduğunda etkile-
şime geçer. Bir devletin devlet olabilmesi 
için insanların varlığına ve desteğine ihti-
yacı var. Devlet kendi bildiğini okur, halk 
başına buyruk davranırsa bu gamsızlık bizi 
yalnızlaştırır: devlet olmanın gereği birlik ve 
beraberlik olgusunu yitiririz.

Vatandaşların siyasi sistemlere karşı 
güveninin giderek azaldığı bir dünyada 
demokrasi belki de son neferimizdir. Türk 
toplumu demokrasiye olan güvenini kay-
betmeye başladığının farkında ve onsuz 
yapamayacağının bilincinde. Bağımsızlı-
ğına düşkün olan bir toplum olarak temel 
değerlerimize sahip çıkmalı ve demokrasi 
hakkımızı aramalıyız.

YERSİZ YURTSUZ DEMOKRASİ VE 15 TEMMUZ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ

Mehmet Kale
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MEDAŞ eğitimlerle daha güçlü Gelecek Selçuklu Teşkilatı sahada
Teknolojik gelişmelerden 

maksimum düzeyde faydalanarak 
eğitimi her zaman ön planda tutan 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş, daha 
hızlı hizmet vermek için teknolo-
jik altyapısını geliştirmeye devam 
ediyor. 

Teknolojinin hayata entegre 
edilmesi amacıyla, insan iş gücü-
nü ve olabilecek hataların önü-
ne geçmeyi hedefleyen MEDAŞ, 
insansız hava aracını projelerine 
dahil ederek sunulan hizmet kali-
tesini farklı bir boyuta taşıyor.  Bu 
eğitimle MEDAŞ, kamulaştırma 
projelerinde saha gezilerek insan 
gücüyle yapılan proje ve etüdünün 
(saha analizlerinin), insansız hava 
aracı (drone) sayesinde işin süre-
sini kısaltarak hataları minimize 
etmeyi hedeflemiştir. Sıfır hata to-
leransı ile yerinde kontrol edilecek 
ve böylece yatırımların hız kesme-
den eksiksiz ve hatasız yapılması 
sağlanacaktır.  Proje bazında yeni 
teknolojileri de sisteme dahil ede-
rek drone ile alınacak fotograme-
tik ölçümler ile halihazır harita ve 
proje üretimi yapılacak olup kalite 
daha üst seviyelere taşınmasının 
amaçlandığı aktarıldı.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 
talimatı ile mahalle ziyaretlerini 
sürdüren Selçuklu ilçe teşkilatı bu 
hafta, Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan hobi bahçelerindeki barakaları 
yıkılmak istenen Çaltı, Bağrıkurt, 
Meydan ve Sızma Mahallelerini 
ziyaret etti. “Sadece Seçim Za-
manı Değil, Sadece Oy İstemek 
İçin Değil, Her Zaman Halkla İç 
İçe Olacağız. Biz Halkız, Halk Ge-
lecek” Sloganı İle her hafta bir 
mahalle ziyaret eden Gelecek 
Partisi Selçuklu ilçe Teşkilatı Pan-
demi kısıtlamalarının kalkması 
ile çalışmalarına hız verdi.  Hafta 
sonu İlçe Teşkilat Başkanı Hakan 
Eser ve beraberindeki heyet Çaltı, 
Bağrıkurt Meydan ve Sızma ma-
hallelerini ziyaret ederek mahalle 
sakinlerini dinledi. “Son haftalarda 
ilçemizin taşra mahallelerine yap-
tığımız ziyaretlerde, hobi bahçeleri 
ile ilgili mağduriyet, şikâyet ve te-
mennileri dinledik” diyen Selçuklu 
İlçe Teşkilat Başkanı Hakan Eser, 
“Tek derdi toprakla haşır neşir ol-
mak olan, evlatları ve torunları ile 
keyifli zaman geçirmek isteyen, 
ailesi ile yiyecek kadar sebze ve 
meyve yetiştirmekte olan mahalle 

sakinlerimizin “Hobi bahçesi mağ-
duru” haline getirilmesi bizleri de-

rinden üzdü” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, vatandaşları “15 
Temmuz Şehitlerini Anma De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü” et-
kinliklerine davet etti.

Ülke genelinde olduğu gibi 
Seydişehir'de de darbe girişiminin 
yıl dönümü dolayısıyla düzenle-
necek etkinliğe dair hazırlıkların 
tamamlandığını ifade eden Bele-
diye Başkanı Tutal “yeniden diri-
lişimizin sembolü haline gelen ve 
milletimizin kahramanlık destanı 
yazdığı 15 Temmuz gecesi ve o 
gecede yaşanılan hadiseler yıllar 
geçse de unutulmayacak, unuttu-
rulmayacak.  5 yıl önce 15 Tem-
muz gecesi tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Seydişehir’de de hain darbe 

girişimine karşı dimdik ayakta du-
ran, vatan, millet, bayrak aşkıyla 
yoğrulan Seydişehirli hemşehrile-
rimizle birlikte darbe girişiminin 5. 
Yılında da 15 Temmuz Perşembe 

günü hep birlikte bu geceyi unut-
turmayacağız. 

Hem aziz şehitlerimizi anmak 
hem de o gece yazılan kahraman-
lık destanını hatırlamak amacıyla 

15 Temmuz Perşembe akşamı 
Saat 21.00’da başlayacak olan 
“15 Temmuz Şehitlerini Anma 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
programı Milli İrade Meydanın-
da demokrasi nöbetimizle devam 
edecek. Bu vesileyle tüm hemşeh-
rilerimizi 15 Temmuz Perşembe 
günü Milli İrade Meydanımızda 
“Türkiye Geçilmez” diyerek dü-
zenleyeceğimiz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü Anma programına 
davet ediyorum. Ayrıca programa 
katılacak olan vatandaşlarımızdan 
ricamız namaz seccadelerini yan-
larında getirerek maske ve mesafe 
kurallarına uygun şekilde nöbeti-
mize iştirak etmeleridir” ifadeleri-
ni kullandı. n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal'dan 15 Temmuz gecesine davet

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Konya’da üniversite okuyan uluslararası öğrencilere yönelik 
“Kardeşlik Kampı” düzenledi.  Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı kampta öğrenciler doyasıya eğlendi

İki Doğu İki Batı’dan 
‘Kardeşlik Kampı’

Konya’da okuyan uluslararası 
öğrenciler İki Doğu İki Batı Derne-
ğinin düzenlediği Kardeşlik Kam-
pı’nda bir araya geldi. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın Mersin’in Silifke 
ilçesinde bulunan Yıldırım Beya-
zıt Gençlik Kamp Alanında 7-11 
Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 
kampta çeşitli etkinlikler ve geziler 
düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama 
yapan İki Doğu İki Batı Uluslarara-
sı Öğrenci Derneği Başkanı Murat 
Arslan, “Konya’da okuyan uluslara-
rası öğrencilerimizin eğitimleri ile 
birlikte ülkemizin kültürünü öğren-
meleri, doğal ve tarihi güzellikleri-
ni görmesini önemsiyoruz. Daha 

önceden farklı şehirlerimize geziler 
ve kamplar düzenledik. Bu sene de 

kardeşlerimiz pandemi döneminde 
olmamız sebebiyle etkinliklere ka-

tılamadılar. Bu sebeple kardeşleri-
mizin rahat bir nefes almasını sağ-
lamak amacıyla Mersin’in Silifke 
ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın kamp alanına farklı 
ülkelerden, farklı kültürlerden kar-
deşlerimiz birlikte geldik. Bu kamp 
alanını uluslararası öğrencilerimize 
açan ve desteklerini esirgemeyen 
Gençlik ve spor Bakanımıza ve 
Bakanlık yetkililerine, Necmettin 
Erbakan Üniversitemize teşekkür 
ederiz. Allah razı olsun. Uluslara-
rası öğrencilerimize yönelik eği-
tim programlarımız, gezilerimiz ve 
kamplarımız inşallah devam ede-
cek.” dedi. n HABER MERKEZİ

Bera, 5 şirketi ile 
ikinci 500 listesinde

2020 yılı Türkiye'nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları 
açıklandı. Bera Holding A.Ş. liste-
de 5 şirketi ile yer alarak, toplamda 
1 milyar 634 milyon TL’lik üretim-
den satış cirosu elde etti. 2020 yılı 
için Konya Sanayi Odası’na bağlı 
şirket sayısı, İSO İkinci 500 Lis-
te’sinde bir azalarak 14 şirket ile 
temsil edildi. 

Bu 14 şirket 2019 yılına kıyasla 
satışlarında yüzde 13’lük artış gös-
termiş ve 4 milyar 949 milyon TL 
satış hasılatı gerçekleşti. Bera Hol-
ding ise, Golda Gıda A.Ş.’nin lis-
teye dahil olması ile yüzde 64’lük 
anlamlı artış sağlamış ve tek ba-
şına Konya Sanayi Odası’na bağlı 
satışların yüzde 19,6’lık dilimini 
realize etti.

Holding Yönetimi’nden yapı-
lan açıklamada; “Pandeminin tüm 
olumsuzluklarına karşın üretimde, 
istihdamda, ihracatta gerçekleşen 
bu başarı bizleri gururlandırmış-
tır. Bera Holding iştirakleri olarak 
ülkemizin sanayi üretimine katma 
değer üretmeye devam edeceğiz. 
2021 yılı için hedefimiz listedeki 
şirket sayımızı artırmak olacaktır” 
denildi. Bağlı şirketlerin 2020 yılı 
performansına dair ekteki ayrıntı-
lara yer verildi.

İSO LİSTESİNİN 23 YILLIK 
MÜDAVİMİ KONYA KAĞIT

Konya Kağıt A.Ş. Genel Mü-
dürü Cemalettin Tunç Efe; “Kon-
ya Kağıt, Türkiye ve yurtdışındaki 
Milli Eğitim Bakanlıklarının kitap 
ihalelerinin ana tedarikçisi olması 
sebebiyle bu süreçten asgari dü-
zeyde etkilenerek çıkmıştır. Konya 
Kağıt, önümüzdeki dönemde yine 
Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve Af-
rika ülkelerinde kitap ihalelerinin 
ana kağıt tedarikçisi olma azminde 
ve kararlılığındadır” dedi.

GOLDA GIDA TEKRAR 
İSO İKİNCİ 500 LİSTESİNDE
Pandemi süreci gıda konu-

sunda yeterliliğin ne denli strate-
jik öneme haiz olduğunu bizlere 
tekrar hatırlatmıştır diyerek söz-
lerine başlayan Golda Gıda A.Ş. 
Genel Müdürü Fatih Doğan; “Gol-
da Gıda A.Ş. olarak küresel salgın 
döneminde artan iç ve dış talepleri 

karşılamaya yönelik yeni projeler 
geliştirerek değişen dünya ekono-
misine ayak uydurmanın gayreti 
içerisinde olduk. Halen yeni pazar 
araştırmaları ışığında hedefimiz 
2022 yılı içinde farklı ürün yatırım-
larımız ile uzak doğu pazarında yer 
almak olacaktır” diyerek sözlerini 
tamamladı.
İHRACATLA BÜYÜMEYİ KALICI HALE 

GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
Kompen Genel Müdürü Erdal 

Küçükşehir; “2020 yılına hedefler 
doğrultusunda iyi başladık. Mart 
ayındaki pandemi tedbirleri ile 
beraber iç piyasada ciddi bir dur-
gunluk söz konusu oldu. İhracata 
ağırlık vermek suretiyle üretime 
ara vermeden devam ettik. İhracat 
yaptığımız pazarlardaki kapanma-
lar ve ticarette yavaşlamalara rağ-
men çok geniş pazarlarda ürünle-
rimizi sattığımız için süreçten daha 
az etkilendik. Amerika kıtasından 
Uzakdoğu’ya kadar birçok pazara 
ihracat yapmaktayız” dedi.

AVRUPA’DA ÜRETİMİN 
DURMASI, TÜRKİYE’DE ÜRETİM 

ARTIŞINA SEBEP OLDU
Türkiye’de MDF üretimi yapan 

12 entegre tesisten biri olan Diva-
pan A.Ş.’nin Genel Müdürü Mu-
zaffer Aydemir; “MDF üretiminde 
dünyada ikinci, Avrupa’da birinci 
olan bir sektörün aktörü olmak gu-
rur verici. Divapan’ın Türkiye’de-
ki Pazar payı yüzde 5-yüzde10 
arasında değişmektedir. Özellikle 
Doğu Akdeniz bölgesinde oldukça 
güçlü olan firmamız son zaman-
larda başta İstanbul ve Marmara 
olmak üzere diğer bölgelerde de 
ciddi bir pazar payı artışı sağlamış-
tır. 2020 yılına çok iyi hazırlanarak 
girdiğimiz için en az olumsuzlukla 
bu süreci atlattık. Özellikle kapan-
manın yaşandığı Mart-Nisan-Ma-
yıs aylarında fabrikamızda üretim 
hiç durmadığı gibi hiçbir perso-
nelimizi işten çıkartmadık. 2020 
Haziran ayı itibariyle de normalleş-
meye başlayan piyasalarla birlikte 
biz de hedeflenen cirolarımızın üs-
tünde bir satış rakamı yakalayarak 
2020’yi bitirdik” diyerek sözlerini 
tamamdı. 
n HABER MERKEZİ
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Yangından son anda kurtuldular JASAT’tan kenevir operasyonu
Konya’da iki katlı müstakil 

evin üst katında çıkan yangında 
yabancı uyruklu anne ile iki ço-
cuğu itfaiye ekiplerince son anda 
kurtarıldı. Dumandan etkilenen 
anne ve çocukları hastaneye kal-
dırıldı. Yangın, Meram ilçesi Ka-
mışlı Sokak üzerinde bulunan iki 
katlı müstakil evde çıktı. Evin üst 
katına oturan yabancı uyruklu ai-
lenin kaldığı evde henüz belirle-
nemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay yerine polis, 
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edil-
di. Kısa sürede olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, evde bulunan anne 
ve iki çocuğunu dışarıya çıkardı. 
Dumandan etkilenen anne ile 2 
çocuğu ambulansla şehir hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Anne ve çocuklarının sağlık 

durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
İtfaiye ekipleri tarafından kontrol 

altına alınan yangının çıkış nedeni 
araştırılıyor. n İHA

Ereğli ilçesinde jandarmanın 
yasa dışı kenevir ekenlere yöne-
lik yaptığı operasyonda 400 gram 
kubar esrar ile 34 kök kenevir ele 
geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli 
JASAT Tim Komutanlığı ve Kon-
ya İl Jandarma Komutanlığı KOM 
Şube Müdürlüğü ekipleri Alhan 
Mahallesinde ikamet eden A.K. 
(53) isimli şahsın evinin bahçe-
sinde bulunan arazi içerisinde 
uyuşturucu madde bulundurduğu 
ve yasadışı ekim yaptığı yönünde 
ihbar aldı. Bunun üzerine çalış-
ma başlatan ekipler, şahsın evi-
ne operasyon düzenledi. Evde ve 
bahçede yapılan aramada yaklaşık 
400 gram kubar esrar ve 34 kök 
kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla 
ilgili şüpheli Ö.B. (56) ve Y.K. (29) 

gözaltına alındı. Ereğli İlçe Jandar-
ma Komutanlığındaki işlemlerinin 

ardından şüpheliler, adliyeye sevk 
edildi. n İHA

Başlarken yazının 
hedefinde belirli bir 
mensubiyet, millet, 
devlet olmadığını, zih-
niyet ve anlayışı ele 
aldığımızı önemle be-
lirtelim.

Biz yaşarken mey-
dana gelen bazı olaylar 
vardır. Gözümüzün 
önünden gelir geçer 
ancak ıskalanmaması, 
zamanı durdurup üzerinde düşünül-
mesi ve unutulmaması gerekir. Bun-
lardan biri 25 Mayıs 2020 tarihinde 
meydana gelen George Floyd olayı-
dır.  Bu tarihi, insanlığın teknolojide 
ulaştığı endüstri 5.0 veya yapay zeka 
devrinde yaşanmış bir vaka diye de 
okuyabiliriz. 

Malum: polis şiddetiyle hayatını 
kaybeden bir siyahidir Floyd…Po-
lise yirmiden fazla “nefes alamıyo-
rum” diye adeta yalvarmış fakat na-
file …polisin zalim kalbi merhamete 
gelmemiş… İşte burada bir siyahi-
nin nefesi kesilmedi, adeta insanlığın 
nefesi kesildi.  Ezcümle “İnsaniyetin 
ölümü insanın ölümüdür; beden 
nefes alıyor olsa bile… “özdeyişine 
uygun. Dünyayı hegemonyasına 
alan batı medeniyetinin insanlığı ge-
tirdiği nokta. Siyahiler için ise ataları 
köle getirilmiş ve onca mücadeleden 
sonra sanki başa dönmüş gibi bir 
haldir yaşanan… 

Hiç unutmam yıllar önce Beyazıt 
Meydanında Irak’ı işgal eden asker-
lerin sergiledikleri rezil görüntüler 
sergisi hatırıma geldi. Bir işgalden 
öte, insanlığın utanç tabloları nazara 
verilmişti ve tarihe öylece not düşül-
müştü.

Ya diğer resim… Memleketini 
işgale gelmiş, kendisine kurşun sı-
kan yaralı düşman askeri kendi canı 
pahasına tedavi eden bir merhamet 
abidesi…  Adeta savaşın bile en 

asil hali… belki onun 
için şu dizeyi tamamen 
hakediyordu: “Bedrin 
aslanları ancak bu ka-
dar şanlı idi” ve “Sana 
ağuşunu açmış duru-
yor Peygamber”

Bazen bir resim 
binlerce söze bedel-
dir.  Bu iki resmin her 
biri çok derin anlam 
ifade ediyor. Yan yana 

geldiklerinde birisi insanlığın zirvesi 
diğeri ise en alçak-çukur seviyesini 
göstermektedir. 

Bu iki resmi yan yana getirip 
düşününce tam bir zıtlık etkisi ya-
pıyor. Gri bölgesi olmayan siyah 
beyaz gibi… Teşbihte hata olmaz: 
birisi dünyanın en çukur yeri ki, de-
niz seviyesinden 10.994 m Mariana 
Çukuru; diğeri ise Himalayalar’ın en 
yüksek yeri Everest tepesi ki deniz 
seviyesinden 8.848 m yükseklikte…

Bazı kavramların iyi anlaşılması 
için karikatürize etmek denir ya tam 
da burada anlamını buluyor.  Şimdi 
konunun bam teli de burası… Bu iki 
resim, iki zıt medeniyet anlayışını ifa-
de ediyor. O halde soru gelsin: Han-
gisi daha ileri…  Kendi adıma derim 
ki: Sol resimdeki medeniyet istediği 
kadar teknoloji ve para sahibi olsun, 
çukurdadır ve insanlığa vereceği bir 
şey yoktur ve insaniyeti öldürmekte-
dir. Ve insanlık sağdaki medeniyete 
muhtaçtır ve zafer O’nun olacaktır.

Başlarken vurguladığımız hu-
susun bir kez daha altını çizerek 
noktalayalım: Toplum içinde parayı, 
ırkçılığı, teknolojiyi, tüketimi, rantı, 
popülizmi değil; merhameti, huku-
ku, adaleti, hemhal olmayı, helali, 
diğerkâmlığı, üretimi, sanatı, emeği 
vs. yükselttiğimiz ve yücelttiğimiz 
zaman aslımıza rücu ederiz ve solda-
ki fotoğraflardan çok uzak, sağdaki 
fotoğrafa yakın olabiliriz.

ZITLIK ETKİSİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Selçuklu, Meram ve Karatay Beledi-
yeleri de hazırlıklarını tamamladı. Kesim yerlerini belirleyen Belediyeler, bayram boyunca ise teyakkuzda olacak

Belediyeler Kurban’a hazır
Yaklaşan Kurban Bayramı ön-

cesinde Konya’da kurban satış ve 
kesim yerleri belli oldu. Konya’da 
yaklaşan Kurban Bayramı önce-
sinde Konya Büyükşehir Belediye-
si, Selçuklu Belediyesi ve Karatay 
Belediyesi ile ilçe belediyeleri ha-
zırlıklarını tamamladı.  Konya’da 
kurbanlık almak isteyen vatandaş-
lar Tatlıcak Mahallesinde yer alan 
Konya Büyükşehir Belediyesi Hay-
van Pazarı Tesislerinden, Bosna 
Hersek Mahallesinde kurulan Sel-
çuklu Kurban Pazarı ve Çomaklı 
Mahallesinde kurulan Meram Kur-
ban Pazarından kurbanlarını alabi-
lecek.  Selçuklu’da Kurban Kesim 
Yerleri şu şekilde Akşemsettin 
Semt Pazarı, Aydınlık Evler Semt 
Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı 
1 2, Binkonut Semt Pazarı, Yazır 
Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pa-
zarı, Fatih Sultan Mehmet Pazar 
Yeri, Kosova Semt Pazarı, Sancak 
Semt Pazarı, Sakarya Semt Pazarı, 
Seyit Çavuş Pazarı, Özalkent Semt 
Pazarı, Kılınçarslan Semt Pazarı, 
MERAM’DA 7 MAHALLEDE KURBAN 

KESİMİ YAPILABİLECEK 
Meram’da kurban kesim yeri 

olarak 7 nokta belirlendi. Bunun 
dışında kesim yapılmasına izin 
verilmeyecek.  Meram Belediyesi 
Kurban Satış Yeri, Melikşah Semt 
Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif 
Bilge Semt Pazarı,Kalfalar Semt 
Pazarı, Gödene Mahallesi Toki 
Semt Pazarı, Kovanağzı Kapalı Pa-
zar Alanı.

KARATAY TEDBİRLERİ ALDI 
Karatay Belediyesi 16 Temmuz 

tarihi itibariyle başlayacak Kurban 
Bayramı için hazırlıklarını tamam-

ladı. Vatandaşların bayramı huzur 
içinde geçirmeleri için Çevre Ko-
ruma Kontrol ve Zabıta Müdürlü-
ğü ekipleri başta olmak üzere ilgili 
tüm birimler, nöbetçi ekipleriyle 
vatandaşın Kurban Bayramı’nı so-
runsuz geçirmesi için 7/24 görev 
başında olacak. Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kara-

tay Belediyesi tarafından belirle-
nen kurban kesim yerleriyle ilgili 
hazırlıklarını tamamladı. Kurban 
kesim noktalarında Çevre Koruma 
ve Kontrol ile Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri tüm araç, ekip ve ekip-
manlarıyla birlikte alarm halinde 
olacak. Ekipler, kurban artık ve 
atıklarının çevreye zarar vermesini 

önlemek amacıyla bayram boyun-
ca kesim noktalarında temizlik ile 
dezenfekte işlemlerini aksatma-
dan gerçekleştirecek. Öte yandan 
genel sağlık ve temizlik tedbirleri 
kapsamında vatandaşların kur-
ban atıklarını ağzı kapalı şekilde 
çöp konteynırlarına atmaları is-
tendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
de çalışmalarını bayram süresin-
ce devam ettirecek. Söz konusu 
çalışmalarda gıda satış yerleri, et 
çekimi yapılan işletmelerle kurban 
satış ve kesim noktalarının bay-
ram süresince denetlenecek. Kara-
tay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 
konuyla ilgili olarak yaptığı açık-
lamada kurban kesim yerlerinde 
veya kendi özel mülkünde, kurban 
kesimi yapıp çevreyi kirletenlere 
veya kaçak olarak halka açık yerde 
kesim yapanlara denetim birimle-
rince kabahatler kanununun ilgili 
hükümleri ve zabıta yönetmeliği 
doğrultusunda yasal işlem uygu-
lanacağını ve et çekimi hususun-
da hijyenik olmayan ortamlarda 
ve ruhsatsız kişilerce et çekilerek 
kıyma yapılmasına müsaade edil-
meyeceğini bildirdi. Karatay Be-
lediyesi tarafından bu yıl ilçede 
oluşturulan 13 farklı kurban kesim 
alanları ise şu şekilde; Büyüksinan 
Pazar Yeri, Çatalhüyük Pazar Yeri, 
Çimenlik Pazar Yeri, İstiklal Pazar 
Yeri, Kalenderhane Pazar Yeri, 
Karaaslan Üzümcü Pazar Yeri, 
Karkent Pazar Yeri, Karşehir Pa-
zar Yeri, Keçeciler Pazar Yeri, Kü-
çükkumköprü Pazar Yeri, Sedirler 
Pazar Yeri, Selimsultan Pazar Yeri, 
Uluırmak Pazar Yeri. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karapınar Merkez Sulama 
Kooperatifi’nden destek

Karapınar Merkez Sulama 
Kooperatifince, Karapınar Devlet 
Hastanesine bağış yapıldı. Koo-
peratif Başkanı İsmet Çorakçı ve 
yönetimi kurulu, Karapınar Hasta-
nesini ziyaret etti. Ziyarette, Mer-
kez Sulama Kooperatifi Yönetim 
Kurulu, kooperatif adına hastaneye 
bağışta bulundu. Kooperatif Baş-
kanı İsmet Çorakçı,"Hastanemize 

yaptığımız bağışla, onlara destek 
olmak istedik. Zor dönemde yap-
tıkları mücadele nedeniyle hastane 
çalışanlarımızı kutluyorum. Hem-
şehrilemizin sağlığı her şeyden 
önemli." diye konuştu. Karapınar 
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. 
Ertuğrul Yaralı da bağış dolayısıyla 
Çorakçı'ya teşekkür etti.
n AA
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Pa Dibba: Biz savaşacağız Göztepe formalarını tanıttı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden 

Adana Demirspor'un forveti Pa Dib-
ba, "Biz savaşçıyız, savaşacağız ve 
bu sezon da aynı performansı gös-
tereceğiz. Taraftarlarımızla statta 
olacağız ve onların desteğiyle onları 
gururlandıracağız." dedi.

Dibba, mavi-lacivertli takımın 
Bolu'daki kampında, takımın bir 
parçası olmaktan mutluluk duydu-
ğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten 
Dibba, takıma katılan yeni transfer-
lerin de mavi-lacivertli ekibe güç 
vereceğine inandığını anlattı.

Dibba, Süper Lig'de kendisine 
sakladığı bazı hedefleri olduğunu 
belirterek, "Takım olarak şunu söy-
leyebilirim; şu an kimse, yeni gelen-
ler de eskiden kalanlar da dahil 'Sü-
per Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, 
rahatlayalım' gibi bir şey demiyor. 

Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu 
sezon da aynı performansı göstere-
ceğiz. Taraftarlarımızla statta ola-

cağız ve onların desteğiyle onları 
gururlandıracağız." diye konuştu.
n AA

Göztepe, yeni sezonda giyeceği 
formaların tanıtımını taraftarlarının 
evlerine giderek yaptı. Sarı-kırmızılı 
kulübün yayınladığı video, futbolse-
verler tarafından beğeni topladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 
2021-2022 sezonunda giyeceği for-
malarını basından önce taraftarına 
tanıttı. Sosyal medya hesaplarından 
bir video yayınlayan sarı-kırmızılı 
kulüp, forma tanıtımını yapmış oldu. 
Video içeriğinde yer alan Göztepeli 
futbolcular Halil Akbunar, İrfan Can 
Eğribayat, Soner Aydoğdu, Adis 
Jahovic, Cherif Ndiaye, Atınç Nukan 
ve Berkan Emir, Göztepeli taraftarla-
rın evlerine teker teker giderek yeni 
sezon formalarının tanıtımını yaptı. 
Videoda, Göztepe Başkanı Mehmet 
Sepil de, Göztepe efsanesi Gürsel 
Aksel’in yeğeni Güler Aksel’in oğlu 
Levent Aksel’e yeni sezon forması-

nı takdim ediyor. Videoda Göztepeli 
oyuncu Rıza Kocaoğlu ve rap sa-
natçısı Anıl Acar (Gazapizm) da yer 
alıyor.

Sosyal medya hesaplarından 
yayınlanan bu video kısa sürede bin-
lerce etkileşim alırken, Göztepeli ta-

raftarların yanı sıra diğer takım taraf-
tarları tarafından da beğeni topladı.

Göztepe'nin yeni sezon formaları 
arasında klasik parçalı forma, üze-
rinde İzmir'in simgelerinin bulun-
duğu "Biz İzmir'iz forma" ve Casual 
forma yer alıyor. n İHA

Edin Visca, turuncu-lacivertli takımın 
Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yaptığı 
otelde yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazır-
lık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni 
transferler geldi. İyi transferler yaptık. 7-8 
gündür buradayız, hava ve sahalar güzel. 
Gerçekten mutluyum, çünkü pandemiden 
dolayı Türkiye’de kamp yapıyoruz. Her za-
man Avusturya’ya gitmek yorucu oluyordu. 
İyi bir kamp geçiyor, herkes çok iyi çalışıyor. 
İnşallah benim ve takım için çok güzel bir 
sezon geçecek." ifadelerini kullandı.

Visca, hakkında çıkan transfer haber-
leriyle ilgili olarak geçtiğimiz sezon sözleş-
mesini 5 yıl uzattığını hatırlatarak, "Teklifler 
geldiğinde başka bir kulüple hiç konuşma-

dım. Göksel Başkanım ile o kadar yakınız, 
bana o kadar çok değer verdi ki.. Benim 
evim burası, ben de kulüpten habersiz hiç 
konuşmadım, konuşmam. Burada mutlu-
yum. Kulübe de hep şunu söyledim, ‘Karar 
sizin. Ben burada mutluyum. Bana siz çok 
şey verdiniz. Ben de kulübe çok şey verdim 
tabii ki. Yıllardır beraberiz, kimsenin arka-
sından bir şey yapmak istemiyorum.' de-
dim. Her zaman böyle oldu. Başakşehir’de 
çok mutluyum, birlikte şampiyon olduk. 
Karar onların ama ben kalmak istiyorum. 
Burası benim evim. Hep şunu söyledim, 
Tekrar Başakşehir’i zirveye götürmek istiyo-
rum." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'in kaptanı, "Medi-

pol Başakşehir'le 4 yıl daha sözleşmen var. 
Futbolu Medipol Başakşehir'de mi bıraka-
caksın?" sorusuna ise, "Futbolu bırakmayı 
hiç düşünmedim. Daha çok oynamak istiyo-
rum ama 4 yıl daha kontratım var. Sadece 
Başakşehir’e odaklandım. Burada kalmak 
istiyorum. Kariyerimi de Başakşehir’de bi-
tirmek istiyorum. Tekrar şampiyon olmak, 
kupa kazanmak istiyorum. O kadar güçlü bir 
takımımız var. O kadar büyük bir aileyiz. Her 
zaman fazla motive oldum. Bu sene bende 
ve kulüpte yeni bir hedef var. Çok motive 
geldim. Ayrılmayı gerçekten hiç düşünmü-
yorum." yanıtını verdi.

Edin Visca, "Avrupa'da beğendiğin, oy-
namak istediğin lig hangisiydi?" sorusunu, 

"İngiltere’de ve İspanya’da oynamak iste-
dim. Her oyuncunun böyle bir hedefi vardır 
ama milli takımla Dünya Kupası oynadım. 
Başakşehir’le Avrupa Ligi’nde 4-5 yıl oyna-
dım, Şampiyonalar Ligi oynadık. Futbolda 
mutlu olmak, rahat olmak en önemlisi. 
Başakşehir için kendimi fazla vermek isti-
yorum. Başka lige gitmeyi düşündüm ama 
burada her zaman hedef büyük. En büyük 
takımlara karşı oynadık. Böyle bir kulüpte 
Şampiyonalar Ligi’nde oynamak da büyük 
bir işti. Mutluyum, hiçbir zaman da niye git-
medim diye düşünmedim. Tek düşüncem 
yeni sezonda Başakşehir’de zirveye oyna-
mak." şeklinde yanıtladı.
n SPOR SERVİSİ

Başakşehir’de 
kalmak istiyorum
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, hakkında çıkan transfer haberlerini gördüğünü ancak turuncu-lacivertli ekipten ay-
rılmayı düşünmediğini ve kariyerini Medipol Başakşehir'de bitirmek istediğini söyledi. Visca, “Başakşehir’de çok mutluyum, birlikte 

şampiyon olduk. Karar yönetimin ama ben kalmak istiyorum. Burası benim evim. Ayrılmayı gerçekten hiç düşünmüyorum" dedi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul 
Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği 
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Tu-
ru'na katılan 25 sporcu, Konya'da bir 
gece konakladıktan sonra Aksaray'a ha-
reket etti.

Mevlana Meydanı'nda toplanan 
sporcuları Karatay Kaymakamı Abdullah 

Selim Parlar ile Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı uğurladı.

Tören öncesi Mevlana Müzesi 
bahçesinden alınan bir kürek toprak, 
Kaymakam Parlar tarafından Ömer Ha-
lisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere 
sporculara teslim edildi.

Daha sonra tura katılan sporcular, 
sirenler eşliğinde toplu halde pedal ba-

sarak Aksaray'a doğru hareket etti.
Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçük-

bakırcı, yaptığı açıklamada, organizas-
yona katılan sporcuların 7 etapta toplam 
1200 kilometre yol katedeceğini belirtti.

Konya'da da Mevlana toprağını ka-
vanozun içine koyarak sporcuları uğur-
ladıklarını ifade eden Küçükbakırcı, "Bu 
etkinliklere her zaman Federasyon ola-

rak destek veriyoruz, vermeye de devam 
edeceğiz. Çok güzel bir etkinlik, pedal 
çevirenlerin kazasız belasız etapları 
tamamlamalarını temenni ediyorum. 
Organizasyona destek veren Arnavutköy 
Belediye Başkanımız ve yol güzergahın-
da karşılayıp uğurlayan tüm il idareci-
lerdekilerine şükranlarımı sunuyorum." 
diye konuştu. n AA

Bisikletçiler, Konya’dan Aksaray’a hareket etti

Beşiktaş 
kondisyon çalıştı

Lionel Carole 
formayı giydi

Sivasspor laktat
testinden geçti

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 
sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyaz-
lılar, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'n-
de gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan 
antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlık çalış-
ma gerçekleştirdi. Antrenman, sahada yapılan ısınma ve 
istasyon koşuları ile streching çalışmasıyla başladı. Siyah 
beyazlılar, daha sonra pas, dar alanda oyun kontrol pas ça-
lışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. 
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon koşuları ile sona 
erdi. n AA

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Lionel Carole, 
sarı-kırmızılı formayı giydi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor kadrosu-
na kattığı Fransız sol bek Lionel Carole ile resmi sözleşmeyi 
imzaladı. Kayseri’ye gelen başarılı oyuncu sağlık kontrolün-
den geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı ve sarı-kırmızılı 
formayı giydi. 12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole geçti-
ğimiz sezonlarda Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. 
Son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında oynayan Ca-
role bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da, fut-
bolcular bu sabah laktat testine tabi tutuldu. Kırmızı-beyazlı 
ekip, kampın 11’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesindeki 
bir otelde sabah saatlerinde laktat testinden geçti. 4 grup 
halinde yapılan testlerde, sporcular dayanıklılık seviyeleri, 
form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Bireysel 
yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların 
arasında futbolcuların kulaklarından ya da parmağından 
kan alındı. n İHA
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Karatay Termal 1922 Konyaspor, yeni 
sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı. Önceki 
Tatlıcak Tesisleri’nde toplanan ve çalışma-
larına başlayan Yeşil-Beyazlılarda teknik 
direktör Hakan Ünal antrenman öncesinde 
açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hakkında düşünceleri-
ni açıklayarak konuşmasına başlayan 
Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik 
Direktörü Hakan Ünal, “1994 senesinde 
Konya’ya geldim ve Konyaspor’un bütün 
kademesinde çalıştım. Şu an 1922 Kon-
yaspor teknik direktörlüğüne layık gördüler. 
Bundan dolayı, başkana, yönetim kuruluna 
bize bu görevi layık gören herkese teşek-
kür ediyorum. Ömer Ali Şahiner, İshak 
Çakmak, Ahmet Önay, Can Demir Aktav, 
Oğuz Gürbulak gibi oyuncuları Konyaspor’a 
kazandırmak bu sayıyı çoğaltmak istiyoruz. 
Birden olacak bir şey değil ancak yavaş ya-
vaş şehrin kendi değerlerini Konyaspor’a 
kazandırmak için çalışacağız. Oynadığımız 
lig kolay bir lig değil. Dışardan transferleri-

mizde olacaktır. Biz pilot takımız ve maliye-
timiz belli, amacımız da belli. 2. Lig’de bile 
oyuncu piyasası oldukça yüksek. İnşallah 
Konya ve Konyaspor adına güzel şeyler 
yapmayı planlıyoruz. Öncelikle lige tutu-
nup sonrasında ise takımımızda sivrilen 
oyuncularımızı Konyaspor’a kazandırmaya 
çalışacağız. Oyuncu kalitemiz iyi, şu an için 
erken ama nihai hedefimiz ligi ilk 10’da 
tamamlamak. Sonrasında da ise 3-4 oyun-
cumuzu A takıma kazandırırsak, ne mutlu 
bize.” ifadelerini kullandı.

FORMA ADALETİNİ SAĞLAYACAĞIZ
Forma adaleti sağlayacaklarını söy-

leyen deneyimli teknik adam, “Futbolda 
yaşa bakmıyorum. Bence iyi oyuncu kötü 
oyuncu var. Genç oyuncularımız da var, 
tecrübeli oyuncularımız da var. Kim iyiyse 
o oynayacak. İyi oynayan ilk 11’de az iyi oy-
nayan yedek kulübesinde kötü oynayan ise 
tribünde yer alacak. Ancak gol attığımızda 
saha içindeki futbolcularımızla yedek kulü-
besindeki futbolcularımız sevinci beraber 

yaşıyorsa, tribündeki oyuncumuzda buna 
ortak oluyorsa doğru yoldayızdır. Forma 
adaletini sağlayacağız.” dedi

SANTRFOR ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Transfer anlamında da konuşan Hakan 

Ünal, “Takımımızdan ayrılan oyuncuları-
mız var. Onların yerini doldurmaya çalışa-
cağız. Geçen sezon Ege ve Yasin santrfor 
bölgesinde oynadı. Şu an ise elimizde 
Abdülsamet Kaya ve yeni transferimiz Hacı 
Ömer Doğru var. Kampın ilerleyen zaman-
larında bir santrfor almayı düşünüyoruz. 
Konyaspor’dan takımımıza katılacak oyun-
culara göre orta sahaya bir takviye yapmayı 
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu

TAKIMDAKİ BİRÇOK 
OYUNCUYU TANIYORUM 

Takımdaki birçok oyuncuyu tanıdığını 
ifade eden Karatay Termal 1922 Konyaspor 
Teknik Direktörü Hakan Ünal, Şu an zaten 
sayı anlamında fazlayız. Az süre alacak 
oyuncunun takımımıza katılmasından ziya-
de daha çok maç oynamasını talep ederim. 

Takımımızdaki birçok oyuncuyu tanıyorum. 
Geçen sezon Konyaspor’da görev alırken, 
26 oyuncuyu A takımda antrenmanlara 
katıldı. Ali Karakaya, Fuat Duran, Fatih 
Mankır, Şehmus Aslan, Adem Eren Kabak, 
Oğuzhan Eskiköy ve diğer öz kaynaklarımız 
bu sezon oynayacaklar.” şeklinde konuştu.

HIZLI OYNAMAK İSTİYORUZ
Yeni sezonda nasıl bir oyun oynatmak 

istediğini de aktaran Hakan Ünal, konuy-
la ilgili şunları söyledi: “Süper Lig, TFF 
1.Lig ve 2.Lig’de karşılaşmaların çok ya-
vaş oynandığına inanıyorum. Biz topu hızlı 
çevirmeye çalışacağız. Süratli oynamak 
istiyoruz. Bu oyunu oynamak biraz zor ama 
çalışacağız. Süratli oynamak için sürekli 
oyunun içinde kalmak gerekir. Herkes ha-
reketli olmak zorunda. Oyunun gidişatına 
göre yavaş oynadığımız maçlar da olacaktır 
ama ana oyun planım hızlı oynamak. Ça-
buk oynayan, hızlı düşünen, sistem takımı 
oluşturmak istiyoruz.”
 n SPOR SERVİSİ

Ünal: Süratli 
oynamak istiyoruz

Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Ünal, yeni sezon öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. 
Ünal, “Öncelikle lige tutunup sonrasında ise takımımızda sivrilen oyuncularımızı Konyaspor’a kazandırmaya çalışacağız. 
Oyuncu kalitemiz iyi, şu an için erken ama nihai hedefimiz ligi ilk 10’da tamamlamak. Süper Lig, TFF 1.Lig ve 2.Lig’de 

karşılaşmaların çok yavaş oynandığına inanıyorum. Biz topu hızlı çevirmeye çalışacağız. Süratli oynamak istiyoruz.” dedi Satranç şampiyonasında
dereceye girenler belli oldu

Trap Bölgesel 
Yarışması sona erdi 

Konya Satranç İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet 
programında yer alan “Konya Yıldızlar ve Küçükler Takım 
Satranç Şampiyonası” 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde 
Büyükşehir Belediye Stadyumu Satranç Salonunda 4 kate-
goride gerçekleştirildi. 

Müsabakalarda dereceye giren takımlar şu şekilde 
oluştu;

U-18 YILDIZLAR GENEL
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. D.S.İ. Spor Kulübü
3. Konya Erkin Spor Kulübü
4. Anadolu Gelişim Okulları

U-18 YILDIZ KIZLAR
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. Konya Erkin Spor Kulübü
3. D.S.İ. Spor Kulübü
4.Yıldız Spor Kulübü

U-12 KÜÇÜKLER GENEL
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. Anadolu Gelişim Okulları
3. Konya Erkin Spor Kulübü
4. Yıldız Spor Kulübü

U-12 KÜÇÜKLER KIZLAR
1. Selçuklu Belediye Spor Kulübü
2. Yıldız Spor Kulübü
3. Konya Erkin Spor Kulübü
4. D.S.İ. Spor Kulübü
 n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’nın 
2021 yılı faaliyet programında yer alan “15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Kupası” Trap Bölgesel 2. Lig Ya-
rışması 09-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Konya’da 
yapıldı.

Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış Poligonunda 3 gün sü-
ren müsabakalara 161 sporcu katıldı.

Trap Bölgesel Lig 2. Yarışması müsabakalarında de-
receye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler; 1. Berat Ak (Kahramanmaraş), 2. Ya-
sin Yetim (Çorum) 3. Hasan Eylenceli (Antalya)

Genç Erkekler; 1. Yusuf Kağan Günlükçü (Amasya), 2. 
Bülent Pazar (Amasya), 3. Mirsat İnce (Kahramanmaraş)

Veteran Erkekler; 1. Hikmet Kavlak (Hatay), 2. Zeki 
Sencer (Burdur), 3. Murat Aktaş (Samsun)

Yıldız Erkekler; 1. Egemen Ağca (Adana), 2. Ertuğrul 
Çöp (Çorum), 3. Mehmet Furkan Tat (Antalya)

Büyük Kadınlar; 1. Betül Kesekler (Antalya), 2. Işık 
Çalık (Kahramanmaraş)

Genç Kadınlar; 1. Zeynep Yağmur Sağlıklı (Kasta-
monu), 2. Mine Gençay (Tokat), 3. Ayşe Melek Çırakbel 
(Sivas)
 n SPOR SERVİSİ

Karatay Belediyespor’un gurur günü
Karatay Belediyespor Kulübü 

sporcuları Fatmanur Aydın ile Mu-
hammet Furkan Karagöz, Şırnak’ta 
1-7 Temmuz tarihleri arasında dü-
zenlenen ve 60 ilden 1500 sporcunun 
katıldığı “Türkiye Ferdi Büyükler ve 
Gençler Kick Boks Turnuvası’ndan 
dereceyle ayrıldı. Turnuvayı ikinci 
olarak tamamlayan Fatmanur Aydın 
ise “7. Uluslararası Türkiye Açık Kick 
Boks Avrupa Kupası’nda milli forma-
yı giymenin ve ülkemizi temsil etme-
nin heyecanını yaşayacak. 

Karatay Belediyespor sporcusu 
Fatmanur Aydın ile Muhammet Fur-
kan Karagöz, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın desteğiyle 1-7 Temmuz tarih-
leri arasında düzenlenen “Türkiye 
Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks 
Turnuvası’na katıldı. 

FATMANUR AYDIN AVRUPA 
ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ 

TEMSİL EDECEK
 Şırnak’ta düzenlenen ve 60 ilden 

gelen 1500 sporcunun katıldığı turnu-
vada Karatay Belediyespor Kulübü’n-
den Genç Bayan Low Kick +70 kiloda 
Fatmanur Aydın Türkiye ikincisi, 
Genç Erkekler Low Kick + 57 kiloda 

ise Muhammet Furkan Karagöz Tür-
kiye üçüncüsü oldu. 

Öte yandan turnuvadan ikinci-
likle dönen sporculardan Fatmanur 
Aydın,  5-6-7-8 Mayıs 2022’de Antal-
ya’da düzenlenecek “7. Uluslararası 
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Ku-

pası”nda milli formayla ülkemizi ve 
Karatay’ı temsil edecek.     

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN 
SPORCULARIMIZ İÇİN NE 

GEREKİYORSA YAPACAĞIZ 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, turnuvadan önemli başarılar 

elde eden Karatay Belediye Spor Ku-
lübü sporcularını, kulüp yöneticileri-
ni ve antrenörlerini tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay 
Belediyespor Kulübümüz, çalışma-
larına ara vermeden devam ediyor. 
İlçemizde sporun birçok branşına 

yönelik yeteneği olan gelişime açık 
yavrularımızı tespit ederek yetişti-
riyorlar. Söz konusu sporcularımız; 
şehrimizde, ülkemizde veya ulusla-
rarası arenada düzenlenen turnuva 
ile organizasyonlarda sıkça boy gös-
teriyorlar. Önemli başarılara imza 
atıyorlar. Bu vesileyle bizlere, ailele-
rine kulübümüze gurur yaşatan bütün 
sporcularımızı kutluyorum. Bizler, 
Karatay Belediyesi olarak daima 
onların yanındayız. Gençlerimizin iyi 
bir şekilde yetişmesi, Konyamızın, 
Karatayımızın, ülkemizin göğsünü 
kabartan sporcularımız için ne gere-
kiyorsa yapmaya devam edeceğiz. 
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks 
Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil 
edecek Fatmanur Aydın kardeşime 
ve antrenörlerimize üstün başarılar 
diliyorum” ifadelerine yer verdi. 
 n SPOR SERVİSİ
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Küçük yaşlarda girdiği iş hayatında kendini sürekli geliştirerek 3. Kuşak olarak şirkette önemli bir görev 
üstlenen Poleks Makine Üretim Müdürü Fatih Polat, şirketlerini dünyada söz sahibi yapmayı hedefliyor 

Büyük hedefleri var
Rektefiye, yüzey taşlama, krank 

taşlama, motor revizyonu üzerine 
makineler üreten Poleks Makine, 
Konya’da büyük bir başarı hikayesi 
yazıyor. Köklü bir firma olan Poleks 
Makine, geleceğe yenilikçi bir bakış 
açısıyla bakan 3. nesillerin elinde 
başarısını artırmış durumda. Bu 
anlamda şirketin Üretim Müdürü 
Fatih Polat, çekirdekten yetişerek 
başladığı iş hayatında önemli ça-
lışmalar yürütüyor. Genç yaşında 
önemli bir sorumluluk yüklenen 
Polat, bu yükün altından kalkmak 
için de kendini sürekli geliştiriyor. 
Lise eğitimini yurtdışında alarak 
dil eğitimini tamamlayan Polat, 
Türkiye’de ise makine mühendis-
liğini bitirerek donanımını artırdı. 
Bundan sonraki süreçte yenilikçi 
bir isim olarak şirkete önemli kat-
kılar vermeye başlayan Polat, yeni 
hedeflerle yoluna devam ediyor. İş 
hayatına giriş hikayesini ve çalış-
malarını 10’Lar Dergisi’ne anlatan 
Polat, gençlerin sanayiye yönlendi-
rilmesi gerektiğini söyledi. 

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

İsmim Fatih Polat. 26 yaşında-
yım. Makine Mühendisiyim. Lise 
eğitimimi Kanada’da aldıktan son-
ra yeniden yurda dönüş yaptım ve 
üniversiteyi burada okudum. Üni-
versite eğitimimin ardından da iş 
hayatına başladım. Şuanda kendi 
şirketimizde çalışmalarımı sürdü-
rüyorum.

Neden lise eğitimini yurt dı-
şında aldınız? Bu sizin tercihiniz 
miydi?

Bu konuda babamın çok cid-
di bir desteği var. İngilizce eğitimi 
almak için liseyi yurt dışında oku-
mam konusunda bana büyük des-
tek verdi. Zaten babam da yabancı 
dili çok sever ve büyük ilgisi vardır. 
Bu nedenle lise eğitimimi yurtdışın-
da aldım. Babam kendisi zamanın-
da böyle bir fırsat yakalayamadığı 
için beni göndermeyi tercih etti. 
Aslında genelde yabancı dil eğitimi 
almak için üniversite yurtdışında 
okunur. Ancak, ben biran önce iş 
hayatına atılmak istedim. Bunun 
için liseyi yurtdışında okuyarak, 
üniversiteyi Konya’da okumak is-
tedim. Böylelikle üniversiteyi okur-
ken aynı zamanda işle de meşgul 
olabildim. 

İş hayatına ne zaman başladı-
nız? Şuanda şirketteki göreviniz 
nedir? Bugüne kadar hangi görev-
lerde yer aldınız?

Şuanda atölyeden sorumlu-

yum. Bütün işin akışına ben bakıyo-
rum. Zamanında da montaj hattın-
da kendim çalıştım. Talaşlı imalatta, 
CNC tezgahında, işimizin diğer tüm 
üretim bölümlerinde çalışmalar 
yaptım. Dolayısıyla işin mutfağını 
öğrenerek buralara geldim. Küçük 
yaşlardan buyana şirketimizde ça-
lışmalar yürüttüm. Yurt dışında 
okuyorken de, yaz dönemlerinde 
memleketimize geliyordum. O za-
man da amcamızın bir firması POL-
MOT’ta çalışıyordum. Babamızın 
yanında olmayalım, dışarıdaki iş 
hayatını da görelim istedim. Dola-
yısı ile iş hayatında çekirdekten ye-
tişerek yolumuza devam ediyorum. 

İş hayatına giriş yaptığınız dö-
nemde ne tür zorluklar yaşadınız?

Atölyeye ilk girdiğim zaman-
larda imalatta çalışırken zorluklar 
yaşadık tabi. Ben atölye kısmın-
da çalışırken buradaki ustalarımız 
bana “patron çocuğu” muamelesi 
yapmadılar. Normal bir eleman na-
sılsa öyle davrandılar, ben de aynı 
şekilde davrandım. Onlara kendimi 
kabul ettirmek için çok zorlandım. 
Yeri geldi tuvaletleri temizledim, 
bu konuda da hiç gocunmam. Bu 
anlamda ustalarımız benim piş-
mem için bu zorlu süreçten geç-
mem gerektiğinin farkındalardı. 
Ben de bunun farkındaydım. Zorlu 
bir süreç de olsa bu süreci ustala-
rımızın tecrübeleri, kendimin de 
gayretleri ve sabrıyla zor da olsa 
atlatmış olduk. Ama bu süreç tabi 
bende büyük bir deneyim oldu ve 
benim pişmemi sağladı. 

Kendinizi geliştirmek için bu-
güne kadar çeşitli yollardan geç-
tiniz. Yurtdışında okudunuz dil 
konusunu hallettiniz, sonrasında 
da makine mühendisi oldunuz 
ve yolunuza devam ediyorsunuz. 
Bundan sonrası için kendinizi daha 
fazla geliştirmek için neler yapıyor-
sunuz?

Yeni teknolojileri yakından ta-
kip ederek, bu gelişmeleri özümse-
meye ve işimize yansıtmaya çalışı-

yorum. Şuanda sanayide endüstri 
4.0 yaygınlaşmaya başladı. Bunun 
akabinde ben de dünyadaki tekno-
lojik gelişmeleri takip ederek, ken-
di işimize yansıtmaya çalışıyorum. 
Şuanda mesela dünyada 2. Kez 
yapılan rektefiye makinesi yaptık. 
Kendi yazılımımız var, komple CNC 
üniteli. Bunun için makro yazılımlar 
öğreniyorum. Kendimi sürekli ge-
liştirmeye çalışıyorum.

Yurtdışı eğitimi size neler ka-
zandırdı?

Yurtdışına aslında istemeyerek 
gittim ama geri geldiğimde farket-
tim ki yurtdışında okumak bana 
çok şey kazandırmış. Bakış açımı 
değiştirdi. Ufkum açıldı. İnsanlara 
veya yapılan işlere karşı bakışım 
değişti. Yurt dışına hala gidiyorum. 
Fuarlara katılıyoruz. Fuarlara gelen 
insanlar üst düzey insanlar. Dil bil-
mediğin zaman mesela bu insanla-
ra karşı kendini ezik hissediyorsun. 
Ama dil bildiğin zaman insanların 
size bakışı değişiyor. İyi derecede 
İngilizce bildiğim için bu konularda 
sorun yaşamıyorum. 

Bugüne kadar Güney Amerika, 
Amerika, Orta Doğu, Asya olmak 
üzere dünyanın çeşitli yerlerinde 
10’dan fazla ülke gezdim. Bu gezi-
lerin çoğu iş seyahatiydi. Dolayısı ile 
gördüğüm farklı ülkeler, tanıdığım 
farklı insanların her biri bana farklı 
bir bakış açısı kazandırıyor. 

Siz burada 3. Kuşak olarak 
yeniliklere ayak uydurmaya çalışı-
yorsunuz. Ancak size ışık tutan da 
bir gelenekçi kuşak bulunuyor. Bu 
kuşağın yani babanızın, dedenizin, 
amcanızın size ne tür katkıları olu-
yor? Ayrıca kuşak çatışması yaşı-
yor musunuz?

Tecrübeleriyle bizlere önemli 
katkıları oluyor. İşin özünü öğretti-
ler. Onlar yeniliğe çok açık değiller, 
orada bazı çatışmalarımız oluyor. 
Ama onların bizlere çok önemli 
katkıları oluyor. Zamanında onlar 
çekirdekten yetiştiği için, yokluğun 
içinden buralara geldikleri için biraz 
güven sorunumuz var. Ama biz bir 
şeyleri başardığımız zaman kabul 
görebiliyoruz. Bu şekilde güven so-
rununu aşmaya çalışıyoruz.

Kendinizi belli bir boyuta ge-
tirdiniz. Gerek iş hayatında gerek 
kişisel gelişiminizde belli bir yerde-
siniz. Bundan sonraki hedefleriniz 
neler?  

Özellikle bizim sektörümüz 
biraz dar bir sektör. Üreticisi de 
fazla yok, tüketicisi de fazla yok. 
Dolayısı ile örnek alabileceğim çok 

fazla firma yok. Bunun için ben 
CNC tezgahlarını gözümün önün-
de canlandırarak kendi makinele-
rimizi geliştirmeye çalışıyorum. Bir 
tek ABD’de bir firma var iyi olan, 
hedefimde o firmanın önüne geç-
mek var. Şuanda rektefiye makine-
leri, yüzey taşlama, krank taşlama, 
motor revizyonu üzerine makineler 
yapıyoruz. Bu parkuru genişletmeyi 
hedefliyorum. Biz artık sınırları aş-
tık, büyük makineler üretebiliyoruz.

İş hayatınızda kendinizi nasıl 
tarif edersiniz? İlişkileriniz nasıl?

Benim mizacım biraz sert. Bu 
da ister istemez işe yansıyor. Aslın-
da bu kötü bir şey de değil. İşçiyle 
muhatap olurken aramızda seviyeli 
bir ilişki var. Bu da disiplini sağlıyor. 

Yoğun bir iş temponuz var. İş 
hayatınızın verdiği stresi nasıl atı-
yorsunuz? Hobileriniz var mı?

Spor yapmayı severim. Pan-
demi dönemi başlayana kadar vü-
cut geliştirme yapıyordum. Ancak 
pandemiden dolayı spor salonları 
kapalı olduğu için bir ara vermiş ol-
duk. Onun dışında, arkadaşlarımız-
la oturmayı, kalkmayı seviyorum. 
Onun dışında motosiklet tutkum 
var. Motosiklet sürmeyi seviyorum. 
Yurt dışı gezilerini seviyorum. An-
cak o da pandemiden dolayı sekte-
ye uğramış oldu. Arkadaşlarımızla 
birlikte kamp yapmayı seviyorum. 
Bir karavanımız var. Doğal güzellik-
ler olan bölgelere gidip orada arka-
daşlarla birkaç gün vakit geçirmeyi 
seviyorum. 

Günümüz iş dünyasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye ve Konya olarak üre-
timde ciddi ilerlememiz var. Ama 
destek ve teşvik noktasında so-
runlarımız var. Mesela devletimiz 
tarıma çok ciddi destekler veriyor. 
Ancak sanayiciye bu denli destekler 
verilmiyor. Bu noktada sanayicilere 
daha fazla destek verilmesi gereki-
yor. 

Şuan artık firmaları genç nesil-
ler devralmaya başladı. Bu konuda 
neler söylersiniz? Gençlerin sana-
yiye katkısı neler olur?

Şuanda gençler çok sanayiye 
dönük değiller. Çalışmak istemiyor-
lar. Çalışmadan nasıl para kazanılır 
düşüncesi hakim. Ama böyle bir 
dünya yok. Gençlerimizi çalışmaya 
ve sanayiye çekmemiz gerekiyor. 
Eğitimde de büyük eksiklerimiz 
var. Bu tür sorunların aşılması la-
zım. Yoksa gelecekte, 5-10 sene 
sonra sanayilerde çalışan gençleri 
göremeyeceğiz.

Fatih Polat

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



İttifak Holding Konyaspor, Boşnak 
oyuncusu Amir Hadziahmetovic için 
bir video hazırladı. Kulübün hazırladığı 
sorulara Türkçe yanıt veren maestro, 
“Konyaspor benim için çok şey ifade 
ediyor. Burası benim için bir aile bir 
yuva ve bir memleket. Artık kendimi 
Konyalı gibi hissetmeye başladım. Söz-
leşme uzattığım için ve evimde kaldığım 
için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Konyaspor’daki ilk gününün hatır-
lıyor musun, sorusunu yanıtlayan Amir 
Hadziahmetovic, “İlk defa yurt dışına 
çıkıyordum ve neyle karşılaşacağımı 
bilmiyordum. Ancak Konyaspor bana 
ikinci bir yuva oldu. Yönetim, taraftar-
larımız, kulüp çalışanlarımız hepsi bana 
sahip çıktı. Çok nazik davrandılar.” 
dedi. 

Konyaspor’da unutamadığı anı da 
söyleyen Boşnak oyuncu, “Türkiye Ku-
pası’nı kazandığımız günü unutamıyo-
rum. Atmosfer muhteşemdi. Her yerde 
Yeşil-Beyaz bayraklar vardı. Motivasyo-
numuz çok yüksekti. Bir ilki başarmak 
istiyorduk ve bunu hep birlikte başardık. 
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığımız 
günü unutamıyorum.” ifadelerini kul-
landı. 

Yeşil-Beyazlı forma ile en güzel go-
lünü de açıklayan Amir Hadziahmetovic, 
şunları söyledi: “Geride kalan sezonda 
sahamızda oynadığımız Trabzonspor 
karşılaşmasında attığı gol herkes tara-
fından çok beğenildi. Benim için de ger-
çekten çok güzel bir goldü. Guilherme 
soldan korneri kullandı. Defans uzaklaş-
tırmak istedi ama ceza alanı üzerinde 
top önüme düştü. Trabzonsporlu oyuncu 
müdahale etmek istedi. Sağ ayağımla 
topun altına girdim ve bekletmeden sol 
ayağımla topa vurdum gol oldu. 
n SPOR SERVİSİ

‘Burası benim yuvam’ Milo Antalyaspor’da

İttifak Holding Konyaspor’da Deni 
Milosevic ile karşılıklı anlaşılarak yollar 
ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Boşnak 
oyuncu Antalyaspor ile anlaşırken Ak-
deniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imza-
ladı. 

Konyaspor ile sözleşmesini önceki 
gün akşam saatlerinde fesheden 26 ya-
şındaki futbolcu, gece 03.30 sularında 
Antalya'ya ulaştı. Milosevic, 04.00'te 
kendisini Antalyaspor’a bağlayan im-
zayı attı.

İmzanın ardından açıklamalarda 
bulunan Boşnak oyuncu, Antalya'da ol-
maktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade 
etti. Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını 
belirten Milosevic, “Böylesine büyük 
bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. 
Bu takım için elimden gelenin en faz-
lasını vermek amacıyla bir an önce 

takıma katılmak istedim. Buradan da 
havaalanına gideceğim” diye konuştu. 
Antalyaspor taraftarları karşısında daha 
önce sahada yer aldığını ve onlara kar-
şı oynadığını da hatırlatan Milosevic, 
“Muhteşem bir taraftarımız var ve onla-
rın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla 
bekliyorum” ifadelerini kullandı. 

Deni Milosevic için bir veda klibi 
hazırlayan Konyaspor’da Boşnak oyun-
cu şu sözlerle Yeşil-Beyazlılara veda 
etti: “Konya’ya geldiğim ilk andan iti-
baren çok güzel anılar biriktirdim. UE-
FA’DA attığım golle tarihe geçtik. Kon-
yaspor adına müthiş bir geceydi. Bugün 
bu güzel şehirden ayrılırken, yönetim-
lere, teknik ekiplere, çalışanlara ve 
taraftarlarımıza kalben teşekkür ediyor. 
Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.  n SPOR SERVİSİRRPPSS


