
Başarılarıyla gururlandırdılar
Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren 
ve sonuçları merakla beklenen YKS açıklandı. 
YKS Türkiye derecelerine bakıldığında ise 
Konya’nın eşit ağırlık ve Arapça dallarında 
birincilik ipini göğüslediği görüldü. 
Sonuçların açıklanmasının ardından Pema 
Koleji öğrencisi Melike Demirbağ, başarısının 
sırrını anlattı. Demirbağ, “Bana dersi derste 
öğreten Pema Koleji ailesine teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

120502 Kurban bereketini
milyonlara ulaştırdı

Konut satışları 6 ayın 
ardından artışa geçti

Baydar: Yüz yüze 
eğitim için aşılama şart 
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‘Her yatırımda AK Parti
belediyeciliği imzası var’

‘Meram, AK Parti ile 
hak ettiğini alır oldu’

Hizmetlere Karatay
halkı yön veriyor

AK Parti Selçuklu İlçe Teşki-
latı’nın 74. Danışma Meclisi 
Toplantısı’nda Selçuklu’ya 
yapılan hizmetleri anlatan 
Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 
“Her yatırımımızda AK Parti 
belediyeciliğinin imzası var. 
İlçemizi uyum içerisinde gele-
ceğe taşıyoruz” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 10'DA

AK Parti Meram’da 74. İlçe 
Danışma Meclisi toplantısın-
da konuşan AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, 
“Konya ve Meram hak 
ettiği projelere, yatırımlara, 
eserlere AK Parti’yle kavuştu, 
yenilerine kavuşmaya devam 
ediyor” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

 AK Parti Karatay 74. İlçe Da-
nışma Meclisi’nde her zaman 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yanında duran Konya’nın 
güçlü bir aile yapısı ortaya 
koyduğu ifade edildi. Kara-
tay’da ise ihtiyaçların yerinde 
tespit edilerek hizmetlere yön 
verildiği bildirildi. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

Çumra Belediyesi
asfaltta atağa kalktı

Cinayet için 100 bin 
lira teklif etmişler

Barajdaki balıklar, 
kuraklığa yenildi

Çumra’da Menekşe Caddesi'ni 
prestij cadde haline dönüştü-
recek olan sıcak asfalt serimi 
için hazırlıklara başlandığını 
söyleyen Çumra Belediye Baş-
kanı Recep Candan, Seçme – 
Çarıklar arası bağlantı yolunun 
da asfaltlandığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

İsmil Mahallesi’nde ikamet 
eden ve 2018 yılında cinayete 
kurban giden Metin ve Necla 
Büyükşen çiftinin cinayet sanığı 
Afgan uyrukluk Abdulhamid 
U., ifadesinde Abdullah B.’nin 
kendisine cinayet için 100 bin 
lira teklif ettiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 6'DA

Akören ilçesinde bulunan 
May Barajı'nda kuraklığa bağlı 
olarak sular çekildi. Suların 
çekilmesiyle oksijen azalması-
na bağlı olarak balık ölümleri 
yaşandı. Barajdaki çok sayıda 
balığın kıyıya vurduğu görüldü.
n HABERİ SAYFA 7'DE

MANAVGAT’TAKİ YANGIN
İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

KONYA’DA ÜRETİLİYOR
DÜNYAYA GÖNDERİLİYOR

SAMAN FİYATLARI
DUDAK UÇUKLATIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek için 

araç, ekipman ve personel gönderdi. Rüzgarın etkisiyle 
kısa sürede yerleşim bölgelerine kadar inen yangının 

söndürme çalışmalarına Konya’dan 5 araç ve 12 perso-
nel destek olunuyor. n HABER MERKEZİ

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini 
karşılayan Konya’da üretim ağı her geçen yıl genişleme-
ye devam ediyor. Hasadın bu yıl zamanında yapıldığını 
söyleyen üreticiler, yıl boyunca aşamalı söküm sayesin-

de birçok ülkeye ürettikleri havuçları gönderiyor.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Bu yıl yağışın az düşmesi hububat üretimini olumsuz 
etkilerken, besiciler için de saman sıkıntısı baş gösterdi. 
Hasadın sürdüğü Konya Ovası'nda bazı besiciler yüksek 
fiyatına rağmen tarla başında sıkı pazarlıklarla saman 

tedarik ederken, bazıları da alternatif yemlere yöneliyor.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Hedeflerinde Konya
dışına açılmak var

İnşaat sektöründe Konya’nın önemli markaların-
dan olan Tepekent İnşaat’ın genç yöneticilerinden 

Burak Dağlı, İstanbul, Ankara gibi şehirlere 
açılmayı ve daha büyük projelere imza atmayı 
hedeflediklerini anlattı. n HABERİ SAYFA 15'TE

Böyle gidersek
kapanma gelir!
Tam kapanma döneminde özgürlüğün kıymetini anlasak da son dönemde tedbirleri 

bırakıvermiş olmanın doğal sonucu olarak vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti
TEDBİRLER AZALDIKÇA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Türkiye’de vaka sayısı aylar sonra yeniden günlük 20 bine 
yaklaştı. Kısıtlamaların kalkması ile birlikte yoğunluk da 
artarken, vatandaşların maske hassasiyeti düştü. Konya’da 
cadde ve sokaklarda, AVM’lerde vatandaşların bir kısmının 
maske takmadığı, bir kısmının maskesini çenesinin altına 
indirdiği görülüyor. Maske ve mesafe kurallarına uyan 
vatandaşlarsa, insanların bu konularda daha dikkatli olması 
gerektiğini, kısıtlamaların geri gelebileceğini söyledi, aşı 
olunması çağrısında bulundu.

KONYA’DA VAKALAR 1 HAFTADA 2 KAT ARTTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasında illere 
göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını 
açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasında Konya’da yaşanan 
vaka artışları dikkat çekti. Konya’da 10-16 Temmuz'da hafta-
lık vaka sayısı 100 binde 56,98 olan Konya'da, sayı 1 haftada 
neredeyse 2'ye katlanarak 103,80 oldu. Konya, koronavirüs 
haritasında kırmızı kategoride yer aldı. Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca ise yeniden “Aşı olup, tedbirlere uymak zorun-
dayız” çağrısı yaptı. n HABERİ SAYFA 4'TE
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Havuç üretiminin önemli merkezlerinden biri olan ve tek başına Türkiye’nin havuç ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayabilecek kapasi-
teye sahip olan Meram’ın Kaşınhanı Mahallesi’nde üretilen havuç, paketlendikten sonra dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Konya’dan dünyaya gidiyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının 

yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan 
Konya’da üretim ağı her geçen yıl 
genişlemeye devam ediyor. Ha-
sadın bu yıl zamanında yapıldığını 
söyleyen üreticiler, yıl boyunca aşa-
malı söküm sayesinde birçok ülke-
ye ürettikleri havuçları gönderiyor.

Türkiye'nin havuç ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan 
Konya’da üretim ağı her geçen yıl 
genişlemeye devam ediyor. Ha-
sadın bu yıl zamanında yapıldığını 
söyleyen üreticiler, yıl boyunca aşa-
malı söküm sayesinde birçok ülke-
ye ürettikleri havuçları gönderiyor.

Konya’nın merkez Meram ilçe-
sine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı 
Mahallesi'nde Türkiye’nin havuç 
ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i kar-
şılanıyor. Çiftçiler, ekimini yaptığı 
havuçların yaklaşık 120 gün bo-
yunca itinalı bir şekilde bakımını 
yapıyor. Temmuz ayının ilk hafta-
sında başlayan havuç söküm işle-

miyle yoğun bir çalışma temposu 
devam ediyor. Tarladan makineler 
yardımıyla sökümü yapılan havuç-
lar, traktörlerle fabrikaya getirile-
rek yıkama havuzuna dökülüyor. 
Burada yaklaşık yarım saatlik bir 
işlemin ardından taşıma bantlarıyla 
tezgaha dökülen ürünler, fabrikada 
bulunan yaklaşık 45 kişilik ekip ta-
rafından seçilerek torbalanıyor. Tek 
tek seçilen havuçlar, paketlenerek 
satışa sunuluyor.

Yıllardır bölgede havuç üretimi 
yapan Kaşınhanı Mahallesi Muhta-
rı Mehmet Çetin, “Havuç üretimi 
1983’ten beri, buralarda ise 2000 
yılından sonra daha da fazlalaştı. 
Türkiye genelinde ise yüzde 65 ile 
70 arasında tekabül ediyoruz. 

Havuç ekimi Şubat 15 gibi 
başlar ama ocak ayında eken ar-
kadaşlarımız da var, tül altı ekeriz. 
Daha sonra ise normal ekimler ola-
rak nisan ayında ekimi yapılır. Bu 
şekilde ekimler kademe kademe 

yapılıyor. Şimdi 150 dönüm ekiyor-
sak, 20 dönümünü tül altı ekiyoruz. 
Bu ekimleri ise biz dokuzuncu aya 
kadar sökülecek şekilde ekimini 
tamamlarız. Havucun da tazeliğini 
belirleyecek zamanları var. İnsan 

nasıl doğar, genç olur, yaşlanır, 
havuç da bu şekilde belirli günleri 
var. 120 günde tam olgunlaşır, 120 
günden sonra ise kendinden yeme-
ye başlar diyebiliriz, yani yaşlanır” 
dedi.

‘RUSYA, GÜRCİSTAN, 
AZERBAYCAN, ROMANYA, 
BULGARİSTAN VE ARAP 

ÜLKELERİNİN ÇOĞUNA GİDİYOR’
Üretilen havuçların gönderildi-

ği noktaları anlatan havuç üretici-

si Çetin, “Biz ürünlerimizi hemen 
hemen bütün ülke pazarlarına 
gönderiyoruz. Rusya, Gürcistan, 
Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan 
ve Arap ülkelerinin çoğuna gidiyor. 
Tabii yurt içine de gidiyor ama tabii 
burada pazar alanı biraz daha ağır. 
Bizim hedefimiz örnek veriyorum 
ben kendim 140 dönüm havuç 
ektim bu süreçte, seneye de 140 
dönüm ekebilmeyi hedefliyorum. 
Fazla açılmadan, çünkü açıldıkça 
masraflar çoğalıyor. Buğday, fa-
sulye, baklagiller ve meyve olsun 
hepsine teşvik veriliyor ama bu za-
mana kadar biz havuca hiç teşvik 
almadık. Oysa ki tarım üretiminde 
en ağır maliyetli olan ürünlerden 
birisi havuç. Devletimizden tek is-
teğimiz havuca teşvik verilmesi” 
ifadelerini kullandı.

Havuç işinde işçi bulmakta zor-
landıklarını ifade eden Mehmet Çe-
tin, tarımda Suriyeli ve Afganlıların 
çalıştığını belirtti. n İHA

Baydar: Yüz yüze 
eğitim için aşılama şart 

Tüm Yurt İşverenleri Sendi-
kası (TÜYİSEN)  Genel Başkanı 
Ahmet Baydar, üniversitelerde 
yüz yüze eğitim yapılabilmesi için 
acilen tedbir alınması gerektiğini 
söyledi. Baydar, yüz yüze eğitime 
geçilebilmesi için aşılanmanın şart 
olması gerektiğini belirtti. 

TÜYİSEN Genel Başkanı Ah-
met Baydar, yaşanan pandemi 
nedeniyle ülkemizde  Mart/2020 
yılından beri  üniversitelerde yüz 
yüze eğitim yapılamadığını belirtti. 
Bu durumun hem Türkiye hem de 
ülkenin  geleceği olan gençler için 
telafisi mümkün olmayan çok bü-
yük bir kayıp olduğunu ifade eden 
Başkan Ahmet Baydar,  “Bu eği-
tim-öğretim yılında da aynı kaybın 
yaşanmaması için gerekli tedbir-
lerin acilen alınması gerekmekte-
dir.   Bilim insanlarımızın verdiği 
bilgilere göre şu an itibariyle tek 
önleyici tedbirin aşılanmak olduğu 
söylenen corona  illetinden bir an 
önce kurtulabilmek için aşılamaya 
daha fazla hız verilerek gerektiğin-
de aşılama zorunlu hale getirilme-
lidir. Ortaya çıkan Delta varyantı 
ile daha fazla bulaş gücü kazanan 
virüsün, vaka sayılarını yeniden 
yükseltmeye başladığını görüyo-
ruz.   Sayın Cumhurbaşkanımızın 
13 Eylül 2021 tarihi itibariyle üni-
versitelerin açılacağı yönündeki 
açıklaması dikkate alındığında; 
2021/2022 Eğitim-Öğretim  yılının 
da kayıp bir yıl olmaması için eli-
mizde mevcut aşı imkanından en 
iyi şekilde yararlanılması gereki-
yor. Aşılanmak insanların keyfiye-
tine bırakılamayacak kadar önem 
ve öncelik arz ediyor. En başta üni-
versiteler olmak üzere ülkemizin 

geleceğinin hazırlanması açısın-
dan eğitim kurumlarının faaliyetini 
sürdürmesi, yüz yüze eğitimin ya-
pabilir durumda olması gerekiyor. 
Bu nedenlerledir ki  profesöründen 
öğrencisine, öğretmeninden ça-
lışanına kadar eğitim camiasının 
içinde olanların aşılanması önem-
li ve öncelikli olmalıdır” şeklinde 
konuştu. “Buradan eylül ayına 
kadar eğitim camiasının içinde yer 
alanlar için iki doz aşı yapılması 
zorunluluğu getirilmesi gerektiği 
çağrısında bulunuyorum” diyen 
Ahmet Baydar açıklamasında aşı-
nın zorunlu olması gerektiğini 
savunan Dünya Hekimler Birliği 
Başkanı Ulrich Montgomery’nin 
‘Korona aşısı olmayı reddedecek 
her kişi, sağlık durumları nedeniyle 
aşı olamayan kişilerin hayatını teh-
likeye atacaktır’ sözünü dile getire-
rek  kısa sürede yüksek bağışıklık 
oranına ulaşılmasının şart olduğu-
nu söyledi.  Baydar, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün hastalığın kökünün 
kurutulması için  toplumun yüzde 
95 oranında aşılama seviyesine 
ulaşması gerektiğini açıkladı. 
n HABER MERKEZİ

Arz talep dengesinin değişmesine bağlı olarak saman fiyatları uç noktalarda geçmeye başladı. Bu durumun 
üreticinin rekolte kaybını telafi edecek gibi görünmesine karşılık hayvancılığa olumsuz yansıyacağı ifade ediliyor

Saman, altın oldu!

Türkiye'nin tahıl ambarı Kon-
ya'da kuraklık nedeniyle rekolte kay-
bına bağlı olarak arzında daralma 
yaşanan samanın fiyatının, yonca 
fiyatına yaklaştığı bildirildi. Bu yıl ya-
ğışın az düşmesi hububat üretimini 
olumsuz etkilerken, besiciler için de 
saman sıkıntısı baş gösterdi. Hasa-
dın sürdüğü Konya Ovası'nda bazı 
besiciler yüksek fiyatına rağmen tar-
la başında sıkı pazarlıklarla saman 
tedarik ederken, bazıları da alterna-
tif yemlere yöneliyor.

Kaba yem amaçlı silajlık mısır, 
yonca, fiğ gibi sulu tarım yapılan 
ürünlerin veriminde ise sorun gö-
rünmüyor.

‘GEÇEN YILLARA GÖRE 
ÇOK DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE 

SAMAN ÜRETİMİ VAR’
Ziraat Mühendisleri Odası Kon-

ya Şube Başkanı Murat Akbulut, hu-
bubattan arta kalan sap-samanda da 
yeterli verim olmadığını söyledi.

Akbulut, şöyle dedi: "Geçen yıl-

lara göre çok daha düşük seviyede 
saman üretimi var. Arz-talep den-
gesi değiştiğinden saman fiyatları 
uç noktalarda geziyor. Bu durum 
üreticimizin rekolte kaybını telafi 
edecektir ancak hayvancılıkla uğra-
şanlara olumsuz yansıyacaktır. Bu 
da ciddi bir tehlike, saman olmazsa 
olmaz. Besleme açısından çok elzem 
görmesek de besicinin en kolay ve 

ucuza elde edebildiği, kaba yem açı-
ğını kapatabildiği kalem samandır. 
Saman fiyatları şu anda neredeyse 
yonca fiyatlarına yakın. Samanın 
tonu bin lirayı bulurken, yoncanın 
tonu 1500-1600 lira civarında. Besi-
cilerimiz bu açıdan ciddi sıkıntı yaşa-
yacak. Kesif yemde de fiyat artışları 
söz konusu. Bu yıl zor geçecek, uma-
rım buna neden olan kuraklıkları bir 

daha yaşamayız."
‘GEÇEN YIL 370-430 LİRA OLAN 

SAMANIN TONU 
BU YIL 850-900 LİRA’

Gözlü Mahallesi'nde saman bal-
yası yapan Özgür Özdemir de 35 bin 
hektar tarım arazisine sahip mahal-
lede ekili arazilerin saman ihtiyacı-
nı karşılayamayacağını dile getirdi. 
Kuraklığın hububatı olduğu kadar 
sap kalitesini de olumsuz etkilediği-
ni söyleyen Özdemir, "60 dekardan 
4 ton saman çıkıyor. Geçen yıl 40 
dekar sulanan bir tarladan 600 bal-
ya çıkardı, bu yıl 200'e kadar düştü. 
Fiyatlar uçtu. İhtiyacı olan da fiyatını 
sormaya çekiniyor. Besiciler saman 
tedariği yapamayacak galiba. Balya-
cılık yapıyorum, arayan-soran yok. 
Geçen yıl telefonum susmuyordu, 
bu sezon fiyatlardan dolayı kimse 
aramıyor. Fiyatı makul olsa ala-
caklar. Geçen yıl 370-430 lira olan 
samanın tonu bu yıl 850-900 lira." 
diye konuştu. n AA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:02 05:41 13:02 16:52   20:12 21:44
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    31°C

Karaman            17 °C 30°C 

Aksaray              17 °C      30°C

Ankara                18 °C      31°C Hicrî: 19 Zil-Hicce 1442 -  Rûmî: 16 Temmuz 1437

Tokyo Olimpiyat Oyunları devam 
ederken bilgisayar ya da telefonuma ge-
len bildirimleri merakla açıyorum.

Bizimkiler ne yaptı?
Ne yapmış yani?
İsterseniz önce onları paylaşayım 

sonra da bazı verileri paylaşarak bir 
yerlerde hatanın olduğunu hep birlikte 
göreceğiz.

Spor haberlerinde paylaşılan veri-
ler…

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dör-
düncü gününde Türk sporcuların karşı-
laşmaları şöyle:

-A Milli Kadın Voleybol Takımı, B 
Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 
mağlup oldu.

-Bireysel sporlarda da 11 milli isim 
sahne aldı.

-Boksta dünya şampiyonu milli 
sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 
kiloda Polonyalı Kraolina Kozsewska'yı 
eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu-
senaz çeyrek finalde 30 Temmuz Cuma 
günü TSİ 06.03'te Ukraynalı Anna Ly-
senko'yla karşılaşacak.

-Badmintonda Neslihan Yiğit, A 
Grubu mücadelesinde Mısırlı Doha 
Hany ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen 
Neslihan, Tokyo 2020'ye galibiyetle 
başladı.

-Judoda Vedat Albayrak, 2016 Ri-
o'da bronz madalya alan dünya şampi-
yonu Japon sporcu Takanori Nagase'ye 
son 32 turunda yenilerek elendi.

-Okçulukta bireysel müsabakalarda 
Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Step-
hanie Barrett'i ve Çinli Xiaolei Yang'ı ye-

nerek üçüncü tura çıktı.
-Tekvandoda milli sporculardan Na-

fia Kuş 67 kiloda Dominik Cumhuriye-
ti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya 
yenilerek turnuvayı madalyasız kapattı.

-Halterde 64 kiloda Nuray Levent A 
Grubu'nda oyunları 9. sırada tamamladı.

-Yelkende laser radial kategorisinde 
Ecem Güzel, 5 ve 6. yarışlar sonucunda 
19. sıraya geriledi. Finn kategorisinde ise 
Alican Kaynar, ilk yarışı sonucunda lider-
liğe oturdu.

-Yüzmede 200 metre kelebekte Def-
ne Taçyıldız, yarı finale çıktı. Defne seri-
sinde 4'üncü, genel sıralamada 12'inci 
olarak yarı final bileti aldı. 800 metre 
serbestte Yiğit Arslan, genel klasman-
da 24'üncü oldu ve elendi. 200 metre 
kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, 
genel sıralamada 22'inci oldu, elemeleri 
geçemedi.

Kusura bakmayın ama dökülmü-
şüz…

Tabi caizse…
O zaman…
Bir yerlerde hata yok mu?
Var… Hem de çok büyük bir sistem 

hatası var.
Misal…
2016 yılı olimpiyatlarını 42’inci sıra-

da tamamlamışız.
Başarı mı?
Vallahi başarısızlık…
Devam eden olimpiyatlardan da 

beklentimiz düşük… Verileri paylaştım 
ya…

42’inci sıra daha iyi gibi görünüyor. 
Neden mi?

Bakın, verileri paylaşa-
rak yorum yapmaya çalışa-
cağım. 

2002’den bu yana 
Türkiye’de spor ve spor-
cuya yapılan yatırım, her 
yıl katlanarak artmış. 
Buna karşın da 2002’den 
bu yana gerçekleştirilen 
başarı sıralamamız her 
geçen gün düşmüş.

Hayda…
Ya…
Türkiye, spor tesisleşmesi olarak 

dünyada ilk sıralarda yer almasına rağ-
men başarı ile değil başarısızlıkta adın-
dan söz ettiriyor.

Bunca harcama, bunca bütçeye 
rağmen… 2016’da 42’inci olduk ya… 
Orada da yabancı sporcu satın alarak bu 
sıralamada yerimizi alabildik.

Hatta 2016’da Türkiye’yi judo ala-
nında temsil eden yabancı sporcuya 
sorulan ‘Hangi ülkeden geliyorsunuz?’ 
sorusuna, Türkiye diyemeyen bir fotoğ-
rafın üzüntüsünü de üzerimizden henüz 
atabilmiş değiliz.

Bu yıl da sporcu satın almaya de-
vam etmişiz. Judo alanında bizi temsil 
eden 5 sporcudan 2’si yine yabancı.

Bütçe dedim ya…
Yine 2016’dan örnek vereyim. Sa-

dece taekwondoda yarışan sporcular 
için ayrılan bütçe 22 milyon liraymış.

Yazık…

Gerisini siz düşü-
nün…

Buna rağmen başarı 
yoksa, sorun var demek-
tir.

Yahu bakanlığın te-
sisleşmesi konusunda 
yaptığı çalışmaları biliyo-
ruz. 

Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 
bu konudaki talimatları ve 

hassasiyetlerine de şahidiz.
Sonra…
AK Partili belediyelerin yaptığı spor 

yatırımları…
Rakamlarını da vereyim mi?
Uzağa gitmeye gerek yok, Kon-

ya’dan örnek vereyim.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

desteğini tüm Konyalı bilir ama yine de 
kısa hatırlatmalar yapayım.

28 ilçede yaz spor okulları 6-16 yaş 
arasına 25 branşta hizmet veriyor. Mev-
cut çalışmadan bahsediyorum. Tüm 
Türkiye'den katılımla yapılan online spor 
eğitimleri, izcilik kampları ve amatör ku-
lüp bazında spor faaliyetleri…

Başka…
2014'ten bu yana ilçelere 84 halı 

saha…
Ve…
Spora çok ciddi destek…
Konya belediyeleri ile devam edelim 

mi?

Selçuklu Belediyesi 250 milyon lira 
yatırım yapmış. Şimdi hepsini burada 
yazmaya kalksak sayfalar yetmez.

Karatay Belediyesi 35 halı saha ya-
pımını sürdürüyor. Ayrıca 2019-2020-
2021 yılı için spora 11 milyon bütçe 
ayırmış.

Meram Belediyesi de spora çok cid-
di bütçeler ayırmış.

Hatta para halter alanında olimpiyat-
lara hak kazanan 5 sporcudan 4’ü Me-
ram Belediyesi sporcusu…

İsimlerini de yazayım mı?
Nazmiye Muratlı (45kg), Besra Du-

man (55kg), Yasemin Ceylan Baydar 
(61kg), Sibel Çam (73 kg); erkeklerde 
Abdullah Kayapınar (49kg) 

Dedim ya…
Meram’ın desteklediği 4 sporcu 

Tokyo bileti almış.
Belediyeler bu kadar destek verirken 

neden başarı gelmiyor?
İşte tam da soru bu…
Cevabı…
Cevabı yok…
Satın aldığımız yabancı sporcular ile 

başarı arıyoruz.
Yapmayın…
Bir yerlerde hata var ve bu hatayı 

bulup düzeltin. Güney Afrika’da 2’inci 
klasmanda bir yarışa göndermiyoruz 
gençleri.

Bir ayrıntı daha vereyim mi?
Konya özelinde…
Konya’dan başka sporcu var mı? 

diye merak ettim.
Varmış!
Kocaman ünlem gördünüz değil 

mi?
Açıklayayım…
Sporcu var ama…
Olimpiyatlara katılan Konyalı isimler 

bile Konya’yı tensil etmiyor.
Hatta Türkiye’yi temsil etmiyor!
Neredeyse yani…
Bilal Çiloğlu (Judo), Rukiye Yıldı-

rım (Taekwondo), Ahmet Örken (Bi-
siklet)…

Merak ettiniz değil mi?
Konyalı isimler ama birisi Malez-

ya’dan bir kulübü, diğerleri de Ankara 
ve farklı illerdeki kulüpleri temsilen ka-
tılmışlar.

Başarıyı konuşmuyorum bile.
Başarı varsa konuşalım…
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri’n-

den Ali Şahin, Meram Belediyesi Bisiklet 
Antrenörü Mirac Kal ve Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü Antrenörü Ümit Çokmen’i 
de unutmayalım…

Tokyo bileti alanlardan…
Da…
Onca yatırıma rağmen gelmeyen 

başarı çok üzüyor.
Daha fazla yorum yapmayayım…
Bir şeyler değişsin artık…
Ya başarı getirin ya da sistemi de-

ğiştirin.
Amaç sadece katılabilmekse bu işi 

belediyelere bırakın. Onlarda bu altyapı 
var. En azından hem bakanlık hem be-
lediyeler bütçe ayırmaz.

Ya bakanlık bu bütçeyi daha iyi yer-
lerde kullansın ya da belediyeler bu büt-
çeyi vatandaşa harcasın.

Haksız mıyım?

BÜTÇE ÇOK BAŞARI YOK

AK Parti Karatay 74. İlçe Danışma Meclisi’nde her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında duran Konya’nın güçlü bir 
aile yapısı ortaya koyduğu ifade edildi. Karatay’da ise ihtiyaçların yerinde tespit edilerek hizmetlere yön verildiği bildirildi

Hizmetlere Karatay
halkı yön veriyor

AK Parti Karatay İlçe Başkanlı-
ğı 74. İlçe Danışma Meclisi, Aziziye 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Maske 
mesafe ve hijyen kurallarının hat 
safa da olduğu İlçe Danışma Mecli-
si’ne AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Halil Etyemez, Ahmet Sorgun, Ziya 
Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, 
Gülay Samancı ve Selman Özboya-
cı, AK Parti Konya İl Başkan Vekili 
Fahrettin Kulu, İl Başkan Yardımcı-
ları, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, kadın ve gençlik kol-
ları yönetimleri ile ilçe teşkilatı men-
supları katıldı.

TEŞKİLATIMIZIN 
TÜM MENSUPLARIYLA SAHADA 

OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ 
Programın açılış konuşmasını 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç yaptı. İlçe Başkanı Genç, 
bugüne kadar olduğu gibi bu dö-
nemde de yoğun bir çalışma içe-
risinde olacaklarını belirterek, “İlk 
olarak Ağustos ayının ilk haftasında 
merkez mahallelerimizle başlayarak 
‘Konuşma Kürsüsü’ projeyle genç-
lerimizle bir araya geleceğiz. Tüm 
teşkilat mensuplarımızla toplantı-
lar gerçekleştireceğiz. Yine dünden 
bugüne teşkilatımızda görev almış 
tüm dava arkadaşlarımızla sık sık bir 
araya gelmeye devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

HİZMETLERİMİZİ 
HEMŞEHRİLERİMİZİN TALEPLERİNE 

GÖRE HAYATA GEÇİRİYORUZ
Programda partililere hitap eden 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, göreve gelir gelmez tüm teşkilat 
mensupları ve meclis üyeleriyle ilçe-
nin dört bir tarafına ziyaretler ger-
çekleştirdiklerini ifade etti. Başkan 
Hasan Kılca, konuşmasında şunları 
aktardı: “Ziyaretlerimizde yatırım 

yapmadan önce muhtarlarımızla, 
mahalle sakinlerimizle istişareler 
yaptık ve yatırımlarımızı mahalle-
lerin eksikliklerine göre şekillerdik. 
Seçimden önce verdiğimiz sözleri 
bir bir yerine getiriyoruz. Ham-
dolsun eğitim, sosyal-kültürel ve 
fiziki belediyecilik gibi daha birçok 
alandaki hizmeti yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de 
bir ilk gerçekleştirerek ilçemizdeki 
tüm okullara TÜBİTAK Popüler Bi-
lim Yayınları kitaplığı kurduk. Gü-
neş enerji santrali kurduk. Sadece 
son iki ayda 20 bin haneye ulaşarak 
vatandaşlarımıza sıfır atık eğitimi 
verdik. Hedefimiz bunu Karatay’ın 
tamamına yaymak. İlçemize 4 yeni 
semt pazarı kazandıracağız. Kalen-
derhane ve Araplar Mahallelerin-
deki pazar yerlerinin ihalesini yaptık 
inşaatları devam ediyor. Sedirler ve 
Karaaslan Mahallelerindeki Pazar 
yerlerinin de ihale yapacağız pro-
jeleri devam ediyor. Bundan sonra 
da ilçemizin insanımızın rahatı ve 
mutluluğu için çalışmaya devam 
edeceğiz.”

BİZLER, AK PARTİ OLARAK 
MİLLETİMİZE HİZMET 
ETMEYE AHDETTİK

AK Parti Konya İl Başkan Vekili 
Fahrettin Kulu, AK Parti olarak güç-
lü ve her zaman dayanışma içerisin-
de olan bir aile olduklarına vurgu 
yaparak, bu birliği korudukları sü-
rece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a daha sağlam bir destek 
vermiş olacaklarını söyledi. AK Par-
ti Konya Milletvekili Halil Etyemez 
de TBMM’nin tatile girdiğini ancak 
kendilerinin ara vermeden milletle, 
teşkilatlarla beraber olmaya devam 
edeceklerinin altını çizdi. Halil Et-
yemez, “Kurban Bayramı’nın arife 
günü 25 saat çalıştık. Neden 25 saat 
çalıştık? Çünkü kanun teklifinin ye-
tişmesi gerekiyordu. Ana muhalefet 
ve yandaşları ‘yaptırmayız ettirme-
yiz’ zihniyetiyle her zaman olduğu 
gibi yine milletin hayrına olan her 
şeyi engellemeye çalıştı. Onlar en-
gellemeye çalıştıkça bizlerin de ça-
lışma gayreti ve azmi daha çok arttı. 
Zira bizler, milletimize hizmet etme-
ye ahdettik” dedi.

ARKAMIZDA MİLLET, ÖNÜMÜZDE 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLDUKÇA 

SIRTIMIZ YERE GELMEZ
Konya olarak her zaman Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
destek oldukları vurgusu yapan AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun ise Konya olarak her zaman 
olduğu gibi yine Recep Tayyip Er-
doğan’ın yükünü almanın gayreti 
içerisinde olduklarını aktardı. Ahmet 
Sorgun, şunları dile getirdi: “Başka 
tarafların eksikliklerini de bizlerin 
tamamlaması lazım. Karatay olarak, 
Meram olarak, Selçuklu olarak kısa-
cası Konya olarak bu eksiklikleri hep 
beraber tamamlamamız gerekiyor. 
Bizler yolları ayrılanlara uymayaca-

ğız. Bizlerin arkasında bu millet ol-
dukça, önümüzde Recep Tayyip Er-
doğan oldukça sırtımız yere gelmez. 
Bakın şuanda Tunus’ta apaçık bir 
Türkiye örneği var. Onlar da Türki-
ye gibi olmak istiyor. Demokrasisine 
sahip çıkmak için halk meydanlarda 
yatıp kalkıyor. Rabbim tüm maz-
lumların ülkesine sahip çıkan tüm 
milletlerin yanında olsun.”

BİZ BÜYÜK BİR TÜRKİYE’YİZ
İnsan Haklarından Sorumlu AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
74. İlçe Danışma Meclisi’nin hayır-
lı olmasını dileyerek konuşmasına 
başladı. Leyla Şahin Usta, “Karatay 
İlçe Başkanımız bizlere teşkilat çalış-
malarını ve önümüzdeki dönemde 
yapacakları projeleri anlattı. Karatay, 
ülke genelinde partimize en fazla oy 
veren ilçe olmasına rağmen teşkila-
tımız çalışmaya gayret ediyor. Aynı 
şekilde Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Kılca da durmaksızın 
ilçemiz için vatandaşlarımız için 
çalışıyor. Karatay’da hangi kapıyı 
çalsak başkanımızdan övgüyle bah-
sediyor. Tevazuuyla, samimiyetiyle, 
gayretiyle, azmiyle ve hizmetleriyle 
Karatay’a yakışır bir başkan olarak 
hizmetlerine devam ediyor. CHP’nin 
İstanbul’da seçim vaatlerinden biri 
anaokulu yapmaktı. Ancak daha bir 
tanesinin temelini attıklarını gör-
medim. Başkanımız sadece 2 yılda 
6 eğitim tesisi yaptıklarını, 3 anao-
kulunun da temelini attıklarını ifa-
de etti. Ben bu vesileyle kendisine 
teşekkür ediyorum. Biz büyük bir 
Türkiye’yiz. Büyük bir gücü temsil 
ediyoruz. Türkiye sadece kendi başı-
na bir ülke değil, bölgesinde de güç-
lü bir dünya ülkesidir. Dünya lideri-
ne sahip bir ülkedir. Bizler birlik ve 
beraberlik içerisinde olursak hiçbir 
engel bizleri durdurmayacaktır” ifa-
delerine yer verdi. n HABER MERKEZİ

‘Meram, AK Parti ile 
hak ettiğini alır oldu’

AK Parti Meram’da 74. İlçe 
Danışma Meclisi toplandı. AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular’ın ev sahipliğindeki 
toplantıya AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Kon-
ya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, 
Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Öz-
demir, Gülay Samancı, Selman 
Özboyacı, Halil Etyemez, AK Parti 
Konya İl Başkan Vekili Fahrettin 
Kulu, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Dolular, İl Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve teşkilat mensup-
ları katıldı.

AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, “Pandemi koşul-
larında vatandaşımızı yalnız bırak-
mamak onların gönüllerine doku-
nabilmek adına 69 mahallemizin 
tamamında hasta ve yaşlılarımızı 
ziyaret ettik. Vatandaşımızın her 
zaman her koşulda yanında olduk. 
Biz Güçlü bir teşkilatız çünkü lide-
rimiz güçlü. Güçlü bir iktidarımız 
var başında yine Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan var. 
Bugün; Türkiye’nin en güçlü par-
tisi olarak, tarihi yürüyüşümüze 
kararlılıkla devam ediyoruz. Kon-
ya ve Meram hak ettiği projelere, 
yatırımlara, eserlere AK Parti’yle 
kavuştu, yenilerine kavuşmaya 
devam ediyor. Biz son seçimler-
de ‘samimiyet, gayret ve tevazu’ 
dedik. Biz hiçbir zaman devleti ve 
siyaseti, milletsiz bir alan olarak 
görmedik” dedi. 

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş da, “'Teşkilatımı-
zın bu şekilde coşkulu, heyecanlı 
bir danışma meclisi programı yap-
ması hepimizi heyecanlandırdı ve 
sevindirdi. AK Parti belediyeciliği 
gönül belediyeciliğidir. Bizler teş-
kilatlarımızla sürekli olarak uyum 
ve temas halinde olarak çalışıyo-

ruz. Meram hak ettiği projelere 
kavuşuyor. Azim ve gayretle ça-
lışıyoruz. Meram'ın Konya tari-
hindeki önemi çok büyük. Kon-
ya denilince akla ilk gelen ilçe 
Meram ilçesidir. Bu denli öneme 
sahip olan bir ilçede belediye ve 
teşkilatlar olarak yükümüzün ve 
sorumluluğumuzun bilincindeyiz'' 
dedi.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta ise, “Biz 
birliğimizle beraberliğimizle kar-
deşliğimizle dünyaya meydan 
okuyoruz. 2023 ve 2071 hedef-
lerimize emin adımlarla yürüyo-
ruz. İşte bunun için bize ait olan 
ne varsa sahip çıktığımız için bize 
saldırıyorlar. Biz eskiden bugüne 
gelen milli ve manevi değerleri-
mizin üzerini örtelim sahip çık-
mayalım deseydik kimse bizimle 
uğraşmazdı. Bugün elhamdülillah 
bir dakika diyerek dünyaya mey-
dan okuyan bir liderle beraber 
yol yürüyoruz. Hepimizin büyük 
bir görev ve sorumluluğu var. 
Üzerimize gelen her saldırıda ve 
karalama kampanyasında bizim 
dimdik ayakta durmamız gereki-
yor. Asla sarsılmayacağız endişe 
etmeyeceğiz. Biz doğru olanı ya-
pıyoruz. Bugün Suriyeliler, Afgan-
lar üzerinden bize saldırıyorlar. 
Biz Müslüman olmanın ve doğru 
olmanın gerekliliğini yapıyoruz. 
Atalarımız mazluma düşküne na-
sıl sahip çıktıysa biz de öyle sahip 
çıkıyoruz. Biz doğru olanı yaptık 
ve şaşmadık. Açılamaz dedikleri 
Ayassofya Camiini açtık. Taksime 
yapılamaz denilen camimizi Lide-
rimiz Recep Tayyip Erdoğan sa-
yesinde yaptık. Girilemez denilen 
Kıbrıs’taki Kapalı Maraş bölgesine 
de girdik'' dedi.
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Leyla Şahin Usta Mehmet GençHasan Kılca
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Büyükşehir’in ortağı olduğu Horizon Projesi’ne AB desteği
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin proje ortağı olduğu Avrupa 
Birliği Horizon 2020’nin kentsel 
hareketlilik, erişilebilirlik ve bağla-
nabilirlik alanında çağrısı olan Era-
Net Cofund Projesi 1 milyon 96 
avroluk destek almaya hak kazan-
dı. Konya, Brüksel ve Strasburg’un 
ortak hareket edeceği proje kapsa-
mında fiziksel engelliler, görme 
engelliler, yaşlılar ve düşük gelir 
gruplarının toplu ulaşıma ve sos-
yal alanlara erişilebilirlik seviyeleri 
üzerine kapsamlı şekilde araştır-
malar ve uygulamalar gerçekleş-
tirilecek.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin proje ortağı olduğu Horizon 
2020 Era-Net Cofund Projesi kap-
samında Konya’daki dezavantajlı 
gruplara yönelik araştırmalar ve 
uygulamalar yapılacak. Avrupa 
Birliği Horizon 2020’nin kentsel 
hareketlilik, erişilebilirlik ve bağ-
lanabilirlik alanında bir çağrısı 

olan ERA-NET Cofund desteğine, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
de proje ortağı olduğu ve kısa adı 
JUSTICE olan “Kapsayıcı Bir Sehir 
Modeli Elde Etmek İçin Kentsel 
Morfoloji, Zaman-Mekânsal, Sos-
yo-Bilişsel Erişebilirliğe Katılım 
Projesi” 1 milyon 96 bin avroluk 
bütçe ile desteklenecek. Konya, 
Brüksel ve Strazburg’tan ortakla-

rın bulunduğu projede, üç şehirde 
bulunan fiziksel engelliler, görme 
engelliler, yaşlılar ve düşük ge-
lir gruplarının toplu ulaşıma ve 
sosyal alanlara erişilebilirlik sevi-
yeleri üzerine araştırmalar ve uy-
gulamalar gerçekleştirilecek. Üç 
şehirde ortak olarak hazırlanacak 
anketlerle durum tespitleri, bu 
tespitlerin analizleri, yorumları 

ve karşılaştırmaları yapılarak elde 
edilen veriler doğrultusunda çeşit-
li uygulamalar hayata geçirilecek. 

Proje sonucunda yapılacak 
akademik yayınlar ve halka yöne-
lik toplantılarla üç şehir için dijital 
erişilebilirlik atlası oluşturulacak. 
Konya’da ise görme engellilerin 
toplu ulaşımda erişilebilirliğini ar-
tıracak bir uygulama gerçekleştiri-

lecek. 16 ülkeden 15 projenin des-
teklendiği Horizon 2020 Era-Net 
Cofund çağrısı kapsamında Konya 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Da-
iresi Başkanlığı’nın proje yürütü-
cüsü olduğu çalışmaya Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi de yerel 
proje ortağı olarak katılıyor. Ayrıca 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bu projede; Yaş Almışlara Destek 

Merkezi, Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şubesi ile Dost Eli Derneği 
de destek veriyor. Projenin yurtdı-
şı ortakları arasında ise Strazburg 
Üniversitesi Kent ve Çevre Labo-
ratuvarı, Louvain Üniversitesi Böl-
gesel Eylem Araştırma ve Çalışma 
Merkezi, Brüksel Serbest Üniver-
sitesi, Strazburg Üniversitesi Spor 
ve Sosyal Bilimler Merkezi, STIB 
Brüksel Toplu Ulaşım Kurumu, 
Brüksel Valon Bölgesi Erişilebilir-
lik Topluluğu ve Strazburg Toplu 
Ulaşım Şirketi yer alıyor. Geçtiği-
miz Mayıs ayında başlayan ve 36 
ay sürecek projede bütün proje 
ortakların ve paydaşların katılımı 
ile online olarak proje açılış top-
lantısı gerçekleştirildi. Konya’daki 
paydaşlar, Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı 
salonunda bir araya gelerek ulus-
lararası proje paydaşları ile online 
toplantıya katılım sağladı.
n HABER MERKEZİ

TIR’ın çarptığı otomobildeki
baba ile kızı hayatını kaybetti

Selektör makinesinden 
düşerek yaralandı

Konya'da TIR’ın çarptığı oto-
mobildeki baba ile kızı hayatını 
kaybetti, tır sürücüsü gözaltına 
alındı. Beytullah K. (28) idaresin-
deki 42 DJ 311 plakalı tır, Kon-
ya-Ereğli kara yolunun 10. kilo-
metresinde, Kemal Keklik (73) 
yönetimindeki 33 DVD 75 plakalı 
otomobile, U dönüşü yaptığı sı-
rada yandan çarptı. Çevredeki-
lerin kazayı bildirmesi üzerine, 

olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle 
şarampole sürüklenen otomo-
bildeki sürücü Keklik ile araçtaki 
kızı Meryem Keklik'in (50) olay 
yerinde hayatını kaybettiği belir-
lendi. TIR sürücüsü Beytullah K. 
gözaltına alındı. Kaza nedeniyle 
trafik akışı tek şeritten kontrollü 
sağlandı.
n AA

Kulu ilçesinde selektör ma-
kinesinin bakımını yaparken sert 
zemine düşen şahıs yaralandı. 
Olay, Kulu ilçesinde bir iş yerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, eleme yapan selektör ma-
kinesinde bakım ve temizlik yap-
mak isteyen E.K. (45), dengesini 

kaybedince sert zemine düşerek 
yaralandı. Olay yerine sevk edilen 
sağlık ekipleri tarafından yaralıya 
ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha 
sonra ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
n İHA

Türkiye’de vaka sayısı aylar sonra yeniden 20 bine yaklaştı. Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da vakalarda 
artış yaşanıyor. Uzmanlar maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor

Tedbirler azaldıkça
vaka sayıları artıyor

Türkiye’de vaka sayısı aylar 
sonra yeniden 20 bine yaklaştı. Kı-
sıtlamaların kalkması ile birlikte yo-
ğunluk da artarken, vatandaşların 
maske hassasiyeti düştü. 

Konya’da cadde ve sokaklarda, 
AVM’lerde vatandaşların bir kısmı-
nın maske takmadığı, bir kısmının 
maskesini çenesinin altına indirdiği 
görülüyor. 

Maske ve mesafe kurallarına 
uyan vatandaşlarsa, insanların bu 
konularda daha dikkatli olması ge-
rektiğini, kısıtlamaların geri gelebi-
leceğini söyledi, aşı olunması çağrı-
sında bulundu.

VATANDAŞTAN DENETİM ÇAĞRISI
Tüm Türkiye’de olduğu gibi 

Konya’da artan vaka sayılarına kar-
şın Konyalılar vatandaşların yoğun 
olduğu alanlarda maske mesafe ve 
temizlik denetimlerinin sıklaştırıl-
masını istiyor. 

Özellikle yaşanılan kısıtlamalar 
ile zor günler geçiren ve normalleş-
me adımları kapsamında yeniden 
açılan kafe, restoran, kıraathane, 
internet kafe, spor salonları gibi 
hizmet sektöründe faaliyet göste-
ren esnaflar yeni bir kapanma ile 
karşı karşıya kalınması durumda 
zor duruma düşeceklerine dikkat 
çekerek vatandaşların kurallara uy-
masını, aşılarını yaptırmalarını ve 
denetimlerin artırılmasını istiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KURALLARA 
UYUN ÇAĞRISI

Yaşanılan pandemi sebebiyle 
yüz yüze eğitimlerin yapılmama-
sı ve eğitimlerin uzaktan eğitim 
şeklinde gerçekleşmesi sebebiyle 
yüz yüze eğitim başlaması için va-
tandaşların kurallara uyulması ko-
nusunda duyarlı vatandaşlar tara-
fından sosyal medya hesaplarında 
paylaşımlar yapılıyor.

KONYA VAKA ARTIŞLARINDA 1 
HAFTADA 2'YE KATLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
17-23 Temmuz arasında illere göre 
her 100 bin kişide görülen Kovid-19 
vaka sayılarını açıkladı. Bakan Ko-
ca’nın açıklamasında Konya’da ya-
şanan vaka artışları dikkat çekti. 
Konya’da 10-16 Temmuz'da hafta-
lık vaka sayısı 100 binde 56,98 olan 

Konya'da, sayı 1 haftada neredeyse 
2'ye katlanarak 103,80 oldu.
BAKAN KOCA: AŞI OLUP TEDBİRLERE 

UYMAK ZORUNDAYIZ
İllere göre 100 bin nüfusa kar-

şılık gelen haftalık vaka haritasını 
açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, “Aşı olup tedbirlere uymak 
zorundayız" dedi. Güncel haritaya 
göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi 

ile en çok vaka görülen il Siirt oldu. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere 
göre 100 bin nüfusa karşılık gelen 
haftalık haritayı paylaştığı gönderi-
sinde, "İllerimizde 100 bin nüfusa 
karşılık gelen bir haftalık toplam 
vaka sayısını gösteren insidans hari-
tasının güncel halini ekte görebilir-
siniz. Salgını kontrol altında tutma 
gücümüzü zora sokmayalım. Aşı 
olup tedbirlere uymak zorundayız" 
ifadelerini kullandı. Güncel haritaya 
göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi ile 
en çok vaka görülen il Siirt oldu.

KONYA TURUNCU KATEGORİDE
Aşılama oranlarına göre daha 

önce  kırmızı olan ve bayramdan 
önce turuncu olan Konya’nın aşıl-
mada turuncu olmayı sürdürüyor. 
Konya’da toplam yapılan aşı sayısı 
1.616.845 iken 1.doz uygulanan aşı 
sayısı 940.171, 2. Doz aşı uygulanan 
kişi sayısı ise 575,691. Konya’nın 
aşılama haritasında mavi dönmesi 
için nüfusa göre aşılamada oranın 
artması gerekiyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi’ne bağlı zabıta 
ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gös-
teren düğün salonlarına yönelik de-
netimler gerçekleştirerek, çevrede 
yaşayanları rahatsız edecek şekilde 
müzik yayını yapılmaması ve salgın 
tedbirlerine uyulması hususların-
da uyarılarda bulundu. Türkiye’de 
salgın tedbirlerinin esnetilmesiyle 
birlikte düğün, nişan, kına gibi top-

lu organizasyonlar yoğun bir şekilde 
düzenlenmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda uzun süredir faaliyetleri-
ne ara veren düğün salonları, açık 
ve kapalı alanlarıyla hizmet vermeyi 
sürdürüyor. Meram Belediyesi’ne 
bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde 
faaliyet gösteren düğün salonlarına 
yönelik denetim gerçekleştirerek, 
uyarılarda bulundu. Müzik yayını 

yapılan açık ve kapalı alanlar konu-
sunda işletmecilere, ses düzeyinin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel-
gesinde yer alan ölçülerde olması 
gerektiği bildirildi.

DENETİMLER ARTARAK 
DEVAM EDECEK

Meram Belediyesi’nden dene-
timlere dair paylaşılan bilgi notunda, 
“Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip-

ler, düğün salonlarının yoğun olarak 
faaliyet gösterdiği Hatıp Caddesi 
üzerindeki işletmeleri denetleye-
rek bilgilendirmede bulunmuştur. 
Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın 
müzik yayını kaynaklı yüksek ses ve 
gürültüden rahatsız olduklarını bil-
dirmeleri üzerine ekiplerimiz tara-
fından işletmecilere gerekli uyarılar 
gerçekleştirilmiştir. Yine canlı müzik 

ruhsatı olmayan işletmelere yönelik 
uyarı niteliği taşıyan tutanak düzen-
lenmiştir. Ekiplerimiz tarafından de-
netimler artarak devam edecekken, 
uyarıları dikkate almayan işletmeler 
hakkında yasal işlem başlatılacaktır” 
cümlelerine yer verildi.

İŞLETMELERE ‘SALGIN 
TEDBİRLERİ’ UYARISI

Meram Belediyesi Zabıta ekiple-

ri, denetimler kapsamında işletme-
lere, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 
belirlenen salgın kuralları hakkında 
da bilgi verdi. 

Maske, mesafe ve hijyen kural-
larının ihlal edilmemesi konusunda 
uyarılarda bulunulan iletme sahiple-
rinden toplum sağlığı açısından ko-
nuya önem vermeleri istendi. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nden düğün salonlarına sıkı denetim
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COVID-19 salgını dünyayı ve ülke-
mizi hazırlıksız yakalarken, ekonomik ve 
toplumsal hayatı hiç beklenmedik bir 
biçimde sarstı.

Toplum sağlığını, hem ruhsal hem 
de fiziksel açıdan derinden etkiledi. 

Milyarlarca insan evlerine kapanır-
ken, ekonomik faaliyetler ve bazı sektör-
lerde tümüyle durma noktasına gelindi.

 Art arda yaşanan arz ve talep şok-
ları üretimden tüketime, taşımadan 
tedarik zincirlerine, ticaretten finansa 
kadar tüm alanlarda dalgalanma ve 
daralmaları da beraberinde getirdi.

Virüsten kurtulmak için yapılan 
çalışmalar aşının bulunmasına göre 
belirlenirken, bütün dünya ilk kez ne 
yapacağını bilemez bir hale gelmiştir.

Halen devam eden salgın sağlığımı-
zı tehdit ederken, her alanda da olumsuz 
etkisi sürüyor.

Yine can kayıpları yaşıyoruz. Yine 
ekonomik ve sosyal kayıplarımız devam 

ediyor. 
1 Temmuz da başlayan 

normalleşme ve akabinde 
kutladığımız Kurban bayra-
mında en çok ihmal ettiğimiz konuda 
salgının önüne geçilmesi için uygula-
nan tedbirler oldu.

Sanki ülkemizde ve dünyada sal-
gın sona ermiş, normal yaşantımıza 
kavuşmuş gibi bir davranış sergiledik.

Bunun sonucunun ağır olacağını 
bile bile gerekenleri yapmadık. Sağlık 
Bakanlığının ve diğer kurumların uyarı-
larını dikkate almadık.  

Rehavete kapılarak, maskemizi 
takmayıp, sosyal mesafeyi koruma-
yıp, temizliğe de gereken özeni gös-
termedik. Aşıyı da yaptırmadık. 

Belki bayram sonu hissetmesek de 
sanırım 1 hafta veya 1 ay içinde olum-
suz sonuçları karşımıza çıkacaktır. 

Yeni vaka sayılarının çoğalması 
bildiğimiz gibi Kurban Bayramı ve 

akabinde ki tatildeki te-
maslardan kaynaklandığı 
da bir gerçektir. 

Sağlık Bakanlığı’nın 
“Aşı olun ve Tedbirlere 
Uyun” çağrısına uyup, üze-
rimize düşeni yapsaydık 
Salgından kurtulma süresi 
uzamazdı. 

Ülkemizdeki Korona-
virüs tablosuna bakarsak, 
durum hiçte iyi değildir. 
Günden güne bir azalma beklenirken, 
bir artış görülüyor.

Tabiî ki bunun sebepleri de bellidir. 
Tedbirlerden uzaklaşmak ve aşıya gere-
ken önemi göstermemektir.

26 Temmuz 2021 tarihinde 224 
bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 
809 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 585 

kişi iyileşti, 63 kişi ha-
yatını kaybetti.

Ülkemizdeki 27 
Temmuz 2021 tarihin-
deki aşı tablosuna göre, 
Toplam Yapılan Aşı Sa-
yısı

68.560.130 iken, 
1.Doz Uygulanan Kişi 
Sayısı 39.936.770, 
2.Doz Uygulanan Kişi 
Sayısı 24.406.253’tür.

Şehrimizde ise; Toplam yapılan aşı 
sayısı 1.601.365 iken, 1. Doz uygulanan 
kişi sayısı 936. 820, 2. Doz Uygulanan 
Kişi Sayısı 566. 877’dir. 

Beklenilen aşı tablosu bu değildir. 
Daha fazla insanın aşısı olması virüsün 
önüne geçilmesinde çok etkin olacaktır.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 

“Covid-19’la mücadelenin 
kurallarına uymaz ve aşımızı 
hemen ilk fırsatta yaptırmaz-
sak, salgını durdurmak uzun 

sürebilir. 
Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız 

kısıtları, maddi ve manevi kayıpları dü-
şünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi 
hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı 
olun.”

Bakan Koca’nın dediği gibi, hiç 
olmazsa bayram sonu günlük ya-
şantımızı sürdürdüğümüz süreçte, 
maskemizi takıp, sosyal mesafemizi 
koruyup, temizliğe özen gösterelim. 

Bunun yanında aşımızı olalım. 
Birbirimizi gerek tedbirlere uyulması, 
gerekse aşı olma konusunda teşvik 
edelim.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç ise “1,5 yıla aşkın süren salgın-
dan dolayı ekonomik ve sosyal kayıpla-
rımızın yanında, birçok vatandaşımızı da 

kaybettik. Salgının önüne geçilmesi için 
öncelikle alınan tedbirlere uyalım.  Mut-
laka aşımızı olalım.”

 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, 
salgının önüne geçilmesi için aşının 
yapılması gerektiğine dikkat çekerek, 
bugüne kadar yaşadığımız olumsuz-
luklardan kurtulmanın çaresinin de 
aşı olmaktan ve tedbirlere uymaktan 
geçtiğini dile getiriyor. 

Sonuçta sağlımızı düşünmekten ve 
toplumu tehlikeye atacak davranışlar-
dan uzak durmaktan ne kaybederiz. 

Aksine sağlımızı tehlike içinde bıra-
kacak davranışlardan uzak durarak, hep 
birlikte kazançlı çıkarız. 

Bugünden itibaren salgının önüne 
geçecek olan tedbirlerden taviz ver-
meden, aşıyı yaptırarak hayatımızı 
devam ettirelim.

Ne dersiniz vatandaş olarak he-
pimiz, üzerimize düşen görevi yerine 
getirmemiz gerekmez mi?

BAYRAM SONRASINDA TEDBİRLERDEN TAVİZ VERİLMEMELİDİR

Kerem Nükte Gayrimenkul Mü-
dürü Hasan Aksay faiz, döviz ve sal-
gın üçgeninde sıkışan gayrimenkul 
sektöründe Mart ayında kısmen de 
olsa artış yaşandığını ifade ederek, 
"Geçtiğimiz ay yüksek dalgalan-
malar yaşanan döviz piyasasında 
gerçekleşen kâr realizasyonları ve 
hafta sonu kısıtlamalarının nispeten 
gevşetilmesi satışların artış göster-
mesindeki temel etkenler oldu" dedi. 

Bitmiş ve hazır konutların, dö-
vizdeki ani yükselişi değerlendirerek 
kâr amaçlı satış yapan yatırımcıların 
güvenli liman arayışına çözüm oldu-
ğuna dikkat çeken Aksay, "Dövizden 
gelen nakit, ikinci el konut satışına 
kanalize oldu" diye konuştu. 

Kerem Nükte Gayrimenkul 

Müdürü Hasan Aksay, Mart ayında 
tedbirlerin aşamalı olarak gevşe-
tilmesiyle hafta sonu yasaklarının 
kaldırılmasının, direkt olarak konut 

satışlarının artmasını sağladığını 
söyledi. 

Aksay, "Döviz kurundaki ani 
yükselişte dövizini bozduranlar, gay-

rimenkule yöneldi. Yabancıya konut 
satışı arttı. Ülkemize olan güvenin, 
artarak devam edeceğinden kuşku-
muz yok" dedi. n HABER MERKEZİ

Konut satışları 6 ayın ardından artışa geçti

Çumra’da Menekşe Caddesi'ni prestij cadde haline dönüştürecek olan sıcak asfalt serimi için 
hazırlıklar başladı. Seçme – Çarıklar arası bağlantı yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı

Çumra Belediyesi
asfaltta atağa kalktı

Çumra’da asfalt çalışmaları Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ve Çumra 
Belediyesi iş birliği ile yoğun bir şe-
kilde devam ediyor. Mahallelerde 
rahat bir ulaşım imkanı sağlanma-
sı için Çumra’nın dört bir yanında 
sürdürülen asfalt çalışmalarının 
yanında ilçe merkezinin de çehresi 
değişiyor. Adem Yavuz Caddesinden 
sonra parke taşı ile kaplı olan ve bu 
anlamda ulaşımda sorun yaşanılan 
caddeler arasındaki Menekşe Cad-
desi de sıcak asfalta kavuşuyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sıcak asfalt serimi yapılacak caddede 
Çumra Belediyesi ve KOSKİ ekiple-
ri alt yapı faaliyetleri yürütüyor. Öte 
yandan Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri 9 kilometrelik mesafedeki Seçme 
– Çarıklar Mahalleleri arası bağlantı 
yolunun asfalt çalışmalarında sona 
geldi. 
MENEKŞE CADDESİ PRESTİJ CADDE 

GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK
Çalışmaları yerinde inceleyen 

Çumra Belediye Başkanı Recep Can-
dan, “Menekşe Caddemizde sıcak 
asfalt çalışması öncesinde kilitli par-
ke taşlarının sökülmesi ve KOSKİ 
tarafından su şebekesinin tamir ve 
ıslahı ile ilgili çalışmalara başladık. İlk 
etapta belediyemize ait ekiplerimiz 
Menekşe ve devamındaki Ebulfez El-
çibey Caddesi’ndeki kilitli parke taş-
larını söküyorlar. Devamında KOSKİ 
ekiplerimiz de bu cadde üzerindeki 
daha önce sürekli arızaya neden olan 
su şebekesindeki her bir abone bağ-
lantısını tek tek kontrol etmek sure-
tiyle problemli olan bağlantıların ta-
mirlerini yapıyorlar. Hazırlıklarımızı 
tamamladıktan sonra Konya Büyük-

şehir Belediyemiz Menekşe Cadde-
mizde sıcak asfalt serimini gerçek-
leştirecek. Menekşe Caddemiz yeni 
prestij cadde görünümü ile istenilen 
ulaşım konforuna kavuşacak İnşal-
lah” dedi.

SEÇME – ÇARIKLAR ARASI YOLUN 
ASFALTLANMASINDA 

SON AŞAMAYA GELİNDİ
Seçme – Çarıklar arası yolun as-

faltlanmasında verdiği desteklerden 
dolayı Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşek-
kür eden Başkan Candan; “Konya 
Modeli Belediyecilikte Çumra yeni 
yatırımlar kazanmaya devam ediyor. 
Her iki mahallemizin arasındaki 9 ki-
lometrelik yolumuz Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ekiplerimizce yapılan 
çalışma ile son aşamaya geldi. 9 kilo-

metrelik yolun yarısı Çumra Beledi-
yesi bir diğer yarısı ise Meram Bele-
diyesi’nin sorumluluk sahasında. 

Ancak Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay her iki 
beldemize de jest olarak bu yolun 
tamamını Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından asfaltlanmasını uygun gör-
düler. 

Büyükşehir Belediyemiz ile sağ-
ladığımız koordineli çalışma Çum-
ra’mızın her bir yanına hizmet olarak 
yansıyor Elhamdülillah. Büyükşehir 
Belediyemizin bu desteği, bizlere 
sahada normalde yapabileceğimiz 
çalışmalardan daha fazlasını yapma 
imkanı sunuyor. 

Elimizdeki imkanları diğer ma-
hallerimize de götürebiliyoruz. Her 
iki Mahallemize de hayırlı olsun. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza ve ekibine hemşehrilerim ve 
şahsım adına teşekkürlerimi sunu-
yorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Akkiseliler ‘Nedim 
Selek’le devam’ dedi

Meteoroloji heyetinden Başkan
Bayındır’a nezaket ziyareti

Gönül Gözü Akşehir
Temsilcisi Tuncalı oldu

Akkise Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Yönetimi Genel 
Kurul toplantısında Nedim Selek 
güven tazeledi. Genel Kurul Top-
lantısı’nın ardından konuşan Baş-
kan Nedim Selek, 2021 yılında ya-
pılan tüm yardım ve hizmetlerin 
2022 yılında da hız kesmeden de-
vam edeceğini ve yeni yönetimin 
tüm hemşehrilerine hayırlı uğurlu 
olması temennisinde bulundu.

Akkise Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği’nin yönetimi ise şu 
isimlerden oluştu: 

Yönetim Kurulu Asil Üyelikle-
ri: Nedim Selek, Ramazan Dere-

sal, Lokman Atal, Mehmet Emin 
Şahin, Bahattin Düzgün.

Yönetim Kurulu Yedek Üye-
likleri: Muammer Toprak, Meh-
met Özbakır, Muhammet Babur, 
Soner Erdinç, Nebi Kaya.

Denetim Kurulu Asil Üyelikle-
ri: Mevlüt Aydın, Musa Uyar, Dur-
muş Ali Yağız.

Denetim Kurulu Yedek Üye-
likleri: Ali Üzlük, Adem Altunbaş, 
Adem Ak.

Mehmet Çelik başkanlığında 
da 50 kişilik mütevelli heyeti oluş-
turuldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Meteoroloji 8. Bölge 
Müdürü Barış Özgün ve Beyşehir 
Meteoroloji Şube Müdürü Erkan 
Yaman Beyşehir Belediyesi’ni zi-
yaret etti. 

Özgün, kendisine eşlik eden 
Beyşehir Meteoroloji Şube Müdürü 
Yaman’la birlikte Belediye Başkanı 

Adil Bayındır’ı makamında ziyaret 
etti. Belediye Başkanı Bayındır, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Özgün ve beraberin-
deki Yaman, bir süre devam eden 
karşılıklı sohbetin ardından Beledi-
ye’den ayrıldı.
n HABER MERKEZİ

Engellilere yönelik çalışmala-
rı ile tanınan Gönül Gözü Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Akşehir  
Bölge Temsilciliğine Kürşad Tun-
calı atandı. Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Devriş Ahmet Şa-
hin, “Dernek olarak 10 yılı aşkın 
bir süredir Konya merkez ve taş-
ra ilçelerinde engellilerin topluma 
entegre olması, engelli sorunları 
ve engellilerin ihtiyaç duyduğu 
tekerlekli sandalye ve benzeri 
materyal yardımı konuları başta 
olmak üzere toplumsal bilinç ve 
milli hassasiyet çerçevesinde etkin 
olarak çalışmalar yürütüyoruz. Ça-
lışmalarımızda  daha fazla gönüle 
dokunmak adına Konya'nın ilçele-
rinde ve Türkiye genelinde temsil-

cilikler açmaya karar verdik ve ilk 
olarak Akşehir ilçemizde Kürşad 
Tuncalı'yı Akşehir ve çevre ilçele-
rinde çalışmalar yapmak üzere gö-
revlendirdik” dedi.

Gönül Gözü Derneği Akşehir 
Temsilcisi Kürşad Tuncalı ise, “Her 
sağlıklı birey bir engelli adayıdır 
sözüne atıfta bulunarak, “Engel-
siz bir Akşehir için bu ulvi görevi 
üstlendim. Engellilerin topluma 
entegre olması ve daha iyi bir ya-
şam sürmesi için, aynı zamanda 
Türk medeniyetinin kadim izlerini 
taşıyan şehrimizde kültürel çalış-
malara destek olmak adına en kısa 
zamanda saha çalışmalarına başla-
yacağım” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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İki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

Konya'da iki grup arasında 
çıkan bıçak ve sopalı kavgada iki 
kardeş yaralandı. 

Hastaneye kaldırılan iki kişi-
den birinin durumu ağır olduğu 
öğrenildi. Olay, saat 21.30 sıra-
larında merkez Selçuklu ilçesi 

Akıncılar Mahallesi Yeni Sille 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, Halid El A. ile kar-
deşi Mahmud El A., cadde üzerin-
de yürüdüğü sırada henüz kimliği 
belirlenemeyen kişi veya kişilerle 
tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyüyerek kav-
gaya dönüşmesinin ardından 
karşı gruptaki kişi veya kişiler 
tarafından ekmek bıçağı ile Halid 
El A. vücudunun çeşitli yerlerin-
den, kardeşi Mahmut El A. ise 
bacağından bıçaklanarak yaralan-

dı. Olayın şüphelileri ise kaçarak 
uzaklaştı. 

Çevredeki vatandaşların ih-
barı üzerine olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekiplerinin yaralılara ilk müda-
halesinin ardından yaralılardan 

Halid El A. Konya Numune Has-
tanesi’ne, Mahmut El A. ise Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralılardan Halid El A'nın hayati 
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

İnceleme yapan Olay Yeri İncele-
me ekipleri olayda kullanılan bı-
çak ve sopa üzerinde parmak izi 
çalışması yaparken, polis kaçan 
şüphelileri yakalamak için çalış-
ma başlattı.
n İHA

Firari FETÖ/PDY şüphelileri 
operasyonla yakalandı

Aksaray’da haklarında kesin-
leşmiş hapis cezası bulunan 4 firari 
şüpheli Terörle Mücadele ekiple-
rinin operasyonuyla yakalanarak 
cezaevine gönderildi. 

Edinilen bilgiye göre, Fetullah-
çı Terör Örgütü - Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütü-
ne üye olmak suçlarından aranan 
4 şüpheliye yönelik Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde geniş 
çaplı bir çalışma başlatan İl Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
(TEM) Şubesi ekipleri yapılan ça-
lışmalarla 4 şüphelinin yerini tespit 
etti. 

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü-
ne üye olma suçundan haklarında 
1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan Y.P. (39) ve T.A. (43), yine 
terör örgütüne üye olmak suçunda 
aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay ke-
sinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. 
(46) ile hakkında 2 yıl 6 ay kesin-
leşmiş hapis cezası bulunan B.A. 
(42) isimli şüphelilere yönelik be-
lirlenen adreslere eş zamanlı ope-
rasyon düzenleyen TEM ekipleri 
şahısları yakalayarak gözaltına aldı. 
Emniyetteki sorgularının ardından 
4 şüpheli cezaevine gönderildi.
n İHA

Aksaray’da jandarma ekiplerinin 
uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edi-
len bir şahsa yönelik gerçekleştirdiği 
operasyonda, bir miktar uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye 
göre, istihbari çalışmalar netice-
sinde Aksaray’ın Gülağaç ilçesine 
bağlı Demirci beldesinde bir şahsın 
uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi-
ne ulaşan İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, şüpheli O.A. isimli şahsı 
Cumhuriyet Başsavcılığı koordine-
sinde teknik ve fiziksel takibe aldı. 
Yapılan kısa süreli takibin ardından 

yeterli delil ve bulgulara ulaşan 
jandarma ekipleri beldede bulunan 
şahsın evine yönelik operasyon dü-
zenledi. Gerçekleştirilen operasyon-
da şüpheli evde yakalanarak gö-
zaltına alınırken, üzerinde ve evde 
yapılan aramalarda 13 gram me-
tamfetamin, 10 gram kubar esrar ve 
2 adet uyuşturucu kullanma aparatı 
ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphe-
li sorgulanmak üzere İl Jandarma 
Komutanlığına götürülürken, olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İsmil Mahallesi’nde ikamet eden ve 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayet sanı-
ğı Afgan uyrukluk Abdulhamid U., ifadesinde Abdullah B.’nin kendisine cinayet için 100 bin lira teklif ettiğini söyledi

Cinayet için 100 bin 
lira teklif etmişler

2018 yılında cinayete kurban gi-
den Metin ve Necla Büyükşen çiftini 
öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alı-
nan Afgan uyruklu Abdulhamid U., 
ifadesinde Abdullah B’nin "Benim 
düşmanlarım var, sana 100 bin lira 
versem düşmanlarımı öldürür mü-
sün” dediğini, kendisinin bu teklifi 
kabul etmediğini söyledi.

Olay, 3 Eylül 2018 Pazartesi 
günü saat 23.00 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 
62. Sokak’ta bulunan müstakil bir 
evde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Metin Büyükşen (55) ve 
Necla Büyükşen (54) çifti eve giren 
yüzü maskeli bir saldırgan tarafın-
dan tüfekle vurularak öldürüldü. 
Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan 
kızları Büşra Büyükşen ise olaydan 
ölü numarası yaparak yaralı kurtul-
du. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesi-
ne rağmen baba ve annesinin katil 
zanlısının bulunmaması üzerine 
Necla ve Metin Büyükşen'in doktor 
oğlu Osman Büyükşen bir televiz-
yon programına çıkarak katilin yaka-
lanması için yardım istedi. Cinayetin 
çözülebilmesi için Jandarma Genel 
Komutanlığınca jandarma dedektif-
leri JASAT görevlendirildi. JASAT 
ve Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri tarafından 13 Temmuz'da 
çok sayıda adrese şafak vakti ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda 25 
kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait 
ev ve araçlarda da arama yapıldı.

YANLIŞ ADRESE 
GİRMİŞLER İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözal-
tına alınan 25 şüpheliden Abdul-
lah B. ve Esra T., gece yarısı Konya 
Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. 
ve Esra T'nin azmettirici oldukları, 
firari cinayet zanlılarının yanlış eve 
girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü 
iddia edildi. Yapılan sorgulamada 
Esra T.'nin öldürülen Büyükşen çif-
tinin evlerine 500 metre mesafede 
bulunan komşularının oğlu Hüseyin 
K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya 
çıktı. Esra T.'nin Hüseyin K.'nin aile-
sinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı 
ve bu nedenle aileye zarar vermek 
istediği, bu durumu sevgilisi Ab-
dullah B.'ye anlattığı, sevgilisinin de 
para karşılığı 2 kişi kiralayıp, kor-
kutup zarar vermeleri için Hüseyin 
K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. 

Abdullah B.'nin kiraladığı 2 kişinin 
kendilerine verilen adresi karıştırıp 
Hüseyin K.'nin ailesi yerine kom-
şuları Büyükşen çiftini öldürdükleri 
belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve 
Esra T. 'kasten öldürmeye azmet-
tirme', Zekeriya O. ve Mustafa O. 
de 'kasten öldürmeye yardım etme' 
suçlarından sevk edildikleri mahke-
mece tutuklandı. Adliyeye sevk edi-
len 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, 
jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise 
ifadelerinin alınmasının ardından 
serbest bırakıldı.

Cinayete kurban giden Necla 
Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen'in 
cinayet şüphelisi olduğu iddiasıy-

la aranan ve daha önce tutuklanan 
Abdullah B.’nin çiftliğinde çoban 
olarak çalışan Afganistan uyruklu 
Abdulhamid U. da Ankara'da yaka-
landı. Sorgulanmak üzere Konya İl 
Jandarma Komutanlığına getirilen 
Abdulhamid U., sorgusunun ar-
dından sevk edildiği mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Zanlı Abdulhamid U. verdiği ifade-
de, "Türkiye'ye girdiğimde Anka-
ra'daki yeğenimin yanına geldim. 
Yeğenimin yanında 20 gün kadar 
hiçbir işte çalışmadan kaldım. Daha 
sonra Konya'nın Ilgın ilçesine gele-
rek burada çobanlık yaptım. Sonra 
da Çankırı iline gittim. Burada fark-

lı yerlerde 5 ay çobanlık yaptım ve 
tekrar Konya'nın Sarayönü ilçesinde 
bulunan köylümün yanına geldim. 
Burada biraz işsiz kaldıktan sonra 
köylüm beni Abdullah B. ve Süley-
man B. ile tanıştırdı. Ben Abdullah 
B'nin yanında 9 ay kadar çalıştım. 
Parayı az bulduğum için yanların-
dan ayrılıp, tekrar Çankırı'ya gittim. 
Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra tek-
rar Abdullah B'nin yanında çalışma-
ya başladım. 2 bin TL karşılığında 3 
ay daha çalıştıktan sonra tekrar An-
kara Gölbaşı'na gittim. Burada 13 ay 
çalıştım. Kaldığım köyde jandarma-
lar beni yakalayıp Konya'ya getirdi” 
dedi.

‘CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM, 
İSMİL’E HİÇ GİTMEDİM’

Abdulhamid U.'nun ifadesinde, 
“İlk çalıştığım dönemde Abdullah 
benim yanıma 4 kez gelerek, bana 
'Benim düşmanlarım var. Sana 100 
bin TL versem bu düşmanlarımı 
öldürür müsün?' diye sordu. Ben 
de sakat bir kızımın olduğunu, öl-
düremeyeceğimi söyledim. Bunları 
bana söylerken şaka yapmıyordu, 
gayet ciddiydi. Öldürülen çifti tanı-
mıyorum. Abdullah bana öldürmek 
için 100 bin TL teklif etmişse de 
ben kabul etmedim. Onun adına 
hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Ma-
hallesi'ni hiç duymadım ve oraya hiç 
gitmedim. Öldürülen kişileri de hiç 
tanımıyorum. Suçsuzum" dediği öğ-
renildi. n İHA
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May Barajı’ndaki balıklar, kuraklığa yenik düştü
Akören ilçesinde bulunan May 

Barajı'nda kuraklık balık ölümlerine 
neden oldu. İlçeye bağlı Ahmediye 
Mahallesi'nde sulama ve taşkın ön-
leme amacıyla 1960 yılında yaptı-
rılan barajda su, kuraklık nedeniyle 
çekildi. 

Suların çekilmesiyle oksijen 
azalmasına bağlı olarak balık ölüm-
leri yaşandı. Barajdaki çok sayıda 
balığın kıyıya vurduğu görüldü.

Konya Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü 
Yücel Doğan, AA muhabirine, ba-
rajın zeminindeki çatlak nedeniyle 
su kaçırdığını belirtti.

Atıl vaziyette olan barajdaki 
suların kuraklığın da etkisiyle bu 
yıl büyük oranda çekildiğini ve su 

birikintisindeki balıkların öldüğünü 
ifade eden Doğan, "Baraj zaten su 
tutmuyordu. Normal mevsim şart-
larında dahi doluluk oranı yüzde 
sıfır düzeyinde idi. Yaptığımız in-
celemede balık ölümlerinin oksijen 
yetersizliğine bağlı gerçekleştiğini 
tespit ettik. Herhangi bir fabrika 
atığı ya da su kirliliğine rastlanma-
mıştır." diye konuştu.

Doğan, barajın daha önce su 
tutmadığı için DSİ envanterinden 
de düşürüldüğünü bildirdi. Ahme-
diye Mahallesi Muhtarı Hayrettin 
Altın ise barajın 1960 yılında sel 
sularını önlenmesi için yapıldığını 
söyledi.

Sulamada da kullanılan ba-
rajda balık üretimi yapılmadığını, 

mevcut balıkların taşan gölet gibi 
su kaynaklarından geldiğini dile 
getiren Altın, "Balık ölümlerinin 
bu sene fazla olmasının tek sebebi 
yağışların az olması ve suyun erken 
çekilmesi. Balık ölümleri önceki se-
nelerde de görülüyordu ancak bu 
kadar fazla değildi." dedi.

İlçe sakinlerinden Ali Rıza Uzun 
da her yıl yaşanan balık ölümlerinin 
bu yıl daha fazla olduğuna işaret 
ederek, "Eskiden burası balık tuttu-
ğumuz, piknik yaptığımız güzel bir 
alandı. Devlet burada bütün ince-
lemeleri yaptı, onların yapacağı bir 
şey yok. İnşallah yağışlar çoğalır da 
baraj eski günlerine döner." ifadele-
rini kullandı.
n AA

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgülü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman 
Çavuş Sergen Güçlüer’in Aksaray’ın Ihlara beldesindeki baba evine şehadet haberi ulaştı

Aksaray’a Irak’tan
şehit ateşi düştü

Karaman’da düğün salonu 
önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ya-
ralanan ve kaldırıldığı hastanede ha-
yatını kaybeden 24 yaşındaki Yunus 
Pınar, son yolculuğuna uğurlandı. 
Olay, geçtiğimiz pazar akşamı saat 
21.45 sıralarında Yenimahalle 308. 
Sokak’ta bulunan bir düğün salonu 
önünde yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, bir tanıdık-
larının düğününe davetli olan Yunus 
Pınar (24) ile arkadaşı A.C, düğün 
salonu önünde beklerken O.B. isimli 
kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sal-
dırıda Yunus Pınar ve A.C. vücutla-
rının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak 
darbeleri ile yaralanırken, saldırgan 
hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üze-
rine olay yerine ambulans ve polis 
ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar-
dan biri ambulansla, diğeri de özel 

araçla Karaman Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 

Burada ameliyata alınan yara-
lılardan Yunus Pınar tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. Şahısların aralarında 
geçmişe dayanan alacak verecek 

meselesinden husumet olduğu id-
dia edildi. Olaydan kısa süre sonra 
yakalanan cinayet zanlısı O.B. ise 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
konuldu. Diğer yaralı A.C’nin Kara-
man Eğitim ve Araştırma Hastane-

sinde tedavisi devam ediyor.
Hayatını kaybeden Yunus Pınar 

için bugün Ahmet Yesevi Camii'n-
de cenaze namazı kılındı. Namaza 
Pınar’ın ailesi ve yakınları katıldı. Kı-
lınan namazın ardından Pınar, şehir 
mezarlığında dualarla defnedildi.
n İHA

Bıçaklı saldırıda ölen genç, toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Hakkari 
Dağ ve Komando Tugay Komutan-
lığı 2. Komando Taburu 7. Hudut 
Alay Komutanlığında görevli Piya-
de Uzman Çavuş Sergen Güçlüer 
(24), Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/
Hakurk) bölgesinde arama tarama 
faaliyeti sırasında terör örgütü PKK 
ile yaşanan çatışmada şehit düştü. 
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sergen 
Güçlüer'in Aksaray’ın Ihlara belde-
sindeki baba evine Aksaray İl Jan-
darma Komutanlığı ekiplerince acı 
haber verilirken, şehidin anne ve ba-
bası güçlükle ayakta durabildi. Türk 
bayrağının asıldığı evde jandarma 
ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Acı 
haberin ardından fenalık geçiren şe-
hit annesi Aybeniz Güçlüer (45) ve 
şehit babası Mustafa Güçlüer olay 
yerinde bulunan sağlık ekiplerince 
tedavi altına alındı. 

Acı haberi alan şehidin yakınları 
baba evine gelirken şehidin annean-
nesi Haticeana Aydın (73), “Düğü-
nüne mi geldi bu millet Sergen, ha-
yırlı olsun demeye mi geldiler” diye 
ağıtlar yaktı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay 

Komutanlığı sorumluluk sahasında 
bulunan Goraspi Üs Bölgesinin 1,5 
kilometre güneyinde (Irak kuzeyi) 
arama tarama faaliyeti esnasında 
bölücü terör örgütü mensuplarıyla 
dün çatışma çıkmıştı. Çatışma sonu-
cu Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük 

(Gaziantep) ve Piyade Uzman Çavuş 
Sergen Güçlüer (Aksaray) şehit ol-
muştu. Şehit askerler için Hakkari 
Dağ ve Komando Tugay Komutanlı-
ğında düzenlenen uğurlama töreni-
ne Hakkari Valisi ve Belediye Başkan 
Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları 
Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, 
Hakkari Dağ ve Komando Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Mü-
dürü Salavat Mete Pınar, Hakkari 
Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğre-
tim Üyesi Yusuf Ersalı, Özel Harekat 
Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi 
parti temsilcileri ve kurum amirleri 
katıldı. Özgeçmişlerin okunması ve 
dua yapılmasının ardından şehitle-
rin cenazeleri memleketlerine uğur-
landı.
n İHA

Aksaray'da yolcu otobüsü 
devrildi: 22 yaralı

Alacak verecek kavgasında
bir kişi silahla yaralandı

Beyşehir’de çaldı,
Seydişehir’de yakalandı

Aksaray'da yolcu otobüsünün 
devrilmesi sonucu 22 kişi yaralan-
dı. Kerem Özbek (38) idaresindeki 
01 AHT 106 plakalı yolcu otobüsü, 
Aksaray-Ankara kara yolunun 45. 
kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD eki-
bi sevk edildi. Kazada, sürücünün 
de aralarında bulunduğu 22 kişi 
yaralandı. Ambulanslarla Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 

bölgedeki özel hastanelere kaldırı-
lan yaralıların durumunun iyi oldu-
ğu öğrenildi.

Yaralı yolculardan Ali Akıncı, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
bir anda sarsıldıklarını ve otobüsün 
aniden devrildiğini söyledi. Otobüs 
yana doğru kayınca devrileceğini 
anladıklarını belirten Akıncı, "Sol 
koltuktakiler sağ koltuktaki yolcu-
ların üstüne düştü. Sonra kurtar-
ma ekipleri geldi." dedi. n AA

Ereğli ilçesinde çıkan silahlı 
kavgada bir kişi yaralandı. İlçeye 
bağlı Boyacıali Mahallesi 90021 
Sokak'ta, M.O. ile F.Ö. arasında 
alacak meselesi yüzünden tartış-
ma çıktı. Tartışmanın kavgaya dö-
nüşmesi üzerine F.Ö, tabancayla 

M.O'ya ateş etti. Yaralanan M.O, 
ihbar üzerine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekiplerince Ereğli 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Po-
lis ekipleri, olayın ardından kaçan 
şüpheliyi yakalamak için çalışma 
başlattı. n AA

Beyşehir ilçesinden motosiklet 
çaldığı ileri sürülen şüpheli Seydi-
şehir'de gözaltına alındı. Seydişehir 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir 
motosikletin Beyşehir'den çalına-
rak Seydişehir'e getirildiği ihbarını 

aldı. Harekete geçen ekipler, yü-
rüttüğü çalışma neticesinde şüp-
heli Devran P'yi motosiklet ile ya-
kaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, 
çalınan motosiklet Beyşehir'deki 
sahibine teslim edildi. n AA
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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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• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı’nın 74. Danışma Meclisi Toplantısı’nda Selçuklu’ya yapılan hizmetleri anlatan Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, “Her yatırımımızda AK Parti belediyeciliğinin imzası var. İlçemizi uyum içerisinde geleceğe taşıyoruz” diye konuştu

Yatırımda Selçuklu ağırlığı var
Pandemi nedeniyle ilçe danışma 

kurulu toplantılarına ara veren AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı, 74. 
İlçe Danışma Kurulu Toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın 
yanı sıra AK Parti Konya Milletvekil-
leri Ahmet Sorgun, Selman Özboya-
cı, Halil Etyemez, Ziya Altunyaldız, 
Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özde-
mir, AK Parti Konya İl Başkanvekili 
Fahrettin Kulu, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe 
Teşkilatı üyeleri katıldı.

ÖZER: SORUMLULUĞUMUZUN 
FARKINDAYIZ

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, “Geride bırak-
tığımız bir buçuk senenin hem bizler 
hem de bütün dünya için en önemli 
gündem maddesi şüphesiz pande-
miydi. Türkiye bütün dünyada pan-
demiyi en iyi yöneten ülkelerden bir 
tanesi oldu. Gerek sağlık altyapısıyla 
gerekse tarım ve sanayi üretimini 
kesintiye uğratmadan sürdürebil-
mesi ile dünyadaki pek çok gelişmiş 
ülkeden daha iyi bir şekilde bu bir 
buçuk seneyi geride bıraktı. Konya 
özelinde ise hükümetimizin yapmış 
olduğu desteklere Büyükşehir ve 
ilçe belediyelerimizin vermiş olduğu 
katkılar Konya’mızın farkına ortaya 
koymuş oldu. Ayrıca Konya’mızda 
genel başkan yardımcımızdan ba-
kanımıza, milletvekillerimize, teşki-
latlarımıza, İl başkanımıza, belediye 
başkanımıza kadar herkesin birlik ve 
beraberlik içerisinde sadece hizmet 
etmeye odaklanması şehrimize pek 
çok alanda hizmet olarak yansımaya 
devam ediyor ve bizler de buna şa-
hitlik ediyoruz. Liderimiz Recep Tay-
yip Erdoğan ve milletimizin bize olan 
desteği ve bizlerin gayreti, birlik ve 
beraberliğimiz hepimizin en büyük 
gücü. Bizler AK Parti Selçuklu Teş-
kilatı olarak Konya’nın nüfus olarak 
dörtte birine sahibiz. Dolayısıyla so-
rumluluğumuzun farkındayız. Önü-
müzdeki günler hangi şartları bera-
berinde getirirse getirsin hep birlikte 
ülkemiz ve davamız için çalışmaya 
gayret edeceğiz” dedi.

KULU: BÜYÜK VE 
GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ

74. İlçe Danışma Meclislerinin 
merkez ilçeleriyle tamamlandığını 
ifade eden AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Fahrettin Kulu, “Biz AK 
Parti ailesi olarak büyük ve güçlü bir 
aileyiz. Bu da bizim birlik ve bera-
berliğimizden geliyor. Her birimizin 
görevleri ve ünvanları farklı ama 
hedefimiz amacımız gayemiz bir. 
Bu birliği ne kadar sağlam tutarsak 
beraber yol yürümekten onur duy-
duğumuz liderimize o kadar güçlü 
bir katkı sağlamış oluruz. Şükürler 
olsun ki Konya teşkilatları olarak her 
zaman AK Parti’ye en büyük desteği 
veren illerin başında geldik. Bunda 
emeği geçen tüm teşkilat mensup-
larımıza teşekkür ediyorum. Her bi-
rimiz elinden gelenin en iyisini yap-
maya çalışarak içerdeki ve dışarıdaki 
düşmanlarımıza rağmen 2023 se-
çimlerinde de inşallah büyük bir za-
fer kazanarak Cumhurbaşkanımızı 
tekrar seçeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZBOYACI: EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ

AK Parti ailesi olarak bugünlere 
birlik ve beraberlik içerisinde geldik-
lerine vurgu yapan AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı,” Bi-
zim bugüne kadar bütün zorluklara 

rağmen ayakta kalabilmemiz, bü-
tün zorlukları beraber aşabilmemiz, 
dünyanın bütün zalimlerine kafa 
tutabilmemiz, hangi milliyette, han-
gi dine mensup olursa olsun bütün 
mazlumlarına kucak açmamızın 
arkasında işte bu birlik ve bera-
berliğimiz var. Rabbim bu birlik ve 
beraberliğimizi bakıyor ve bize mer-
hamet ediyor ben buna inanıyorum. 
Çünkü son sekiz yılda Türkiye’nin 
başına gelen olaylar zannediyorum 
başka bir ülkenin başına gelmiş 
olsaydı o ülke ayakta kalamazdı. 
İnşallah birlik ve beraberliğimizi 
bozmayalım. Yine elimizdeki nimet 
nimetin kıymetini bilelim. Allah’a 
hamdolsun, Rabbim hayırlı uzun 
ömürler versin Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan hem dimdik 
ayakta, dipdiri, sapa sağlam hem 
teşkilatının, partisinin hem de dev-
letinin başında. Bu nimet başımızda 
iken Cumhurbaşkanımız başımızda 
iken kıymetini bilmemiz lazım diye 
düşünüyorum. Bu nimet elimizden 
gitmeden hep beraber elimizden 
ne gelirse kadın kollarıyla, gençlik 
kollarıyla, ana kadememizle, yerel 
yönetimlerdeki birimlerimizle bü-
tün gücümüzü milletimize hizmete 
adamaya vermemiz gerekiyor diye 
düşünüyorum” diye konuştu.

USTA: SELÇUKLU ÖRNEK 
ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA 

DEVAM EDİYOR
Konuşmasına Selçuklu’da sür-

dürülen başarılı çalışmalara vurgu 
yaparak başlayan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, “Selçuklu 
Konya’mızın nüfusunun büyük bir 
kısmını teşkil eden en büyük mer-
kez ilçelerimizden birisi. İsmi ile de 
önemli bir medeniyeti temsil eden 
bu güzel ilçemizde görev yapan kıy-
metli ilçe başkanımız ve kıymetli be-
lediye başkanımız var. Allah emek-
lerini yağlı etsin. Özveriyle, sabırla, 
tevazuyla, samimiyetle gayret eden 
teşkilatımızın bütün mensupları ile 

birlikte sahada çalışıyorlar. Bu sü-
reçte ellerinden gelen çaba ve gay-
reti göstererek Selçuklu için ne ya-
pılması gerekiyorsa bir an bile geri 
durmadılar. Selçuklu Belediyemiz 
eğitimden, sağlığa, sosyal ihtiyaçlar-
dan kültürel ve sanatsal faaliyetlere 
kadar her alanda çalışmalarını hızla 
devam ettiriyor. Her gün üzerine bir 
yenisini ekliyoruz. Bunların hepsi 
bir başarı hikayesi. Bunlar eskiden 
Türkiye’de olmaz denilen işlerin 
aslında istenildiği zaman, siyasi ira-
denin güçlü olduğu zaman ne kadar 
emekle ve çabayla yapıldığının birer 
göstergesi. Sadece Konya’daki bir 
ilçemizin yapmış olduğu hizmetleri 
anlatmaya kalksak buradan saatler-
ce çıkamayız. Bu vesile ile yine gitti-
ğimiz her yerde övgü ile bahsedilen 
kıymetli belediye başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı da hizmetlerinden do-
layı, teşkilatlarımıza vermiş olduğu 
desteklerden dolayı, tevazu ve sa-
mimiyetle çalışmalarından dolayı 
hassaten teşekkür etmek istiyorum” 
dedi.

PEKYATIRMACI: HER 
YATIRIMIMIZDA AK PARTİ 

BELEDİYECİLİĞİNİN İMZASI VAR
AK Parti belediyeciliğinde temel 

belediyecilik hizmetinin yanı sıra 
eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat, 
sosyal yaşam, güvenlik ve çevre 
alanlarında da çok önemli çalışmalar 
yürüttüklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı son dönemde yapılan çalışma-
lar ve yatırımlarla ilgili ana başlıklar 
halinde bilgi verdi. Başkan Pekyatır-
macı, şunları söyledi;

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramımız kapsamında Çocuk Kü-
tüphanesi, Sanat Tasarım Atölyesi, 
Sille Tabiat Okulu ve Trafik Eğitim 
Parkı gibi önemli markaları eğitime 
kazandırdık. Eğitim yatırımlarımız 
arasında Hatice Hatun Külliyesi, 15 
Temmuz Yurt Yerleşkesi,5 Adet 
Anaokulu Binası,5 Derslikli Dağdere 
Okul Binası, Mahmut Sami Rama-

zanoğlu İmam Hatip Lisesi Eğitim 
Kompleksi ve 2 Adet Uzaktan Eğitim 
Destek Merkezimiz yer alıyor. Yazır 
Mahallemize kazandıracağımız 32 
Derslikli Okul Binası ve Bosna Her-
sek Mahallemize kazandıracağımız 
Şehir Kütüphanemizin yapım çalış-
malarını hali hazırda sürdürüyoruz. 
SOBE 2. Etap Eğitim ve Atölye Uy-
gulama Tesisimizin ise Proje çalış-
malarına devam ediyoruz.

Kültürel Faaliyetlerle ilgili ola-
rak sanat alanında nice yetenekleri 
keşfedip yetiştirmeyi planladığımız 
Selçuklu Sanat Akademimiz hizmet 
vermeye başladı. Öğrencilerimizin 
kendilerini ve doğayı keşfedebi-
lecekleri, birçok atölye ve etkinlik 
alanına sahip olan Sille Tabiat Oku-
lumuzda kısa bir süre önce Yıl Sonu 
Şenliği etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
“Kudüs’e Giden Yol” isimli söyleşi 
ve konser etkinliği düzenledik. Pan-
demi döneminde kısıtlamalar sebe-
biyle vakitlerini evlerinde geçirmek 
zorunda kalan çocuklarımıza yönelik 
online olarak Hayat Resim Defterine 
Sığar, İstikbalden İstiklale 10 Kıta 
Tek Ruh Şiir ve Kur’an Öğreniyo-
rum isimli yarışmalarımız ile Baba-
lar Günü’ne özel Benim Babam Bir 
Kahraman isimli etkinlik düzenledik. 
Bu yarışma ve etkinliklerimizde de-
receye giren katılımcılara ise ödülle-
rini Selçuklu Kongre Merkezimizde 
gerçekleştirdiğimiz ödül töreni ile 
takdim ettik.

Spor Yatırımları kapsamında 
Selçuklu Spor Okulları 13 branşta 
faaliyetlerine devam ediyor. 8,9,10 
Yaş Tenis Turnuvası,12 Yaş Tenis 
Turnuvası, Senyör Tenis Turnuvası 
ve Masa Tenisi Turnuvası’na ev sa-
hipliği yaptık. Mustafa Büyükkaplan, 
Mehmet Tuza Pakpen, Mehmet Akif 
Ersoy, Kemal Akpınar, Adil Kara-
ağaç ve Mahmut Celalettin Ökten 
isimli okullarımıza kapalı spor salonu 
kazandırdık.

Diğer yandan Sporcu Seçme ve 
Yetiştirme Merkezimizin ve Aydın 

Menderes Stadyumu Sentetik Çim 
Saha ve İdari Bina yapım çalışmala-
rına başladık.

Sosyal Tesis Yatırımları Malaz-
girt, Yazır, Kosova, Buhara, Beyhe-
kim ve Tatköy Mahallelerimize sos-
yal tesis kazandırdık. Ayrıca Diyanet 
Lojmanları Sosyal Tesisimizin yapı-
mını da tamamladık.

Bosna Hersek ve Bedir Mahal-
lelerimize kazandıracağımız sosyal 
tesislerimizin ve Yazır Mahallemize 
kazandıracağımız karakol binasının 
yapım çalışmalarını sürdürüyoruz.

Tarihe Vefa Turizme Katkı Yatı-
rımları çerçevesinde Sille Mahallesi 
Restorasyon Çalışmalarını sürdü-
rüyoruz. Yine Sille Mahallemizde 
Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alı-
nan “yenileme alanı” kararının alın-
masıyla birlikte tarihi dokuya zarar 
vermeden, aslına uygun bir şekilde 
yenileme çalışmaları başlattık. Ge-
vale Kalesi’nde ise kazı ve restoras-
yon çalışmaları devam ediyor.

Aya Elenia Kilise karşısı meydan 
ve sosyal-kültürel merkez, kentsel 
yenileme, otel ve okul, Karataş Böl-
gesi yeniden canlandırma, kaya düş-
mesi riskli bölgede ıslah projeleri için 
çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 
kadim medeniyetimize ışık tutacak 
Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür 
Müzesi’nin proje çalışmaları devam 
ediyor. Çanakkale Tarihi Alan Baş-
kanlığı ile birlikte yürütülen Hilal’i 
Ahmer Hastane Müzesi tamamlan-
dı. Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi Tür-
besi yanına mescit yapımı devam 
ediyor.

Selçuklu Kent Konseyi faaliyetle-
ri ışığında Kent Konseyimize Çocuk 
Meclisi, Kadın Meclisi, Engelli Mec-
lisi ve Gençlik Meclisi’nin ardından 
Çevre ve Sıfır Atık Meclisi’ni kazan-
dırdık.

Sıfır Atık Çalışmalarımızda ise 
yerel yönetimlerde Sıfır Atık Belge-
si'ni alan ilk belediye olarak gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalar neticesinde 
son bir buçuk yılda toplam 39 bin 

297 ton değerlendirilebilir atığı ülke 
ekonomisine kazandırdık.

Yeşil Alan Ve Park Çalışmaları-
mız çerçevesinde 11 Mahallemize 
park, Sancak Mahallemize Bisiklet 
ve Kaykay Parkı ve Konya’nın yeni 
cazibe merkezi olan Selçuklu Seyir 
Tepesi’ni şehrimize kazandırdık.

Ayrıca Selçuk Mahallemize ka-
zandıracağımız Bisiklet ve Kaykay 
Parkımızın yapım çalışmalarına ve 
Selçuk Üniversitesi’nde yer alan 
Merve Mercan Parkı’nın peyzaj dü-
zenlemelerine devam ediyoruz. Ka-
palı Pazar Alanları ile ilgili çalışmala-
rımızda Kosova, Özalkent ve Bosna 
Hersek Mahallelerimize kapalı pazar 
alanı kazandırdık. Yazır, Dumlupınar 
ve Sancak Mahallelerimize kazandı-
racağımız kapalı pazar alanlarının 
ise yapım çalışmalarını sürdürüyo-
ruz. Sağlık Yatırımlarımızda ise Şeyh 
Şamil Mahallemize112 Acil İstasyon 
Binası ve6 Nolu Aile Sağlığı Mer-
kezi Binası kazandırdık. Hocacihan 
Mahallemize kazandıracağımız Aile 
Sağlığı Merkezimizin ve Kılınçars-
lan Mahallemize kazandıracağımız 
sağlık tesisimizin yapım çalışmala-
rını sürdürüyoruz. Planlama Çalış-
malarımız kapsamında Akıncılar ve 
Esenler Mahallelerimizde dönüşüm 
çalışmalarımızı ve Sancak Mahalle-
mizde revizyon planı yapım çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. GES Projesi 
çalışmalarımızda hizmet binamızla 
birlikte Tropikal Kelebek Bahçemize 
kurduğumuz GES panelleri saye-
sinde elektrik ihtiyacımızın büyük 
bir bölümünü karşılamaya başladık. 
Bağrıkurt Mahallemize kuracağımız 
GES panelleri ile belediyemizin tüm 
tesislerinin ihtiyacını karşılamış ola-
cağız.”

Pandemi Dönemi çalışmaları 
ile ilgili de bilgi veren Başkan Pek-
yatırmacı, “Selçuklu Vefa ve Sosyal 
Destek Grubu yaklaşık 100.000 va-
tandaşımızın talebi aldı ve karşıladı. 
Esnaf ve İş Yerlerine Yönelik Des-
tekler(Kiracılarımızın 2 aylık kira-
ları silindi,2 ay da erteleme yapıldı) 
Sosyal Destek Hizmetleri (Yaklaşık 
3.000.000,00 TL tutarında sosyal 
destek gerçekleştirildi)Kurumlara 
Sağlanan Sağlık ve Diğer Destekler 
(Hastanelerimize40 adet ateş ölçer 
ve 70 adet Pulseoksimetre temin 
edildi. 1000 esnafımıza dezenfektan 
standı dağıtıldı. Selçuklu Kayma-
kamlığı İlçe Salgın Denetim Merke-
zi'ne 25 adet araç desteği sağlandı. 
İlçemizdeki okullar, camiler, parklar, 
kamu kuruluşları ve kovid 19 belir-
lenen binalar dezenfekte edildi.

Tüm bu çalışmalarımıza ve bun-
dan sonraki faaliyetlerimize aynı 
heyecanla devam edeceğimizi ifade 
ederek 74. Danışma Meclisi Toplan-
tımızın hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, AK Parti iktidarı ile şahlana 
ülkemizde her alanda durmak yok 
yola devam diyor, hepinizi Allaha 
emanet ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selman Özboyacı Leyla Şahin Usta Ahmet PekyatırmacıFahrettin KuluMustafa Hakan Özer
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İndirimli lisans eğitimi için işbirliği

Işık ve Tahtalı aileleri akraba oldu

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Oda-
sı ile KTO Karatay Üniversitesi ara-
sında "eğitimde işbirliği" protokolü-
nün imzalandığı bildirildi. 

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 
bölgenin ekonomik açıdan kalkın-
ması adına önemli çalışmalar yü-
rüten Beyşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın yaptığı işbirliklerine bir 
yenisini daha eklediğini belirtti.

Bu kapsamda, Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile 
oda olarak eğitimde işbirliği proto-
kolünü imzaladıklarını vurgulayan 

Akbıyık, konuyla ilgili şu ayrıntılara 
yer verdi: "İki kurum arasında im-

zalanan protokol kapsamında Bey-
şehir Ticaret ve Sanayi Odası üye-
lerine, birinci derece yakınlarına ve 
eşlerine yüzde 15 destek bursu sağ-
lanacaktır. Bu çerçevede, Beyşehir 
Ticaret ve Sanayi Odamız da üye-
lerine bu işbirliği kapsamında yeni 
süreçte eğitim ayrıcalığı sunmak-
tadır. Beyşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerimiz, birinci derece ya-
kınlarına ve eşlerine, üniversitenin 
lisans veya ön lisans programlarına 
kayıt yaptırmaları halinde yüzde 15 
oranında indirim ve 10 eşit taksitte 
ödeme imkanından yararlanabile-
cektir." n AA

Sibel ve Orhan Işık’ın oğlu Mu-
hammet Batuhan ile Nefise Tahtalı 
kızı Melek Konya Altın Saray Düğün 
Salonu ve Kır Bahçesin de düzenle-
nen resmi nikah merasimin de bir 
ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diye-
rek dünya evine girdi. 

Düğün merasimine katılan çok 
sayıda davetliye geleneksel Konya 
pilavı pandemi kurallarına göre her 
masaya kendi ailesi ile birlikte ikram 
edildi. 

Bizler de Işık ve Tahtalı ailelerini 
tebrik ediyor, Melek ve Muhammet 

Batuhan çiftine ömürleri boyunca 
bir yastıkta huzur, mutluluk ve saa-

det içinde yaşamalarını diliyoruz. 
n HABER MERKEZİ

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim, hükümsüzdür. 
Ö.No: 16010011032 - Furkan ÜNLÜ

ZAYİ
Geçici Koruma Kimlik Belgemi 

kaybettim, hükümsüzdür. 
Ö.No: 9936794**** 
Ahmed El-Sabbağ

YAKALANDIĞIM CORONA VİRÜSÜN AKCİĞERİME VERMİŞ 
OLDUĞU HASARIN TEDAVİSİ İÇİN YATMIŞ OLDUĞUM 
MERAM DEVLET HASTANESİ’NDE 18 GÜN BOYUNCA 

HASTALIĞIMLA YAKINDAN İLGİLENEN; 
BAŞHEKİM YARDIMCISI UZMAN DR. MEHMET ÖZCAN’A,
İLK GÜNDEN SON GÜNE KADAR HASTALIĞIMI YAKINDAN 

TAKİP EDEN VE TEDAVİM İÇİN GEREKEN HER USULÜ 
EKSİKSİZ UYGULAYARAK SAĞLIĞIMA TEKRAR 

KAVUŞMAMA VESİLE OLAN DOKTORUM; 
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. ZUHAL ŞENTÜRK’E,

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI BÖLÜM 
DOKTORLARINA, GEREKEN HER TÜRLÜ İHTİMAMI 
GÖSTEREN BÖLÜM HEMŞİR VE HEMŞİRELERİNE,

AYRICA HASTALIĞIM SIRASINDA YAZILI VE SÖZLÜ 
OLARAK DUALARINI ESİRGEMEYEN VE İYİ DİLEK 

TEMENNİLERİNDE BULUNAN BÜTÜN AKRABA, DOST VE 
KARDEŞLERİME SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM. 

YÜCE ALLAH’TAN BÜTÜN İNSANLIĞI BİR AN ÖNCE BU 
İLLETTEN KURTARMASINI NİYAZ EDERKEN, DOST VE 
KARDEŞLERİMDEN DE BU VİRÜSE KARŞI BAŞTA AŞI 

OLMAK ÜZERE GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİRDE İHMAL 
GÖSTERMEMELERİNİ HASSATEN İSTİRHAM EDİYOR, 

HERKESE SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM.

SALİH SEDAT ERSÖZ

Teşekkür

Kurulduğu günden bu yana bireysel ve kitlesel anlamda hem liseye geçiş sınavlarında hem de üniversite sınavlarında adından söz 
ettiren PEMA Eğitim Kurumları, 2021 YKS’ye de damgasını vurdu. 1.’liği göğüsleyen Melike Demirbağ, başarısının sırrını anlattı

Pema Koleji, geleneği bozmadı
Kurulduğu günden bu yana 

bireysel ve kitlesel anlamda hem 
liseye geçiş sınavlarında hem de 
üniversite sınavlarında adından söz 
ettiren PEMA Eğitim Kurumları, 
2021 YKS’ye de damgasını vurdu. 
Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı (YKS) Türkiye 1.’si PEMA Koleji 
öğrencilerinden Melike Demirbağ 
oldu. PEMA Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Cahit 
Koç, PEMA Fen ve Anadolu Lisesi 
Müdürü Barış Çağlayan Çakır ve 
PEMA Koleji öğrencilerinden Melike 
Demirbağ düzenlenen basın toplan-
tısında açıklamalarda bulundu.

‘PEMA’DA BAŞARI TESADÜF 
DEĞİL, BİR GELENEKTİR’

PEMA Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan Cahit 
Koç, bu başarıda emeği olan yöne-
tim kuruluna, idarecilerine, öğret-
menlerine ve kendilerine ilk günden 
itibaren güvenen tüm velilerine te-
şekkür etti. Hasan Cahit Koç, “Her 
yıl olduğu gibi şükürler olsun, yine 
büyük bir başarı ile sizlerin karşı-
sına çıkıyoruz. 2021 LGS Türkiye 
1.’liğinin ardından 2021 YKS’de de 
Türkiye 1.’si çıkararak başarımızı 
taçlandırdık. 

Öğrencimiz Melike Demirbağ’ı 
ve ailesini bir kez daha tebrik ede-
rim. Öğrencimizin dört yıl boyunca 
verdiği emeğe şahidiz. Öğrencimiz 
Melike Demirbağ ile birlikte başarı 
elde eden diğer öğrencilerimizi de 
tebrik ediyorum. Bizler bireysel ola-
rak değil, kitlesel olarak da büyük 
başarılara imza attık. Öğrencileri-
mizin için zor bir dönem olmasına 
rağmen öğrencilerimizle stresli ve 
zor günleri aşarak buralara geldik.   
Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiy-

le, eğitim camiasıyla, kısacası tüm 
Türkiye artık şuna inandı PEMA’da 
başarı tesadüf değil, bir gelenektir. 
Ancak elde edilen başarılarla yetin-
memek ve başarı çıtasını daha üst 
seviyelere çıkarmak; yerel, ulusal ve 
uluslararası alanda iz bırakmak, ge-
leceğe dair büyük hizmetlere imza 
atmak ve hayatı öğretmek hepimi-
zin öncelikli görevidir” ifadelerini 
kullandı.

‘BAŞARIMIZI TAÇLANDIRDIK’
PEMA Fen ve Anadolu Lisesi 

Müdürü Barış Çağlayan Çakır, PEMA 
Koleji olarak LGS sonuçlarının ardın-
dan YKS sonuçlarının açıklanması 
ile birlikte başarıyı taçlandırdıklarını 
belirterek, “2020-2021 Eğitim Öğ-
retim Yılı pandemi döneminde oldu-
ğu için zor bir yıl oldu. 

Bu dönemde öğrencilerimiz ve 
velilerimiz öğretmenlerimiz ile bir-
likte güzel bir çalışma gerçekleştir-
dik. Bu çalışmanın sonunda hem 
LGS’de Türkiye birincisi öğrencimiz 
oldu. Bu öğrencimiz aynı zamanda 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında 
okulumuzun Fen Lisesinde lise eği-

timine devam etmiş olacak. Hem 
de açıklanan YKS sınav sonuçlarının 
ardından Türkiye 1.si öğrencimiz ile 
başarı yakaladığımızı ve başarımızı 
taçlandırdığımı düşünüyorum. Bu 
başarıda emekleri olan velilerimize, 
hem de gece gündüz öğrencileri-
mizle ilgilenen öğretmenlerimize ve 
bu imkanı bizlere sağlayan Yönetim 
Kurulu Başkanımız ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerine teşekkür ediyoruz. 
İnanıyoruz ki Konya’nın eğitimdeki 
başarısı her geçen gün artarak de-
vam edecektir. YKS sonuçları ülke-
mize ve Konyamız’a hayırlı olsun” 
diye konuştu.

‘BU BAŞARI TEK BAŞIMA ELDE 
ETTİĞİM BİR BAŞARI DEĞİL’

YKS sınavının ardından Türkiye 
1.si olan PEMA Koleji öğrencilerin-
den Melike Demirbağ da duygu-
larını aktardı. Hedefinin Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararası İlişkiler bölümünde oku-
mak olduğunu belirten Demirbağ, 
“YKS sınavının belirlenen tarihten 
önce açıklanması ile birlikte bugü-
ne sürpriz ile uyandım. Açıklanan 
sınav sonucunun ardından Türkiye 
1.cisi olduğumu öğrendim. Anlan-
dırmanın bile benim için zaman 
alan duyguydu. Kendimi çok mutlu 

gururlu ve anlamlı hissettim. Bana 
bu başarıyı getiren kendime uygun 
sistem ile çalışmam ve kendimi ta-
nımamdı. Bu başarı tek başıma elde 
ettiğim bir başarı değil. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.

YKS’DE KONYA, İKİ
ALANDA BİRİNCİ OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS 
birincileri ve YKS birincilerinin hangi 
illerden çıktığı merak konusu oldu. 
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 
YKS birincilerini ve birincilerin ille-
rini duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis 
Aygün, resmi Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımla 2021 YKS birinci-
lerinin hangi illerden çıktığını duyur-
du. Aygün paylaşımında "2021-YKS 
Birincilerimizin İlleri TYT birincisi: 
Adana AYT birincileri: Sayısal: Ada-
na Eşit Ağırlık: Konya Sözel: Adana. 
YDT birincileri: Almanca: Balıkesir 
Arapça: Konya Fransızca: İstanbul 
İngilizce: İstanbul Rusça: Bursa 
Adaylarımızı tebrik eder, başarıla-
rının devamını dilerim." ifadelerine 
yer verdi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Cahit Koç

Barış Çağlayan Çakır

Melike Demirbağ 

PEMA Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cahit Koç, YKS Türkiye 1.’si PEMA Koleji öğrencilerinden Melike Demirbağ’a plaket takdim etti.

 

Vatan Hurdacılar Sanayi Sitesi Yönetim Kurulunun 01.07.2021 tarihli almış olduğu kararına 
istinaden; Sitemizin 01.01.2019 – 30.08.2021 Yılları arası Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki 
gündem dahilinde Vatan H. Sanayi Sitesi Işıldak Sokak No:29/D Karatay / Konya adresinde 
bulunan Site Yönetim Bürosu (Vatan Sanayi Camisinde) 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 15:00 
de yapılmasına, bu toplantı da çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 10 Eylül 
2021 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
     Üyelerimizin toplantıya bizzat katılmaları, katılamayanların bir başka üye ile kendilerini vekaleten 
temsil ettirmeleri rica olunur.
         Saygılarımızla,

                                                                             Vatan H. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama,
2. Başkanlık Divanının teşekkülü,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5. Tahmini bütçenin okunması ve 01.01.2019 - 30.08.2021 dönemi  Bilançosunun okunması,
6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tahmini Bütçe ve 
Bilançonun ayrı ayrı müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Huzur 
haklarının görüşülüp karara bağlanması,
7. Yeni Yönetim Kurulunun üç asıl ve üç yedek üyelerinin  3 (Üç) yıllığına seçimi, 
8. Yeni Denetim Kurulunun iki asıl ve iki yedek üyelerinin 3(Üç) yıllığına seçimi,
9. Sanayi Sitemiz Mevcut Kamera Sisteminin bakım, onarım ve yenilenmesi maliyeti konusunun 
karara bağlanması,                                                                                        
10. Yeni dönem aidatların tespiti,                                                                                              
11. Dilek ve temenniler.

VATAN HURDACILAR SANAYİ SİTESİ 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
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Hindistan Yönetimi dedi ki; "ben 
halkımı besleme kabiliyetimi kaybet-
tim, ülkemi yönetmekte aciz kaldım. 
Ey halkım başının çaresine bak." 

1,5 milyar insan batıya doğru ha-
rekete başladı ve teşbihte hata olmaz, 
çekirge sürülerinin bütün ekili dikili 
alanları silip süpürdüğü gibi önüne 
gelen ülkeleri ve milletleri sömürerek 
ilerliyor. Zira asırlardır sömürüle sö-
mürüle sömürmeyi öğrendiler ama 
bu yaptıkları şey, sömürmenin bir 

başka şekli... 
“Aç insan ambar yarar” misali...
İlerlerken kendilerine Pakis-

tan'dan, Bangladeş’ten, Çin'den, 
Afganistan'dan, İran’dan, Irak'tan, 
Suriye'den ve güzergâhtaki diğer 
ülkelerden insanlar, dağlardan inen 
kaynakların ırmaklarla, nehirlerle bir-
leştiği gibi birleşip deryalara doğru 
akıyorlar...

Tabi bu istila ve sömürüden 
Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve 

Türk Milleti olarak bizler 
de nasibimizi alıyoruz. 
Avrupa teyakkuzda, ne 
yapacağını bilemez du-
rumda.

Herkesin yatları, 
katları var. Lüks içinde 
süren hayatları var. Ama 
şimdi de karşılarında 

açlık ihtiyacını gidermek 
için akan insan seli var.

Durum çok vahim... 
Dünya Siyasî Haritası 
yeniden şekilleniyor. 
Tabi hala yaşayan insan 
kalmışsa dünyada... 

Yıl 2033... 
Kulağımıza bir masal 

gibi gelen ve bu yarı kurgu olan küçük 
hikâyecik, belki bizlerin yaşında olan-
lar görür ya da görmezler bilemiyo-
rum ama dünyanın huzurunu boza-
cak olan yegane husus açlık ve bunun 
sonucu olan göçleri anlatmaktadır.

Bu bir ütopya değildir. Bu durum, 
tarihte defalarca yaşanan gerçek va-
kalardandır. 

Hâlbuki dünya bu konuyu belli 
bölgelere (Türkiye gibi) sıkıştırılmış, 
daha "mikro ölçekli" konular olarak 

göstermeye çalışıyor. 
Durum, gösterilmeye çalışılandan 

vahimdir ve bütün insanlık bu konu-
dan dolayı risk altındadır.

Bu sorun, sadece ülkemizin soru-
nu değildir. Bu sorun iç siyasete indir-
genecek düzeyde bir sorun olmayıp 
uluslararası düzeyde bir sorundur. 

İnsanlar bu konuda sorun çöz-
meye yanaşmıyorlar madem, Allah, 
insanlığın yardımcısı olsun, ne diye-
yim...

"DÜNYADA, DOĞUDAN BATIYA DOĞRU GÖÇ BAŞLADI"

Dost Eli Derneği geride bıraktı-
ğımız Kurban Bayramı’nda Konya 
başta olmak üzere 23 ülkede kurban 
kesimleri gerçekleştirerek binler-
ce kişinin bayram sevincine ortak 
oldu. Yurt dışında yapılan kurban 
organizasyonunun tamamlanması 
ve çalışmalarda görev alan ekiple-
rin Konya’ya dönmesinin ardından 
bir açıklama yapan Dost Eli Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Seçer; “Derneğimiz bu yıl kurban 
bayramında Konya merkezi başta 
olmak üzere 23 ülkede kurban ke-
simleri gerçekleştirdi. Dernek olarak 
yaptığımız tüm hayırlı çalışmalarda 
bizleri yalnız bırakmayan bağışçıla-
rınızdan gelen kurbanlar önceden 

tarafımızdan araştırması yapılan 
ve ihtiyaç durumu belirlenmiş böl-
gelerde kesilerek binlerce insanın 

bayram sevincini bereketlendirdi. 
Bağışçılarımızın ilgisi dünyanın dört 
bir köşesinde kardeşliğin ve samimi-

yetin aynası oldu” dedi. 
Mehmet Seçer, Yemen’den Ma-

kedonya’ya, Çad’dan Filistin’e kadar 
birçok ülkede Dost Eli Derneği gö-
revlileri ve gönüllülerinin büyük bir 
titizlikle gerçekleştirdikleri kurban 
kesimleriyle dağıtılan etlerin yok-
sulluğun ve çaresizliğin ağır imti-
hanında olan binlerce kişinin hayat 
mücadelesinde yeni umutlara vesile 
olduğunu belirtti.  Başkan Seçer ay-
rıca, “Kurban Bayramı’nda yaptık-
ları bağışlarla bizlerle birlikte olan, 
kurbanlarını ihtiyaç sahibi, mağdur, 
kimsesiz kardeşleriyle paylaşan tüm 
bağışçılarımıza Dost Eli Derneği ola-
rak teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Binlerce insanın bayramı bereketlendi

Kulu’da 'Yurtdışı Vatandaşlar 
Festivali’ düzenlendi

Uluslararası İlişkiler’den 
286 öğrenci mezun oldu

Kulu ilçesinde bu yıl ilki düzen-
lenen Yurtdışı Vatandaşlar Festi-
vali’ne gurbetçiler ilgi gösterdi. Yaz 
aylarında İsveç başta olmak üzere 
Avrupa’nın birçok ülkesinden 
50-60 bin civarında gurbetçinin 
geldiği Kulu’da Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 
Kulu Belediyesi ve Kaymakamlık 
iş birliğinde Kulu Yurtdışı Vatan-
daşlar Festivali düzenlendi. Kulu 
Stadyumu’ndaki festival yoğun ilgi 
gördü. Kulu Belediye Başkanı Mu-
rat Ünver ve YTB Başkanı Abdul-
lah Eren’in de katıldığı festivalde 
çocuklara yönelik Rafadan Tayfa 
çizgi filmi canlandırıldı ve Kültür 
Bakanlığı Halk Müziği Orkestrası 
konser verdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 
Kulu’da çok fazla gurbetçi ailenin 
olduğunu belirterek, bu etkinlikleri 
her yıl devam ettireceklerini kay-
detti. Eren, “Cumhurbaşkanımızın 

bize bir talimatı var; ‘Nerede bir 
vatandaşımız varsa orada olacak-
sınız, nereli bir Türk varsa orada 
olacaksınız’ diye. Bizler genelde 
yurt dışında faaliyet gösteren bir 
kurumuz. Ama baktık Kulu’da çok 
fazla vatandaşımız var. Buraya da 
gelmeye, burada da olmaya karar 
verdik. O yüzden sizlerle beraberiz. 
Konya’ya hoş geldiniz, Kulu’ya hoş 
geldiniz. Ana vatanımıza, sılamıza 
hoş geldiniz. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız için hususen söy-
lüyorum, bizler sizlerin yurt dışın-
da çektiği zorlukları çok yakinen 
biliyoruz. YTB’yi Türkiye’de siz-
lerin bir kurumu olarak düşünün, 
öyle telakki edin” dedi. Programa 
YTB Başkan Yardımcısı Abdulha-
di Turus, İsveç İslam Federasyonu 
Başkanı Tahir Akan, belediye mec-
lis üyeleri, Kululu gurbetçiler ve 
çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte 
katıldı.
n İHA

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Uluslara-
rası İlişkiler Bölümünde mezuni-
yet heyecanı vardı. 4 yıllık lisans 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
286 öğrenci diplomalarını, Rektör 
Prof. Dr. Metin Aksoy’un katıldığı 
törenle aldı. Konuşmasında ilk ola-
rak öğrencilere seslenen İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Göküş, “Tür-
kiye’nin köklü üniversitelerinden 
biri olan Selçuk Üniversitesinin 
güçlü eğitim kadrosuna sahip 
Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
mezun oluyorsunuz. Meslek ha-
yatınızda kendinizi bilimin ışığın-
da geliştirmelisiniz. Güçlüklerle 
karşılaştığınızda aklınız, iradeniz 
ve aldığınız eğitim, başarıya ulaş-
manın anahtar gücü olacak. Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Metin Ak-
soy ve beraberindeki yönetimin 
çabaları sayesinde uzaktan eğitim 
sistemindeki eksiklikler hızla ta-
mamlandı. Böylece öğrencilerimiz 
mağdur edilmeden gerekli eği-
timler verilerek, yeterli donanıma 
sahip olarak mezun olma imkânı-
na kavuşmuş oldu.” dedi. 13 yıldır 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde 
öğretim üyesi olmanın mutluluğu-
nu yaşadığını belirten Rektör Prof. 
Dr. Metin Aksoy da “Üniversitemiz 
bünyesindeki bütün birimlerimiz, 

uzaktan eğitim süreci de dâhil 
olmak üzere öğrencilerimize en 
iyi eğitimi vermek adına gayret 
gösterdi. Üniversitemiz, bölgenin 
lokomotifi pozisyonunda yer alan 
ve önemli misyonları üslenen bir 
üniversite hüviyetine kavuştu. 70 
bin öğrencisi ve 7 bin personeliyle 
bölgemizi domine eden bir üniver-
site. Bilimsel araştırmalarda öncü 
olan Selçuk Üniversitesi, bu alanda 
Türkiye’de ilk 16’nın içerisinde yer 
alıyor. Öğrencilerimiz, uluslararası 
standartlarda eğitim alıyor. Üni-
versitemiz bünyesinde yer alan 
bütün birimlerimiz, akredite ol-
mak için gayret gösteriyor. Selçuk 
Üniversitesi mezunları, hayatlarına 
önceliklerini belirleyerek devam 
etmeli. İlk olarak anne ve baba-
ların hayır duası ile yola çıkılmalı. 
Gençlerimizi, Türk-İslam idealinin 
temellerini de harmanlayarak ye-
tiştiriyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör 
Prof. Dr. Metin Aksoy, yurt dışın-
da olduğu için törene katılamayan 
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası İliş-
kiler Bölümünün 31’inci dönem 
birincisi Ayşenur Çınar’ın belge-
sini, sınıf arkadaşı Hüma Niyaz-
karamay’a verdi. Tören, kep atma 
seremonisiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Cansuyu Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı’nda dünyanın dört bir yanında organize olarak 
kesilen kurbanlıkların etlerinin 1 milyonun üzerinde Müslüman’ın sofrasına ulaştırılmasını sağladı

Kurban bereketini
milyonlara ulaştırdı

Cansuyu, Kurban Bayramı'nda 
dünyanın dört bir yanındaki kar-
deşlerini yalnız bırakmadı. Cansuyu 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği 2021 Kurban Organizasyonu 
kapsamında dünyanın kriz bölge-
leri başta olmak üzere, savaş mağ-
durlarına, muhtaçlara, yetimlere, 
mazlumlara ve zor durumda yaşam 
mücadelesi verenlere hayırsever 
vatandaşların vekalet yoluyla ema-
net ettiği kurbanları kesip etlerini 
ulaştırdı. 

Dünyanın dört bir yanında zu-
lümler devam ederken hayırse-
verlerin emanetlerini kriz bölgeleri 
başta olmak üzere 3 kıta 17 ülke ve 
40’a yakın bölgede zor durumdaki 
insanlara ulaştıran Cansuyu Derne-
ği, 17. Kurban Organizasyonundan 
da başarı ile çıktı.

Kıtlığın dinmediği Yemen’den 
katliamların yaşandığı Arakan’a ve 
Afrika’nın en yoksul ülkelerine ka-
dar birçok ülkede Kurban Organi-

zasyonu gerçekleştiren Cansuyu, 1 
milyonun üzerinde muhtaca ulaştı. 
Bağışçıların emanetleri ile alınan 
kurbanları vekalet yolu ile bayramın 
3. günü ikindi vaktine kadar belirle-
nen noktalarda keserek muhtaçlara 
et olarak dağıtan Cansuyu, 17. kez 
düzenlediği Büyük Kurban Organi-
zasyonu’ndan da alnının akıyla çık-
mayı başardı.

Gerçekleştirilen Kurban Organi-
zasyonu için açıklamalarda bulunan 
Cansuyu Derneği Genel Başkanı 
Mustafa Köylü, “Bu sene 17. Kur-
ban organizasyonumuzu düzenle-
dik. Her yıl olduğu gibi bu yılda Can-
suyu Derneği olarak dünyanın dört 
bir yanında yardıma muhtaç insan-
ların yanında olmaya devam ettik. 
Çalışmalarımızda dünya üzerindeki 

kriz bölgelerine, acil insani yardıma 
ihtiyacı olan bölgelere, İslam coğ-
rafyasındaki mazlumlara, yetimlere, 
muhtaçlara öncelik veriyoruz. Bu 
sene de 40’a yakın farklı bölgede 1 
milyonun üzerinde muhtaca bağış-
çılarımızın emanetlerini ulaştırdık” 
dedi.

Cansuyu ekiplerinin zor şartlar 
altında başarı ile görevi tamamla-
dıklarını belirten Köylü, “Cansuyu 
Derneği olarak geçen sene olduğu 
gibi planlamamızı pandemi koşul-
larını göz önüne alarak yaptık, bazı 
bölgelere ekiplerimizi gönderdik 
bazı bölgelerde ise oralarda bulunan 
elemanlarımız ve partner kuruluş-
larımız vasıtasıyla kesim ve dağıtım 
yaptık. Ekiplerimiz zor şartlara rağ-
men emanetleri sahiplerine ulaştır-
dı. Elhamdülillah olağanüstü şartla-
ra rağmen bu Kurban Bayramı’ndan 
da alnımızın akıyla çıkmayı başar-
dık” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön ele-
me turu rövanşında yarın Moldova temsil-
cisi Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup 
Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. maçına 
çıkacak. UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk 
kez düzenlediği UEFA Avrupa Konferans Li-
gi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, 2. 
ön eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği 
Petrocub'u, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir 
Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk 
edecek.

TRT Spor ekranlarından yayınlanacak 
mücadelede Rus hakem Kirill Levnikov dü-
dük çalacak.

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça 
çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 
5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, 
bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan 
Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

İLK AVRUPA DENEYİMİNİ 
2008-2009 SEZONUNDA YAŞADI

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun 
yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan 
ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez 
Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. 
2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Ku-
pası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-be-
yazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile dep-
lasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı, 
rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek 
tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi 
Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışın-
da kaldı. Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon 
olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikin-
ci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, 
kulüp tarihinin en önemli başarısına imza 
atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 
katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. 
eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takı-
mına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki 
rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen 
kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek 
yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. 

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü 
temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen 
Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla 
yenilerek kupadan elendi.

GEÇEN SEZONDA AVRUPA 
KUPALARINDA MÜCADELE ETTİ

Sivasspor, teknik direktör Roberto Car-
los yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 
53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA 

Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına 
rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle 
Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan son-
ra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi I 
Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den 
Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilci-
si Karabağ ile eşleşti. Grupta oynadığı 6 
maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan 

mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı 
kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, karşılaş-
malarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi 
Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. 
Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlar-
la Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 
6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupa-
larına veda etti.
n AA

Sivasspor evinde 
Petrocub’u ağırlayacak

Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında bugün Moldova ekibi 
Petrocub ile Sivas'ta karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçı da kazanarak yolu-
na devam etmek istiyor. Öte yandan Sivasspor, Petrocub maçıyla Avrupa kupalarında 16.maçına çıkacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur 
Çebi, transfer konusunda isim vermeye-
ceğini ancak müjdeler olacağını söyledi.

Avcılar Beşiktaşlılar Derneği'nin or-
ganize ettiği şampiyonluk kutlamasına 
katılan Çebi, organizasyon öncesi ba-
sın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
"Transfer, imzalar atılmadan bir yönetici-
nin, başkanın cevap verebileceği bir konu 
değil. Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, 
Beşiktaş'a zarar veriyor.

 İmzalar atıldığı gün deklare ediliyor. 
Bunun dışında yöneticilerimiz de biz de 
bilgi veremeyiz. Transfer müjdeleri tabii 
ki olacak ama ben ne isim veririm ne 
tarih veririm. Bir şey söyleyemem." diye 
konuştu.

Şampiyonluk gecesinde kürsüde de 
konuşan Çebi, kendilerine yapılan eleşti-
rilerle ilgili şunları kaydetti:

"Bu sene şampiyon olduk. Temen-
nimiz seneye de olmak. Bu değerli ca-
miaya hizmet etmek bizim için şereftir. 
Abuk sabuk şekilde eleştirildiğimiz yerler 
oluyor. Bu eleştirilerin kimler tarafından 
yapıldığını şahsen biliyorum. Eski yöneti-
min mevcut yönetimi eleştirdiği böyle bir 

başka dönem olmadı. Seçimden sonra 
herkes yönetimin etrafında toplanırdı. 
Yüzde 10'luk bir kısım trol hesaplarla bize 

zarar vermeye çalışırken Beşiktaş'a zarar 
veriyor. Beşiktaş'ı mali anlamda yürür 
hale getirdik. Herkes 'bu takım küme 

düşer' derken ben 'şampiyon olacağız' di-
yenlerdenim. Bir şeye inanmazsanız onu 
yapma şansınız olmaz." n AA

Ahmet Nur Çebi: Transferde müjdeler olacak

Abdullah Avcı’dan
İshaklı’ya ziyaret

Alanyaspor yeni sezona
Düzce’de hazırlanıyor

Kayseri, Hosseini’yi
kadrosuna kattı 

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonlu-
ların çoğunlukta yaşadığı İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı 
İshaklı Mahallesi'ni ziyaret etti.  Bordo-mavili kulübün inter-
net sitesinden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleri 
ve minik Trabzonspor taraftarlarıyla bir süre sohbet gerçek-
leştiren Avcı, muhtar Ali Cinel'e imzalı forma hediye etti.

Muhtar Ali Cinel ve Beykoz Trabzonlular Derneği Baş-
kanı Kadir Çakıroğlu ise ziyaret anısına Abdullah Avcı'ya 
hediye takdim etti. n AA

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon 
hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor. Kaynaşlı ilçesindeki 
Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası 
Tesisleri'nde 2. etap kampını gerçekleştiren Alanyaspor, 
günü teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çift antren-
manla tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan 
akşam idmanı, pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamlan-
dı. Alanyaspor, yarın aynı tesiste kampta olan Hatayspor ile 
hazırlık maçı yapacak. n AA

Yukatel Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini'yi 
kadrosuna kattığını açıkladı. Kayserispor’da transfer ça-
lışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trab-
zonspor forması giyen Majid Hosseini’yi renklerine bağladı. 
Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelerek takıma 
katıldı.

Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu 
da kısa zamanda büyük beğeni topladı. Majid Hosseini yeni 
sezonda 5 numaralı formayı giyecek. n İHA

"Kendilerini kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız"
Süper Lig ekiplerinden Çaykur 

Rizespor'un teknik direktörü Bülent 
Uygun, çok yetenekli, kendilerini 
dünya futboluna kanıtlamış 3 fut-
bolcuyu daha transfer edeceklerini 
bildirdi. Kaynaşlı ilçesindeki Fener-
bahçe Serkan Acar Resort & Sports 
Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon 
öncesi 3. kampını yapan Karadeniz 
ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Uy-
gun, sezon hazırlıklarının hızla de-
vam ettiğini söyledi.

Takıma çok önemli takviyeler 
yapıldığını anlatan Uygun, "Yaptığı-
mız transferler, takıma çok önemli 
takviyeler sağladı. Anıl, Alper, 
Holmen gibi çok önemli transferle-
rimiz var. Çok yetenekli arkadaşlar 
kendileri. 2. etabımızda takımımıza 
yine takviyelerimiz oldu. Onlar tabii 
bazı sıkıntılardan dolayı 1 ay kadar 
gelemediler, o yüzden idmansız ol-

maları bizim için handikaptı." diye 
konuştu.

Transfer çalışmaşarının devam 
ettiğini bildiren Uygun, "Tabii trans-
fer kolay olmuyor. Başkanımız, iste-
diğimiz isimler üzerinde çalışıyor. 

İstediğim 2 futbolcu daha vardı. 
Onlar bazı nedenlerle aramıza ka-
tılmayabilir ama çok yetenekli, ken-
disini dünya futboluna kanıtlamış 3 
futbolcuyu daha aramıza katacağız." 
ifadelerini kullandı.

Uygun, Gökhan Gönül transfe-
rinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, oyuncunun son 10 yılda 
Türk futboluna damga vurduğunu, 
tecrübesiyle takıma çok şey kataca-
ğını düşündüğünü kaydetti.

"KULÜPLERİMİZ HOCALARINI 
EĞİTİM ALMALARI İÇİN YURT 

DIŞINA YOLLAMALI"
Son dönemde yabancı yerine 

Türk çalıştırıcılarının tercih edilme-
sinin güzel bir gelişme olduğunu fa-

kat antrenörlerin kendisini geliştire-
rek yurt dışına açılması gerektiğini 
anlatan Uygun, "Türk hocalar olarak 
yurt dışına bir türlü açılamadık. Ya 
dil problemimiz var ya da başka 
problemlerden dolayı ama yabancı 
futbolcu getirme konusuna bakıldı-
ğında maşallahımız var. Bazı ho-
calarımız kendilerini çok geliştirdi 
ama çok büyük hocalarımız arasın-
dan aramıza katılan hoca olmadı. 
Herkes kendi kendine çabalayarak 
kendisini geliştirmeye çalışıyor. 
Bence böyle olmamalı. Kulüpleri-
miz, hocalarını eğitim almaları için 
yurt dışına yollamalı." şeklinde ko-
nuştu.

Uygun, yeni sezonda taraftarla-
rına kavuşacakları için çok mutlu ol-
duklarını ama salgının henüz bitme-
diğine dikkati çekerek, çok dikkatli 
olunmasını istedi.  n AA
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Ankara JW Marriott Oteli'nde yapı-
lan olağan genel kurulda konuşan Nihat 
Özdemir, pandemide çok iyi noktaya 
gelindiğini ancak sürecin devam ettiğini 
ve tedbirli olunarak maske, mesafe ve 
temizliğe dikkat edilmesi, mutlaka aşı 
yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Pandemi şartlarında oynanan lig-
lerde sezonu şampiyon tamamlayan 
kulüpleri tebrik, liglere renk katan tüm 
takımları da teşekkür eden Özdemir, 
"Liglerimizin tamamlanması sürecinde 
devletimizin büyük desteğini gördük. 
Futbolun her zaman yanında olan Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sayın Bakanlarımız Süleyman 
Soylu, Fahrettin Koca ve Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu'na ve tüm ilgililere 
şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Federasyon olarak, Türk futbolunun 
bu süreci en az sorunla atlatması çaba-
ladıklarını ifade eden Özdemir, şunları 
söyledi:

"Aldığımız kararların başta kulüple-
rimiz olmak üzere tüm futbol paydaş-
larının yararına olmasını ilke edindik. 
Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni 
uygulamalar ile kulüplerimize nefes 
aldıran adımlar attık. Transfer edilen 
futbolcuların tescili için, SGK ve vergi 
dairelerine, vadesi geçmiş borcu olma-
mayı belgelendirme yükümlülüğünü bu 
süreçte kaldırdık. Kulüp Lisans Siste-
mi'nde UEFA ile paralel esneklikler sağ-
ladık. Takım harcama limitlerinde ilk se-
zon sapma payı %30'du. Geçen sezon 
%15 oldu. Talimatlara göre, bu sezon 
aslında sapma payı olmayacaktı. Ancak 
yeniden düzenleme yaptık ve bu sezon 
için %25 sapma payı kararını verdik. 
Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon 
uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep 
nedeniyle bir yıl erteledik. 30 Temmuz 
2020 tarihindeki erteleme kararımızda, 
2021-2022 sezonundan itibaren uygu-
layacağımızı kulüplerimize bildirdik ve 
bunu da kamuoyuna açıkladık. Burada-
ki amacımız kulüplerin tüm planlama-
larını 1 yıl önceden yapmasıydı. Buna 
ilaveten, geçen sezonun ikinci transfer 
döneminden önce, kulüplerimizin ra-
hat transfer politikası uygulayabilmesi 
için 14 yabancı sayısını, geçici olarak 
16'ya çıkardık. Bunu yaparken A takım 
listesi oyuncusu sayısını da Süper Lig 
ve 1. Lig için 35'e yükselttik. Böylelikle, 
takımlarımız daha geniş oyuncu havu-

zuna sahip oldu. Sahaya çıkamama du-
rumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın 
bu süreçte ertelenmeden tamamladık."

AMAÇ YENİ SEZONDA MAÇLARI 
SEYİRCİLİ OYNATMAK

Özdemir, yeni sezonda maçları se-
yircili oynatmayı amaçladıklarını söyle-
di. Stadyum kapasitelerinin %50'si ve 
locaların %100'ü olmak üzere taraftar-
ların statlarda artık maç izleyebileceğini 
belirten Özdemir, "Böylelikle, kulüple-
rimiz hem en büyük güçlerine kısmen 
de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik 
olarak da gelir elde edecekler." dedi.

Salgının seyrine göre futbol ailesi 
için her türlü kolaylığı sağlamaya de-
vam edeceklerini vurgulayan Özdemir, 
"İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını 
olmaları ile birlikte, maske-mesafe ve 
temizliğe dikkat ederek, %100 kapasite 
ile seyirci alındığı günlere yeniden kavu-
şuruz." ifadesini kullandı.

TFF'nin pandemi döneminde UE-
FA'nın 55 üye ülkesi içinde en yüksek 
sponsorluk gelir artışı sağlayan federas-
yon olduğuna dikkati çeken Özdemir, 
şöyle devam etti:

"Bizlere başarılarıyla sponsorlarımı-
zın kapılarını açan ve milletimize büyük 
heyecan yaşatan A Milli Takımı'mız, ge-
çen yıl 1 Eylül'de yaptığımız genel kurul-
dan bugüne yoğun bir dönem geçirdi. 
Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz 2022 
Dünya Kupası elemelerinde zirve yapan 
dönem, maalesef Euro 2020 finallerin-

de bizleri üzen sonuçlarla tamamlandı. 
Euro 2020'den gerekli dersleri aldık 
ve şimdi rotamızı 2022 Dünya Kupa-
sı finallerine çevirdik. Hocamız Şenol 
Güneş'e ve 'Bizim Çocuklar'ımıza gü-
veniyoruz. Kasım ayı sonunda Dünya 
Kupası'na katılmış bir ülke olacağımıza 
inanıyoruz."

Kadın futbolunu geliştirmeye ve 
güçlendirmeye yönelik çalışmalarının 
meyvelerini vermeye başladığını da dile 
getiren Özdemir, 2023 Dünya Kupası 
elemelerine hazırlanan Kadın Milli Takı-
mına başarı diledi.

''HER GEÇEN GÜN GÜCÜ 
ARTAN BİR FEDERASYONUZ"
Nihat özdemir, "Avrupa'da her ge-

çen gün gücü artan, önemli iş birlikle-
rine imza atan bir federasyonuz." dedi.

PSG-Medipol Başakşehir Şampi-
yonlar Ligi maçında Pierro Webo'nun 
maruz kaldığı ırkçılık karşısında, başta 
Başakşehir Kulübü olmak üzere ülkece 
gösterilen tavrın dünya futbol tarihine 
geçtiğini ifade eden Özdemir, "Yine 12 
kulübün, Avrupa Süper Ligi projesi gi-
rişiminde, Türk futbol ailesi olarak duru-
şumuz UEFA'dan büyük takdir gördü." 
diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi finali için 2 sezon-
dur hazırlıkların eksiksiz tamamlandı-
ğını belirten Özdemir, "Baştan bu yana 
hayalimiz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 
2005 finali gibi 70 bine yakın taraftarlı 
unutulmaz bir finaldi. UEFA ile görüş-

melerimizde tercihimizi hep seyircili fi-
nal olarak yineledik. Pandemi nedeniyle 
bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. 
Ancak Cumhuriyetimizin ve TFF'nin ku-
ruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, 
İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline ev 
sahipliği yapacak. Bu gururu hep birlik-
te yaşayacağız. Ayrıca UEFA, daha önce 
Monaco'da yapılan sezon başlangıcını, 
2 sezon üst üste İstanbul'da gerçekleş-
tirecek. Ağustos ayının sonunda Şam-
piyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans 
Ligi grup kura çekimlerinin yanı sıra, 
futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının 
katıldığı UEFA Gala Gecesi'ne ev sahipli-
ği yapacağız." ifadelerini kullandı.

 "TÜRK HAKEMLİĞİNE 
GÜVENİYORUZ"

"Türk hakemliğine güveniyoruz ve 
istikrardan yana kararlar aldık." diyen 
Özdemir, Şampiyonlar Ligi'nde aynı 
sezonda Türk hakemler Cüneyt Çakır, 
Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'in maç 
yönettiğini hatırlattı.

Futbolun vazgeçilmez unsuru ha-
line gelen VAR Sistemi'nin her geçen 
yıl daha da iyiye gittiğini ifade eden Öz-
demir, "MHK Başkanımız Serdar Tatlı, 
VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-
2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de 
VAR'ı uygulamayı hedefliyoruz. TFF 1. 
lig maçlarının oynandığı statlarımızı tek-
nolojik olarak hazırlamak için çalışmala-
rımız tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır 

gündeminde olan Süper Lig AŞ'nin ku-
rulmasıyla ilgili mutabakatının olduğuna 
dikkati çeken Özdemir, şu değerlendir-
meyi yaptı:

"Yayın haklarının da Süper Lig AŞ 
tarafından yapılması sık sık gündeme 
getirilen bir konu. Türkiye Futbol Fe-
derasyonunun kanunen sahip olduğu 
yayın haklarının, tüm paydaşlarının, 
yani 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin 
de rızası alınarak kurulacak bir 'Süper 
Lig AŞ'ye devredilmesi düşünülebilir. 
Bu hususta yurt dışı örnekleri incelen-
mektedir. Ayrıca, mevcut birincil ve 
ikincil mevzuat kapsamında mümkün 
olup olmadığı değerlendiriyoruz. İlk in-
celemelerimiz göstermektedir ki Anglo-
sakson hukukunda bu yapı başarılı bir 
şekilde uygulanmaktadır. Güncel mev-
zuatımızın tüm paydaşlar için verimli 
ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturul-
ması adına, yapılması gereken bir takım 
uyum çalışmalarının olduğunun da 
altını çizmemiz gerekiyor. Bu sebeple 
özel bir kanunla düzenleme yapılarak, 
yayın haklarının kullanılması için Süper 
Lig AŞ'nin kurulması, şirketin faaliyet 
alanı ve iç yapısının belirlenmesi söz 
konusu olabilecektir. TFF olarak Süper 
Lig AŞ'nin kurulmasını destekliyoruz ve 
çalışmalarımız çok yönlü olarak devam 
etmektedir."

"YENİ YAYIN İHALESİNİ 
ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Türk futbolunun en büyük sorunu-

nun "borçlar" olduğunu vurgulayan Öz-
demir, "En büyük hayalim, borcu olma-
yan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol 
ortamı sağlamak. Pandemi, çalışma-
larımızı etkilese de hep birlikte gelecek 
nesle bırakacağımız en değerli miras, 
kulüplerimizin ekonomik özgürlükle-
rine kavuşmasıdır. Bu nedenle birlikte 
gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini 
çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar yeni yayın ihalesi-
nin yapılacağı bilgisini aktaran Özdemir, 
"İhale Komisyonu, TFF'den 4 üye, Ku-
lüpler Birliği'nden 4 üye ve 1 de profes-
yonel üye olmak üzere toplam 9 üyeden 
oluşuyor. İhale Komisyonu, bir süredir 
şartname için çalışıyor… Tıpkı kulüple-
rimiz gibi, TFF'nin de amacı ve hedefi, 
Türk futbolunun ekonomik olarak güç-
lenmesi, yayın gelirlerinin artması." dedi.

Sadece yayın gelirine bağımlı ol-
mayan, yeni pazarlar yaratan bir futbol 
iklimini oluşturmak için de çalıştıklarını 
dile getiren Özdemir, "Gelirleri artırmayı 
hedeflerken, taviz vermememiz gere-
ken durumlar da mevcut. Bunlardan 
birisi de stadyumlarımızın alt yapısı. 
Geçtiğimiz sezon stadyum çimleri çok 
konuşuldu. TFF olarak gerekli tedbirleri 
aldık, talimatımızı değiştirdik ve kulüp-
lerimize zorunluluklar getirdik. Gerekli 
yaptırımları da uygulayacağız." diyerek 
sözlerini tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali 
Koç Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
Genel Kurulu’nda söz alarak sert açık-
lamalarda bulundu. Koç konuşmasında 
TFF’yi ibra etmede çekimser oy kullana-
caklarını ifade ederken, yayıncı kuruluş 
indirimi hakkında şunları söyledi: "Bizler 
feryat ediyoruz. 

Biz 3 senedir resmen taciz edilir 
bir şekilde indirim taleplerine muhatap 
kalıyoruz. Bıçak kemiğe dayandığında 
indirim kararı alınıyor. Hep onların is-
tediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir ki 5 
senede 2,5 milyar dolar olması gereken 
yayıncı kuruluş, yapılan indirimlerin 
toplam tutarı 394 milyon dolar. Son 4 
senede 2 milyar dolar olması gereken 
yayıncı kuruluş gelirlerinden 394 mil-
yon dolar indirim yapılmış. Bu sene ne 
olacak bilmiyoruz? Kabaca bir hesapla, 
3,1 milyar lira alırsak bu demektir ki 170 
milyon daha indirim. Bu indirimler 500-
600 milyon dolarlara geliyor." 
n SPOR SERVİSİ / AA

‘Kulüplerimize nefes
aldıran adımlar attık’
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ankara’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da gündeme dair açıklamalarda bu-

lundu. Özdemir, "Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık. Yeni yayın ihalesini çok önem-
siyoruz. Yeni sezonda stadyum kapasitelerinin %50'si ve locaların %100’ünü olmak üzere taraftarlara açmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı

Nihat Özdemir Ali Koç
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İnşaat sektöründe Konya’nın önemli markalarından olan Tepekent İnşaat’ın genç yöne-
ticilerinden Burak Dağlı, İstanbul, Ankara gibi şehirlere açılma hedeflediklerini anlattı 

Konya dışına açılacaklar
Konya’nın inşaat sektöründeki 

önemli markalarından Tepekent 
İnşaat’ın genç yöneticilerinden Bu-
rak Dağlı, idealist bir İnşaat Mühen-
disi olarak hem şirketlerine hem de 
Konya inşaat sektörüne katkı sağlı-
yor. Babası ve kardeşi mimar olan 
Dağlı’nın da inşaat mühendisi ol-
masıyla birbirlerini tamamlaması, 
şirketleri adına önemli bir avantaj 
kazandırıyor. Oturmuş bir aile şir-
ketini daha yukarı çıkarmak adına 
kardeşiyle birlikte önemli adımlar 
atan Dağlı, olanı büyütmek için 
elinden gelen çabayı sarf ediyor. İş 
hayatındaki tüm bu çalışmaları an-
latan Dağlı, şirketlerini Konya dışı-
na açma hedeflerinden bahsediyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Burak Dağlı. Yüksek 

İnşaat Mühendisiyim. Evliyim bir 
oğlum var. 30 yaşındayım. Aile 
şirketimiz olan Tepekent İnşaat’ta 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ne zamandır iş hayatının içeri-
sindesiniz?

Ben üniversiteden önce de za-
ten şirkete gelip gidiyordum. Ba-
bam Tepekent İnşaat’ı 2006’nın 
sonunda kurdu. O dönemden beri 
de işimizin başındayız. 

İnşaat mühendisliğini kendi-
niz mi tercih ettiniz?

Ben inşaat mühendisliği veya 
mimarlığı istiyordum. Mimarlık o 
dönemde az bir üniversitede vardı. 
Babam mimar olunca biz de inşaat-
çı olalım birbirimizi tamamlayalım 
dedik. Kısmet oldu inşaat mühen-
disi olduk.

Bugüne kadar yaptığımız iş-
lerden bahsedersek, şirkete neler 
kazandırdınız?

Bizim tabi oturmuş bir aile şir-
ketimiz var. Dolayısı ile olanı yü-
rüttük diyebilirim. Bir de babamla 
bizim aramızda çok fazla yaş farkı 
da yok. Öyle olunca inşaatlara bir-
likte devam ettik. Yeni bir kazanım 
olarak değil de olanı büyütmeye ça-
lıştık diyebilirim. 

Babanız inşaat sektöründe 
önemli bir isim. İş hayatında onun 
size kazandırdıkları neler?

Bu bizim için büyük bir avantaj. 
Babam inşaat sektöründe önemli 
bir isim, tecrübeli bir isim. Ondan 
çok şeyler öğrendik öğreniyoruz. 
Herkes bu kadar şanslı olmayabilir 

ama bizde kurulu bir düzen vardı. 
Sıfırdan başlamak elbette zor bizim 
için yürütmek kolay oldu. Zaten ya-
pacağımız işlerde de sürekli istişa-
relerde bulunuyoruz. Kararları da 
istişareli bir şekilde verebiliyoruz.

İnşaat sektöründe Konya’nın 
önemli bir markasısınız. Bundan 
sonraki süreçte sizin hedefleriniz 
neler?

Gün geçtikçe iş zorlaşıyor. Kon-
ya’da eskiden konut açığı çok faz-
laydı ama şuan belli bir doygunluğa 
ulaştı. Ama tabi Konya yine büyü-
yecektir. Bizim şehir dışına çıkma 

gibi planlarımız var. Ankara, İstan-
bul gibi illerde proje yapma plan-
larımız var. Ama pandemi döne-
minde bu planları uygulamak zor. 
Bu planları uygulamak için bir şey 
söylemek erken olur. Önümüzdeki 
dönemde neler yapabiliriz konusu-
na bakacağız. 

İş temposunun verdiği stresi 
ve yorgunluğu nasıl atıyorsunuz? 
İlgi alanlarınız neler?

Şuan AK Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilatı’nda bir görevim var. Bir-
kaç günüm oradaki çalışmalarla 
gidiyordu geri kalan günlerde de 
en büyük aktivitemiz nargileydi. 

Ancak pandemiden dolayı nargile 
de içemiyoruz. Onun dışında çok 
bir aktivitemiz de yok. Oğlum 2,5 
yaşında daha çok onunla vakit ge-
çiriyoruz. İyi bir Konyaspor tutku-
nuyum aynı zamanda. Konyaspor 
maçlarını izlerim. Araba tutkum 
var. Küçük yaşlarda bile araba il-
gim varmış. Bu anlamda çok sık 
araba değiştiriyorum. Her marka 
arabaya binmek için sürekli aracımı 
değiştiriyorum. 

Yurt dışı seyahatlerimiz oluyor 
mu? Bu seyahatlerin size kazan-
dırdıkları neler?

Elbette, arkadaş guruplarımızla 
veya ailemizle yurt dışı seyahatle-
rimiz oluyor. Bu seyahatlerin çok 
katkıları var. Konya her zaman 
İstanbul, Ankara’nın bir 5 sene 
gerisinde. Avrupa ülkeleri de İs-
tanbul’un bir 5 sene ilerisinde. Bu 
anlamda oralardaki doğru hamle-
leri, doğru yapıları Türkiye’deki ge-
leneğe göre uyarlarsanız ülkeyi ileri 
götürmüş olursunuz. Biz de gidince 
bir şeyler yakalarsak, Konya’da uy-
gulamaya çalışıyoruz. Ben zaten 6 
sene Kıbrıs’ta okudum. Kıbrıs bile 
farklıydı. Kıbrıs’ın kültürü mesela 
daha çok İngiltere kültürüdür. Ora-
daki yaşam şekli, yeme içme ta-
mamen İngiliz kültürüne dayanır. 
Orası bile beni çok değiştirmişti. 
Yurt dışının her insana artı değer-
ler kazandırdığı söyleyebilirim. 

Kendinizi nasıl tarif edersiniz?
Anlık sinirlenebilen biriyim. 

Ama çok da çabuk unuturum. Aşırı 
tepki veren bir insan değilim. Sakin 
bir yapım var. Çok rahatımdır. Çok 
takıntılarım yoktu. 

İş hayatındaki ilişkilerinizde 
veya arkadaşlık ilişkilerinizde na-
sılsınız?

Arkadaşlarımla ilişkilerim ol-
dukça iyidir. Ben haftanın 7 günü 
dışarda olan biriydim ama şuanda 
pandemiden dolayı çok çıkamıyo-
ruz. Çok farklı arkadaşlarım ve ar-
kadaş guruplarım vardır. Herkesle 
oturur kalkarım. Yaşlı guruplarla 
da otururum genç guruplarla da 
otururum. Bu anlamda ilişkilerim 
iyidir. Bir de bizim iş ve arkadaşlık 
ilişkilerimiz aslında birlikte yürü-
yor. Çünkü örnek verecek olursak; 
çocukluk arkadaşım mesela bizim 
tesisat işlerimizi yürütüyor. 

Burak Dağlı

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



TSYD Konya Orhan Berk'i unutmadı Kartal’da çalışmalar aralıksız sürüyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Konya şubesi, merhum gazeteci 
Orhan Berk’i 7.ölüm yıldönümü ne-
deniyle bir mesaj yayınladı.

Konya Şube Başkanı Murat 
Dönmez tarafından yönetim kurulu 
adına yapılan açıklama şöyle: "Kon-
ya basının yetiştirdiği, spor yazarı, 
gazeteci Orhan Berk’i 7 yıl önce kay-
betmiş olmanın üzüntüsünü hala 

içerimizde yaşıyoruz. Yeni Konya, 
Konya’nın Sesi, Yeni Meram Ga-
zetesi’nde yıllarca spor yazarlığı 
yapan ve muhasebe servislerinde 
çalışan, efendi kişiliği ile tanınan 
Orhan Berk, TSYD Konya şubesinde 
bir dönem Başkanlık yaptı ve daha 
sonraki yıllarda da yönetim kuru-
lunda çeşitli kademelerde görev 
aldı. 

Konya Gazeteciler Derneği üye-
si de olan ve sürekli basın kartı sa-
hibi Berk’i de diğer arkadaşlarımız 
gibi unutmadık, unutmayacağız. O, 
Konya basın camiasının ve seven-
lerinin kalbinde yaşamaya devam 
edecek. Ruhu şad, mekanı Cennet 
olsun. Tüm Berk ailesinin ve seven-
lerinin acısını bir kez daha paylaşı-
yoruz." n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da yeni sezon 
hazırlıkları aralıksız sürüyor. Erzu-
rum kampı devam eden Anadolu 
Kartalı, önceki gün yoğun yağmur 
altında çalışmasını gerçekleştirir-
ken, günden güne maç temposunu 
yakalamaya başlıyor. 

Antrenman bilgisi ile resmi 
internet sitesinden bir açıklama 
yayınlayan Konyaspor, “İkinci etap 
kampı için Erzurum’da bulunan İtti-
fak Holding Konyaspor’umuz, günün 
ilk antrenmanını sabah saatlerinde 
gerçekleştirdi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve 
yardımcı antrenörlerimiz yönetimin-
de yapılan antrenmana tedavisine 
devam edilen Farouk Miya katılma-
dı.

Alper Uludağ, Musa Çağıran, 
Artem Kravets, Serdar Gürler antren-
manın ilk bölümünde takımla birlikte 
çalıştıktan sonra ayrı olarak hazırlık-
larını sürdürdü. Koşu ve ısınma ha-
reketleri ile başlayan antrenman, 5’e 

2 ile devam etti. Oyuncularımız, gü-
nün ilk antrenmanını turnuva maçları 

ile tamamladı.” ifadelerini kullandı.
 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da Erzu-
rum kampı devam ederken, futbolcu-
lardan Adil Demirbağ ve Soner Dikmen 
Konyaspor Youtube kanalına gündeme 
dair açıklamalarda bulundu. İttifak Hol-
ding Konyaspor stoperi Adil Demirbağ, 
kamp hakkında konuştu. Adil konuyla 
ilgili, “Kamp dönemi iyi geçiyor. Çok iyi 
çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız ve tec-
rübeli ağabeylerimizle yoğun tempoda 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz 
birbirimizi yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Sezona iyi başlamak ve bunu sürdürmek 
adına sezon başı kamplarını iyi geçirme-
miz gerekiyor. Bu noktada da sağ olsun 
hocalarımız bizlere yardımcı oluyorlar.” 
ifadelerini kullandı. 

KEMİK KADROYU KORUDUK
Kemik kadroyu koruklarını söyleyen 

Adil Demirbağ, “Geride kalan sezonla 
birlikte kemik kadromuzu korumuş olduk. 
Geçen sezon nasıl bir arkadaşlık içeri-
sindeysek, şimdi de bu durum sürüyor. 
Geçtiğimiz sezona nazaran takımımızda 
birçok oyuncu hala devam ettiği için ya-
bancı bir ortam bulunmuyor. Takımımıza 
yeni katılacak oyuncularla birlikte sezon 
içerisinde ne durumda olacağımızı hep 
birlikte göreceğiz.” dedi. 

KONYASPOR 
TARAFTARINI BİLİYORDUM

Yeni sezonda yüzde 50 oranında stad-
yuma taraftar alınması konusunda konu-
şan Adil, şunları söyledi: “Konyaspor çok 
köklü ve büyük bir camia. Buraya gelme-
den önce de Konyaspor taraftarını biliyor-
dum. Yeni sezonda taraftarlarımız sahada 
bize itici bir güç olacaktır.” 

BÜTÜN FORMALARI BEĞENDİM
Forma konusunda da görüş belirten 

başarılı futbolcu, “Ben genel olarak bü-
tün formaları beğendim ancak bir forma 
seçeceksek siyah forma diyebilirim.” 

şeklinde konuştu. 
KONYASPOR ÇOK
BÜYÜK BİR CAMİA

Yeni transferlerden Soner Dikmen 

kamp döneminin verimli geçtiğini ifade 
ederek şöyle konuştu: “Bizim adımıza ol-
dukça verimli bir kamp dönemi geçiyor. 
Takımımızda yerli-yabancı ayrımı diye 

bir şey yok hepimiz çok iyi arkadaşız. Bu 
da antrenmanlarımız coşkusuna renk 
katıyor. İnşallah bu süreçteki çalışmaları-
mızın meyvesini lig başladığında sezona 
yayarız. Konyaspor çok büyük bir camia. 
Gelmeden önce bunun farkındaydım 
ancak takıma katıldıktan sonra bunun 
daha da farkına vardım. Konyaspor, son 
yıllarda istediği noktada başarılar elde 
edemese de Ziraat Türkiye Kupası olsun, 
Avrupa Ligi’nde mücadelesi olsun, çıkışta 
bir Anadolu kulübü olarak göze çarpıyor. 
İnşallah, bu sene hepimizin göstereceği 
gayretle, özveriyle kulübümüzü bir tık 
daha üst noktaya taşırız.”

BİRÇOK TAKIMIN 
ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Konyaspor taraftarı konusunda da 
açıklamalarda bulunan orta saha oyun-
cusu, “Bu sezon adına en büyük gücümüz 
taraftarımız olacak. Sıkışık fikstür olacak 
ancak tün futbolcular hazır durumda ola-
cak. Şans kime geldiğinde herkes en iyi 
performansını yansıtarak o formayı ta-
şımaya çalışacaktır. Stadyuma alınacak 
taraftar sayısıyla birlikte birçok takımın 
önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Ta-
raftarımız bizim için itici bir güç olacaktır. 
Taraftar demek, coşku ve heyecan de-
mek. Ayrıca artı 1 puan demek. İnşallah 
iyi sonuçlar alarak iyi bir hava yakalarız 
ve taraftarlarımızın desteğiyle yolumuzda 
ilerleriz.” dedi. 

SİYAH FORMAYI ÇOK BEĞENDİM
En çok siyah formayı beğendiğini 

ifade eden Soner Dikmen, “Ben siyah for-
mayı çok beğendim. Daha ayrı duruyor. 
İlk siyah formayı Serdar Gürler giymişti. 
Forma tanıtımında da Abdülkerim Bar-
dakçı giydi. Oldukça etkilendim. Benim 
favorim siyah forma olacak. Beyaz for-
manın da ayrı bir şıklığı var tabii ki de.” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

‘Kamp dönemi
verimli geçiyor’
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Erzurum kampında Adil Demirbağ ve Soner Dikmen, gündeme dair açıklamalarda 

bulundu. İki oyuncuda kamp döneminin verimli geçtiğini ifade ederken Adil Demirbağ, kemik kadroyu koruduklarını belirtti. Yeni 
transfer Soner Dikmen ise “Konyaspor çok büyük bir camia. İnşallah yeni sezonda Konyaspor’u bir tık daha ileri taşırız.” dedi 

Konyaspor 3’lü 
savunmayı deneyecek

Yavru Kartal’ın ilk hafta
rakibi Tarsus İY oldu

Hayri Yorgancılar
hayatını kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor’un fikstürü belli oldu. Dün 
Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul 
Toplantısı sonrasında yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir 
ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimi, 
TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri 
Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tara-
fından gerçekleştirildi. Fikstür çekimine kulüp başkan ve 
temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında 1922 
Konyaspor ligin ilk haftasında sahasında Tarsus İdman Yur-
du’nu konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik direktörü İlhan Palut 
yeni sezonda zaman zaman farklı sistemleri deneyecek. 
Geride kalan sezonda 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Yeşil-Be-
yazlılar, dönem dönem 3-4-3 ve ligin son haftasında oy-
nanan Antalyaspor karşılaşmasında yine 3’lü savunma ile 
maça çıkmıştı. 

Antrenmanlarda farklı sistemler üzerinde duran başa-
rılı teknik adam takımı bu sisteme alıştırmaya çalışıyor. 
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Palut, şunları 
söylemişti: “3’lü savunma ile 3-5-2 ve 3-4-3 ile oynayan 
takımlarda artış var. Geçen sezonun son haftasında Antal-
yaspor maçında 3’lü savunmayı denedik. Bu sezon da dö-
nem dönem bu sistemle sahada yer almak istiyoruz" 
n SPOR SERVİSİ

Klasman futbol hakemlerinden Raşit Yorgancılar’ın 
babası, Yeni Doğanhisarspor’un duayeni Hayri Yorgan-
cılar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Merhum Hayri 
Yorgancılar Doğanhisarspor ve spora sevdasıyla ön plana 
çıkan bir isim olarak göze çarpıyordu.

Konya Yenigün Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rah-
met, kederli ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır 
dileriz. n SPOR SERVİSİRRPPSS


