
Yol geçen hanı değiliz!
Afganların birlik, beraber-
lik ve düzenini sağlama-
larının önemli olduğuna 

işaret eden AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, “Burası bir yol-

geçen hanı değil” diyerek 
yeni gelecek mültecilerin 
alınmayacağına işaret etti

YATIRIMLAR SÜRÜYOR
AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun; Konya, ülke 
ve dünya gündemine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Ko-
nuşmasına Konya yatırımları-
nı değerlendirerek başlayan 
Sorgun, Konya’daki yatırımla-
rın aksamadan devam ettiğini 
söyledi. Sorgun, şehirdeki 
bölünmüş yolların 167 kilo-
metreden bin 226 kilometre-
ye çıkarıldığını hatırlattı.

HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ 
Afganistan’daki olayları da 
değerlendiren Sorgun, sınırla-
rımıza doğru gelen Afgan mül-
tecilere ilişkin, “Sayın Cumhur-
başkanımız da ifade etti burası 
bir yolgeçen hanı değil. Sayın 
Cumhurbaşkanımız açıkladı, 
gerekiyorsa Afganistan’ın yö-
netimi kimdeyse biz herkesle 
görüşürüz. Büyük devletler 
herkesle görüşür” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay’da yaz güzel geçti
Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi 
tarafından hayata geçirilen, 
Yaz Okulu sona erdi. Söz 
konusu projenin eğitim 
ile etkinlikleri, Karatay 
Belediyesi 23 Nisan 
İmam Hatip Ortaokulu 
ile ilçedeki birçok tesiste 
gerçekleştirildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Akören sporcuları başardı
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Yaz tatilini 
verimli geçirdiler

Büyükşehir’den 
menfez desteği

Genç girişimciden
GES başarısı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin öğrencilere yönelik faali-
yetlerinden olan Bilgehanelerin 
yüz yüze ve uzaktan eğitimle 
gerçekleştirdiği yaz etkinlik-
leri sona erdi. Öğrenciler 6 
hafta süren program süresince 
birçok etkinliğe katılarak yaz 
tatilini verimli geçirdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Batı Karadeniz bölgesinde 
meydana gelen sel felaketi 
nedeniyle selden etkilenen böl-
gelere desteğini sürdüren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, son 
olarak Kastamonu’nun İnebolu 
İlçesi Özlüce Mahallesi\'ne 20 
adet kutu menfez gönderdi.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Konya'da tarımsal üretim 
yapan bir ailenin ikinci kuşak 
temsilcisi 24 yaşındaki Rana 
Karçaaltıncaba, aldığı 2 milyon 
liralık devlet desteğiyle güneş 
enerjisi santrali kurdu. Karçaal-
tıncaba, kadınların iş hayatında 
çok başarılı olabileceğine 
işaret etti. n HABERİ SAYFA 7'DE

YENİ SANAYİ SİTESİ 
HIZLA YÜKSELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi 
ve Karatay Sanayinin taşınacağı Konya Büyük Sanayi Sitesi’n-
deki çalışmaların son durumunu paylaştı. Çalışmaların hızlar 
sürdüğünü belirten Altay, “Büyük Sanayi Sistemiz şehrimizin 

istihdam gücünü artıracak ve üretimimize de katkı sağlayacak. 
Ustalarımız, kalfalarımız, çıraklarımız daha modern alanlarda 

hizmet verecek” dedi. n HABER MERKEZİ

Merakla ektiği kabak 
geçim kaynağı oldu

Çumra’da merak üzerine araştırma yaparak 
tarlasına deneme amaçlı kabak ekimi yapan çiftçi, 
kabak çekirdeğinden verim alınca üretim alanını 

genişleterek Türkiye'nin değişik yerlerine çekirdek 
göndermeye başladı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Afet bölgelerinde 
devlet gerekeni yapıyor05 Havada da karada da

hayatı paylaşıyorlar0713 milyon adet kaçak
makaron ele geçirildi06

Eğitim alanında birlik 
ve beraberlik içerisinde 
Akören’de model çalışmaların 
yürütülmesiyle, ilçede önemli 
isimler farklı görevlere gelmeyi 
başardı. Bu başarıyla da kalmayan 
Akören, 1914 Yılında Nahiye,1988 
yılında ilçe olduktan sonra bugüne 
kadar yetiştirdiği sporcularla da 
adından söz ettirmeyi başardı.
n HABERİ SAYFA 8 ve 9’DA

ACI KAYBIMIZ!

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’ın ağabeyi, Arslan 
Oto sahiplerinden Bayram Arslan’ın kardeşi, 
Hüseyin Arslan’ın ağabeyi Şükrü Arslan 60 
yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucunda 
hayatını kaybetti. 2 erkek, 1 kız çocuğu babası 
olan merhum Şükrü Arslan’ın cenazesi dün 
öğle namazına müteakip Çumra’da kılınan ce-
naze namazının ardından dualarla defnedildi.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ın ağabeyi, Arslan Oto sahiplerinden Bayram Arslan’ın 
kardeşi, Hüseyin Arslan’ın ağabeyi Şükrü Arslan, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ACI KAYBIMIZ!
Konya Yenigün Gazetesi Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan’ın ağabeyi, Arslan Oto sahiple-
rinden Bayram Arslan’ın kardeşi, 
Hüseyin Arslan’ın ağabeyi Şükrü 
Arslan 60 yaşında geçirdiği beyin 
kanaması sonucunda hayatını kay-
betti. 2 erkek, 1 kız çocuğu babası 
olan merhum Şükrü Arslan’ın ce-
nazesi dün öğle namazına müteakip 
Çumra’da kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla defnedildi. 

Arslan ailesini acı günlerinde 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Mehmet Hamdi Yıldırım, AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, Karatay Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Egin, AK Parti 
Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı Konya Bölge Müdürü Tuncay 
Karabulut, Basın İlan Kurumu (BİK) 
Konya Şube Müdürü Ali Aktaş, Kon-
ya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-
liği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Eski Müsteşarı Faruk Özçelik, 
Konya Gazeteciler Cemiyeti  Baş-
kanı Sefa Özdemir, Konya Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanvekili Lokman 
Koyuncuoğlu,  Anadolu Ajansı (AA) 
Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlika-
ya, İhlas Haber Ajansı Konya Bölge 
Müdürü Kenan Arvas, Konya Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Çevik, BİK Adana Şube 
Müdürü Özden Konur, AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Tanıtım 
ve Medya Başkanı Gökhan Taşkıran, 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Başka-
nı Dr. Mustafa Güçlü, ASKON Kon-
ya Şube Yöneticileri, Kanal 42 Genel 
Müdürü Esat Ergener, Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Genel 
Başkan Yardımcısı Recep Çınar işa-
damları ile Arslan ailesinin yakınları, 
sevenleri dostları ve gazeteciler yal-
nız bırakmadı. 

Merhum Şükrü Arslan’ın ce-

nazesi Çumra Mezarlığı’ndaki aile 
kabristanına dualar eşliğinde defne-
dildi. Defin işleminin ardından Ars-
lan ailesi taziye dileklerini kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi çalışanları 
olarak merhum Şükrü Arslan’a yüce 
Allah’tan rahmet; başta Bayram, 
Hüseyin ve Mustafa Arslan olmak 

üzere tüm Arslan ailesine, sevenle-
rine, dostlarına ve yakınlarına sabr-ı 
cemil ve başsağlığı dileklerimizi su-
narız. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



Arslan Oto sahiplerinden 

Bayram ARSLAN’ın

kardeşi

Hüseyin ARSLAN’ın

ağabeyi

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı    

Mustafa ARSLAN’ın

ağabeyi

Mustafa, 
Ali ve Ayşe’nin

babası, 
kıymetli büyüğümüz

Şükrü ARSLAN’ın

vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. 

GAZETESİ AİLESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen, Yaz Okulu sona erdi. Söz konusu projenin 
eğitim ile etkinlikleri, Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu ile ilçedeki birçok tesiste gerçekleştirildi

Karatay’da yaz başka güzel
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 

Gençlik Meclisi, gençlerin yaz ayları-
nı çok daha verimli, üretken ve keyif-
li geçirmeleri amacıyla “Yaz Okulu” 
projesi düzenlemişti. Söz konusu 
projeyle Karataylı gençler; yüzmeden 
paintball’a, kişisel gelişim gibi dersle-
rinden gençlerin kendilerini ve yete-
neklerini daha iyi tanıyacak daha bir-
çok sportif ve sosyal etkinliğe 5 hafta 
boyunca katıldı. Yaz Okulu’na katılan 
gençler ayrıca ülkemiz tarihi ile me-
deniyetimiz için çok önemli olan İs-
tanbul, Bursa ve Çanakkale’ye yapı-
lan geziye de katıldı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da geziye katı-
lacak gençleri Konya’dan uğurladı.

KARATAYLI GENÇLER YAZ 
TATİLLERİNİ DOLU DOLU GEÇİRDİ

Projeye katılan 14-18 yaş ara-
lığındaki 50 Karataylı genç; 5 hafta 
boyunca halı saha, yüzme ve paint-
ball gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra 
Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, İlm-i 
Hâl ve Sahabe Hayatı gibi derslerle 
yaz tatillerini çok daha verimli geçir-
miş oldu.

Karatay Kent Konseyi Gençlik 

Meclisi’nin organize ettiği projenin 
kapanış programı ise Karatay Kent 
Konseyi binasında gerçekleştirildi. 
Projenin değerlendirildiği ve projeye 
katılan gençlerin katkı sunduğu ka-
panış programında Yaz Okulu Pro-
jesi’ne katılan gençlere de başarı ve 
katılım sertifikaları verildi.

HER ZAMAN GENÇLERİMİZLE BİR 
ARADA OLACAĞIZ

Programda konuşan Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Başkanı 
Abdurrahim Arslan, “Karatay Be-
lediyemizin özellikle gençliğe dair 
birçok fiziki anlamda yatırımı var. 
Belediyemiz, okullarımızın çeşitli 
ihtiyaçlarının giderilmesinden halı 
sahalara, yaz okulu projelerinden 
kütüphane ve bilimsel daha birçok 
projeye kadar önemli çalışmalar ya-
pıyor. Biz de Kent Konseyi olarak Ka-
rataylı gençlerimizle çok daha yakın 
olmak adına gençlik meclisimizin 
organizesiyle yürütmüş olduğu ‘Yaz 
Okulu’ projemizi hayata geçirdik ve 
projemizin kapanışını yapıyoruz an-
cak elbette bizler bu işi noktalamaya-
cağız. Bundan sonra da Kent Konseyi 

binamızda belediyemizle birlikte bu 
tür etkinliklerimizi aralıksız devam 
ettireceğiz. Bu etkinlikleri daha iyi 
şartlarda yapabileceğimiz gençlik 
merkezimiz de belediyemiz tarafın-
dan yapılıyor. 1 yıl gibi kısa sürede de 
ilçemize kazandırılacak inşallah. Ora-
da bu etkinliklerimizi daha kapsamlı 
yapma fırsatımız olacak” dedi.

Karatay Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da, 
Kent Konseyi olarak gençlerin ken-

dilerini her anlamda geliştirecek ve 
yetiştirecek projeler üretmeye de-
vam edeceklerine vurgu yaparak 
şunları kaydetti: “Allaha hamd olsun 
50 kadar öğrencimizle birlikte güzel 
bir yaz geçirdik. Tabii ki bu bir bi-
tiş değil başlangıç. Karatay Gençlik 
Meclisi olarak fethedilecek daha çok 
gönül olduğunu düşünüyoruz ve bu 
manada bizler gençlerin bekçileriyiz. 
Onları burada bekliyor olacağız. Ben 
projeye desteklerinden dolayı Kara-

tay Belediye Başkanımız Sayın Ha-
san Kılca’ya da teşekkür ediyorum.”

‘YAZ OKULU”NA KATILAN 
GENÇLERE BURSA, 

ÇANAKKALE VE İSTANBUL GEZİSİ’
Öte yandan Karatay Belediyesi 

Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafın-
dan düzenlenen “Yaz Okulu” proje-
sine katılan gençler; Bursa, İstanbul 
ve Çanakkale gezisi de yapacak. 
Gençler, söz konusu şehirlerin tarihi, 
turistik ve doğal güzelliklerini görme 

fırsatı bulacak.
BAŞKAN HASAN KILCA, GEZİYE 
KATILAN GENÇLERİ UĞURLADI
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da geziye katılacak gençleri gezi 
programının başlayacağı Bursa’ya 
uğurladı. Anlamlı proje dolayısıyla 
Karatay Kent Konseyi Gençlik Mecli-
si’ne teşekkür eden Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Kent Konse-
yimiz, Kadın ve Gençlik Meclisimiz 
ile birlikte çok güzel projelere imza 
atıyor. Yaz Okulu kapsamında sizler 
hem öğrendiniz hem de eğlendiniz. 
Birbirinden güzel etkinliklere şahitlik 
ettiniz. Bir de bunu Bursa ve Çanak-
kale gezisiyle taçlandırıyorsunuz. Bu 
tür gezilerle tarihi yerleri gezerek, 
tarihi anlara şahitlik ederek milli ve 
manevi değerlerimize bağlı olarak 
yetişeceksiniz. Bu tür projelerimiz 
inşallah artarak devam edecek. Biz-
ler gençlerimize sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz. Ben, yaz aylarında boş 
durmayıp bu etkinliklere katıldığınız 
için hepinizi kutluyorum. Seneye de 
inşallah yine beraber olacağız” dedi. 
n İHA

BAŞSAĞLIĞI

Bilgehaneler’de tatil, verimli geçirildi
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin öğrencilere yönelik faaliyetle-
rinden olan Bilgehanelerin yüz yüze 
ve uzaktan eğitimle gerçekleştirdiği 
yaz etkinlikleri sona erdi. Öğrenci-
ler 6 hafta süren program süresin-
ce milli ve manevi eğitimler, spor 
aktiviteleri, kamp deneyimleri gibi 
birçok etkinliğe katılarak yaz tatilini 
verimli geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilgeha-
nelerde yaz etkinlikleri öğrenciler-
den büyük ilgi gördü. Öğrencilere 
yeteneklerini keşfetme, farklı alan-
ları deneyimleme imkanı sunan 
Bilgehanelerde Kur’an-ı Kerim, İl-
mihal, Siyer gibi derslerin yanı sıra; 
ritim, drama, satranç gibi 28 farklı 
etkinliğe katılan öğrenciler dolu 
dolu bir yaz dönemi geçirdi. 

Macera dolu spor etkinlikleriy-
le eğlenceli bir kamp deneyimi de 
yaşayan öğrenciler, yaz tatilini hem 
öğrenerek hem fiziksel aktivitelerle 
sosyalleşerek geçirdi. 

Farklı okullardan öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşen ve 6 hafta 
süren programlar boyunca; yüzme, 
okçuluk, binicilik gibi spor dallarını 
da deneyimleyen öğrenciler, katıl-
dıkları ahşap, seramik-çini, taş bo-
yama gibi atölyelerle yeteneklerini 
keşfetti. 

BEYŞEHİR’DE KAMPA KATILDILAR 
Yaşam becerilerini yerinde gö-

rerek ve yaşayarak kazanmaları he-
defiyle Beyşehir’de kamp deneyimi 

de yaşayan öğrenciler; arkadaşlık, 
dostluk, takım çalışması, işbirliği, 
empati kurma, saygı, sevgi ve gü-
ven duyma, merhamet, adalet, di-
renç kazanma, eleştirel düşünme, 
problem çözme, zaman yönetme, 
analiz etme gibi duyguları ve kabi-
liyetleri geliştirme fırsatı yakaladı. 
Uzaktan gerçekleştirilen yaz etkin-
liklerinde ise; öğrenciler alanında 
yetkin öğretmenlerle bir araya geldi.
n HABER MERKEZİ

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı    

Mustafa ARSLAN’ın

ağabeyi
Arslan Oto sahiplerinden 

Bayram ARSLAN’ın

kardeşi

Hüseyin ARSLAN’ın

ağabeyi

Mustafa, Ali ve Ayşe’nin

babaları

Şükrü ARSLAN’ın

vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. 
Merhum Şükrü Arslan’a Yüce Allah’tan rahmet, 

kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve 
sabr-ı cemil niyaz ederim.

ALİ ŞAHİN
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Ülkemizde tüketici olmak günden 
güne zorlaşıyor. Özellikle içinde bulun-
duğumuz yıl içerisi ve öncesinde yük-
sek enflasyon ile karşı karşıya kaldığı-
mızdan esnafın büyük bir kısmı sürekli 
fiyat artışlarını dile getiriyor. Bu haftaki 
yazımda bu durumu ele almak iste-
dim. Gerçekten son günlerde esnafa 
ustaya yada herhangi bir şey almaya 
gittiğimde fiyat teklifi istediğimde söy-
lenilen "fiyatlar her gün yükseliyor 
ne yapalım"... Yani bu fiyatların yük-
selmesi artık kabak tadı verdi. Nereye 
gidersek gidelim esnaf ağzına sakız et-
miş her fiyat sorulduğunda aldığımız 
cevap, "ne yapalım fiyatlar yükseli-
yor her gün fiyat değişiyor". Ülkenin 
ekonomik anlamda içinde bulunduğu 
durum üzücü ama gerçek. 

Fiyatların oynak olmasıyla beraber 
piyasalar bunun acısını tüketiciden 

çıkarıyorlar. Birçoğu aslında bu duru-
mu kendi lehine kullanarak fiyatlarını 
gerçek anlamda yüksek olmasa bile 
yükselterek fazla kar içinde piyasaları 
örnek göstererek fiyatların arttığını öne 
sürerek tüketiciyi ikna etme yollarına 
başvuruyorlar. Aslında kandırılıyoruz 
daha fazla kar edebilmek için satılan 
malların fiyatları fazlasıyla artırılarak 
bununda sebebi piyasadaki yüksek 
enflasyon fiyatların sabit olmadığı 
ve değişen kur gösterilerek vatandaş 
kandırılıyor. Buradan devlet yetkilile-
rine ve özellikle Ticaret ve Hazine ve 
Maliye Bakanlıklarına seslenmek 
istiyorum piyasalarda bu şekilde asılız 
dolaşan fiyat artışlarının sebebi tüketi-
cileri gerçekten yormaktadır. Sizlerden 
istirhamımız bu algının bir an evvel 
son buldurulması ve tüketici olarak 
bizler gönül rahatlığıyla alışverişlerimi-

zi yapmalıyız. Bu şekilde 
fiyatların her gün arttığını 
savunan veya dile getiren 
esnaflar tespit edilmeli ve 
gereken cezai işlem yapıl-
malıdır. Bu aynı zamanda 
ülkenin ekonomisini hiçe 
saymak demektir.Zaten 
bozuk olan ekonomik 
düzende bizler ne kadar 
fazla kazanırsak kar kar-
dır mantığına sahip olan 
esnafa, işyerlerine baskı kurulmalıdır. 
Ülkemizdeki gerekli kurum ve kuru-
luşları bu hususta gerekeninin yapıl-
masını istiyoruz. 

Yukarıda bahsetmeye çalıştığım 
fiyatlatın oynaklığından yararlanarak 

bundan rant sağlamaya 
çalışanların işleri sahte-
karlıktan başka bir şey 
değildir. Haksız kazanç 
sağlayarak ve bu haksız 
kazancı da ülkenin eko-
nomisi bahane edilmesi 
sanırım hükümet yetkili-
leri için çok şey söylüyor 
olması gerekir. Vatan-
daş yüksek enflasyonlu 
ve fiyat artışlarından 

bunalmış durumda. Bir şeylere sahip 
olmak her geçen gün daha da zorla-
şıyor ülkemizde. Paranın değeri çok 
düşük ve kazanılan para ile harcanılan 
para arasında çok fark var. Kapitalizm 
ile birlikte orta sınıf yok olmakta ve 

sadece zengin ve fakir olmak üzere 
ülkemizde Amerika'daki gibi vahşi 
kapitalizm kendini iyiden iyiye hisset-
tirmektedir. Hayatımın bir bölümünü 

bende Amerika'da yaşamış biri olarak 
gerçekleri söylemek isterim ki ora-
da bu derece enflasyon ve faiz yok. 
Fiyatlar aynı kalıyor. İnsanların alım 
gücü var çalıştıkları şekilde bir şeyle-
re sahip olmak ülkemizdeki kadar zor 
değil. Bizde bir doktorum maaşı bile 
bin dolar edemezken orada bin dolar 
haftalık kazanılabilir basit işlerde. Biz-
lerin emekleri kazançları enflasyona 
kurban olmakta ve bu fırsatçı esnaf ve 
işletmelerce değerini yitirmekte. 

Paramızın değeri her geçen gün 
azaldığından ve yüksek enflasyon ve 
faiz etkisinin bir çok etkisini görebil-
mek mümkündür. Azalan alım gücü 
ile birlikte ülkede yaşayan eğitimli nü-

fus artık ülkesini terk etmek istemek-
tedir. Kazancının değeri olmadığından 
dolayı yukarıda bahsetmiş olduğum 
sebeplerden ötürü gelişmiş ülkele-
re gitme çabasındalar. Yani aslında 
yüksek enflasyon ve faiz dolayısıyla 
paranın değerinin azalması beyin 
göçüne sebep olmaktadır. Ülkenin 
imkanlarını, kaynaklarını, kullanarak 
yetişen bilim insanları, doktorlar, ye-
tişmiş aydın kesim ülkeyi terk ediyor. 
Bu sayı doktorlarda çok daha fazla ol-
duğunu duydum çünkü yıllarca emek 
vererek okuyan insanların kazançları 
tatmin etmiyor bu sebepten ötürü 
gitmek istiyorlar. Yeni nesil olan Z ku-
şağını hiç saymıyorum bile onlar ara-
sında ülke değiştirmek çok daha fazla. 
Allah sonumuzu hayır etsin diyorum 
ve enflasyonun ve faizin düşük olduğu 
olacağı günler diliyorum...

FİYAT ARTIŞLARINA TEPKİ

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ

Afganların birlik, beraberlik ve düzenini sağlamalarının önemli olduğuna işaret eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
“Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Biz git deseydik, Hz. Mevlana’ya ve Hz. Hadimi’ye de git demeliydik” dedi

‘Ayrıştırıcı olsaydık
Mevlana’ya git derdik’

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun; Konya, ülke ve dünya 
gündemine ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Parti il binasında gerçekleşti-
rilen basın toplantısında Sorgun’a İl 
Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran 
ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Adem 
Çapar eşlik etti.

Konuşmasına Konya yatırımları-
nı değerlendirerek başlayan Sorgun, 
şehirdeki bölünmüş yolların 167 
kilometreden bin 226 kilometreye 
çıkarıldığını hatırlattı. Çevre yolu 
projesinde birinci etabın tamam-
landığını vurgulayan Sorgun, ikinci 
etaptaki 46 kilometrenin de önü-
müzdeki yılın sonuna hazır hale ge-
leceğinin bilgisini paylaştı. Hadimi 
Köprüsü’nün 165,5 metre yüksekli-
ğiyle Türkiye’nin en yüksek köprüsü 
olduğunu dile getiren Sorgun, birin-
ci hattın bu yıl sonuna tamamlana-
cağını belirtti. 5 Ağustos’ta Konya’ya 
yeni yapılacak cezaevinin ihalesinin 
gerçekleştirildiğinin bilgisini pay-
laşan Milletvekili Sorgun, yatırım 
tutarının 550 milyon lira olduğunu 
söyledi. “Sessiz sedasız Mavi HES’i 
hizmete aldık” diyen Sorgun, “Boz-
kır Kuşca’dan çıkan 25 megavat-
lık bir hidroelektrik santrali 5 yılda 
kendini amorti edecek. Sahada arıt-
malar, kanalizasyon yatırımları ve 
tarımsal destekler hem Büyükşehir 
Belediyesi hem Tarım Bakanlığı’mız 
tarafından sürdürülüyor” dedi.

Karadeniz’de meydana gelen 
sel felaketleri, Ege ve Akdeniz’de 
yaşanan yangın olayları ile birlikte 
İç Anadolu Bölgesi’nin de kuraklıkla 
mücadele ettiğinin altını çizen Sor-
gun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla kuraklık des-
teklerinin açıklandığını duyurdu. Bu 

yıl yüzde 40’a varan kuraklığın ya-
şandığına değinen Ahmet Sorgun, 
“Uzun vadeli telafi açısından Sayın 
Genel Başkan Yardımcımız Leyla 
Şahin Usta hanımefendinin başkan-
lığında Büyükşehir Belediye Başka-
nımız ve biz milletvekilleri su yatı-
rımlarını bizzat yerinde inceleyerek, 
çalışmalarımızı nasıl vaktinden önce 
tamamlayabiliriz konusunu bir ders 
olarak çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında 17 Ağustos 
1999 depremine de değinen Sor-
gun, “Depremin 22. yılını yaşadık. 
Allah bir daha göstermesin. O za-
manlar devlet Sakarya’ya ulaşa-
mıyordu ama Allah korusun Van 
depreminden 11 ay sonra 20 bin ko-
nutun bitirildiğini hepimiz biliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘BURASI YOLGEÇEN HANI DEĞİL’
Konya gündemi dışında dünya 

gündemine ilişkin açıklamalar ger-
çekleştiren AK Parti Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, “Afganistan’ı 

önce 2001 yılında İkiz Kuleler ba-
hanesiyle Amerika işgal etti. Arka-
sından NATO ile birçok ülke Afga-
nistan’a girdi. Biliyorsunuz Irak’a da 
kimyasal silah bahanesiyle girmiş-
lerdi. Sonradan gerçeklerin ortaya 
çıkmak gibi bir karakteri var. Onun 
düzmece olduğunu kendileri ifade 
ettiler. Amaç Irak’ın parçalanması, 
3’e bölünmesiydi. Aynı oyun Suri-
ye'de DEAŞ bahanesiyle oynandı. 
Afganistan’da 30 bin kişilik Tali-
ban’la bir hafta içerisinde ülkenin 
yüzde 90’ına egemen oldular. Joe 
Biden ‘biz bunu tahmin edemi-
yorduk’ diyor güya. Siz buna kimi 
inandırıyorsunuz? Bu silahlar o böl-
ge insanı için kullanılacak. 20 yıldır 
Afganistan halkı dünyanın pek çok 
yerine göç ediyor. Ülkemize de pey-
derpey Afganlar geldi. Kimisi burayı 
bir hedef olarak gördü kimisi de Av-
rupa’ya gitti. Ama son hadiselerde 
bir miktar yoğunlaşma gözlendi. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade 

etti burası bir yolgeçen hanı değil. 
Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 
gerekiyorsa Afganistan’ın yönetimi 
kimdeyse biz herkesle görüşürüz. 
Büyük devletler herkesle görüşür. 
Askerlikte en tehlikeli şey düşmanla 
teması kesmek. Çünkü o durumda 
düşman bilinmez halde oluyor. Ge-
rekiyorsa Taliban’la da görüşürüz. 

Önemli olan orada Afganlıların 
birliği, beraberliği, düzeni. Oradan 
dünyaya ve ülkemize olan göçün 
kaynağında durdurulması için ge-
reken neyse yapmamız gerekir. Hz. 
Mevlana Afganistanlı, Hz. Hadimi 
Buharalı. Ayrıştırıcılık olsaydı Hz. 
Mevlana’ya git demek gerekirdi 
ama bugün Hz. Mevlana ülkemi-
zin değeri. Batı kendi aralarındaki 
sınırları anlamsız hale getirirken 
ötekileştirdiklerinin aralarına yeni 
sınır çizmeye başladılar. Biz de em-
peryalizmin oyunlarına karşı uyanık 
olmamız gerekiyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir’den 
Kastamonu’ya menfez desteği

Batı Karadeniz bölgesinde 
meydana gelen sel felaketi nede-
niyle selden etkilenen bölgelere 
desteğini sürdüren Konya Büyük-
şehir Belediyesi, son olarak Kasta-
monu’nun İnebolu İlçesi Özlüce 
Mahallesi\'ne 20 adet kutu men-
fez gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
selden etkilenen bölgelere des-
tek olmaya devam ediyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, aşırı yağışlar 
nedeniyle son yılların en büyük 
sel felaketinin yaşandığı Batı Ka-
radeniz illerinde vatandaşların 
mağduriyetinin giderilerek, haya-
tın bir an önce normale dönmesi 
için Büyükşehir Belediyesi olarak 

gerekeni yapmaya devam ettikle-
rini söyledi. Bölgedeki çalışmalara 
destek olmak üzere Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait Sinop’ta 6 
araç, 12 personel, Kastamonu’da 
ise 19 araç ve 23 personelin bu-
lunduğunu hatırlatan Başkan Al-
tay, “Afet bölgelerine araç, ekip 
ve ekipman desteğimiz sürüyor. 
Son olarak Kastamonu’nun İne-
bolu İlçesi Özlüce Mahallesi’ne 
ihtiyaç üzerine 20 adet menfezi 
dün akşam itibariyle yola çıkardık. 
Devletimizin tüm imkanlarıyla 
bölgede. Bizler de Konya olarak 
afet bölgelerinde neye ihtiyaç var-
sa üzerimize yapmayı sürdürece-
ğiz.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı sel felaketinin ya-
şandığı Kastamonu’da inceleme-
lerde bulundu.

 Abana’da Belediye Başkanı 
Yunus Akgül ile ilçeyi mahalle ma-
halle dolaşan Samancı, evleri ve iş 
yerleri zarar gören vatandaşların 
sorunlarını dinledi.

Ayrıca Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yardım çalışma-
larına katılmak üzere bölgeye gön-
derilen ekiplerle bir araya gelen 
Samancı, sel felaketinin derinden 
hissedildiği Bozkurt’ta da İlçe Ko-
ordinatörü Mustafa Çağlı ile kamu 

görevlileri ve gönüllülerin yürüt-
tüğü çalışmalara katıldı. Gülay Sa-
mancı, Yurtkur öğrenci yurdunda 
kalan vatandaşları da ziyaret ede-
rek geçmiş olsun dileklerini iletti.
‘DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA 

AFET BÖLGESİNDE’
Bölgede son 100 yılın en bü-

yük afetlerinden birinin yaşan-
dığını belirten AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, hasar 
gören yerleri en kısa sürede yeni-
den ayağa kaldırmak için devletin 
tüm imkanlarıyla seferber olduğu-
nu belirtti. Samancı “Sel felake-
ti sonrasında devlet-millet el ele 

yaraları sarmaya devam ediyor. 
Diğer afet bölgelerine olduğu gibi 
Kastamonu’ya da Konya’mızdan 
da çok önemli yardımlar geldi. Yi-
tirdiğimiz canların büyük üzüntü-
sünü yaşıyoruz. Onlara Allah’tan 
rahmet, yakınlarına da başsağlığı 
diliyorum. Rabbim milletimizi her 
türlü afetten muhafaza eylesin” 
dedi.

Sel bölgesinde hasar tespit 
çalışmalarının devam ettiğini ifa-
de eden Samancı, kendilerinin de 
selden etkilenen vatandaşlarla bir 
araya gelerek hem geçmiş olsun 
dileklerini ilettiklerini hem de so-

runları dinleyerek gerekli mercile-
re aktardıklarını kaydetti. Samancı 
“İlk andan itibaren ilgili bakanları-
mız sel bölgesinde bulunarak ça-
lışmaları koordine etmektedir. 

Milletiyle el ele veren devleti-
miz yaraların sarılması için başta 
Bozkurt ve Abana olmak üzere 
afetin yaşandığı tüm yerleşim yer-
lerinde gereken çalışmaları has-
sasiyetle yürütmektedir. Şehirle-
rimiz en kısa sürede yeniden ihya 
edilecektir. Ben tüm milletimize 
bir kez daha geçmiş olsun dilekle-
rimi iletiyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Devletimiz tüm imkanlarını felaket bölgelerine seferber etti’
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İş yerinin yanına park 
ettiği motosikleti çalındı

Hırsızlar inşaatın
demirlerini çaldı!

Kulu ilçesinde bir iş yerinin 
yanına park edilen motosiklet, 
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
çalındı. Olay, Kulu ilçesi Kemali-
ye Mahallesi Olofpalme Bulvarı 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sabah iş yerine gelen 
Vahap Toğal, 42 GG 602 plakalı 
motosikletini iş yerinin yanında 
bulunan alana park etti. Gün boyu 
iş yerinde çalışan Vahap Toğal, 
akşam çıkışında park ettiği moto-
sikletini yerinde bulamayınca po-

lise haber verdi. Adrese gelen po-
lis ekipleri, yaptıkları incelemenin 
ardından motosikleti çalan şüp-
heli veya şüphelileri tespit etmek 
için çalışma başlattı. Motosikleti-
nin değerinin yaklaşık 8 bin lira 
civarında olduğunu söyleyen Va-
hap Toğal, motosikletinin bulun-
masını ve hırsızın yakalanmasını 
istiyor. Toğal, ayrıca motosikletini 
bulan ya da yerini bildirenleri de 
ödüllendireceğini söyledi.
n İHA

Kulu ilçesinde bir inşaattan 
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
kalıp altına tutturulan ayarlana-
bilir demirler çalındı. Olay, sabah 
saatlerinde Kulu ilçesi Fatih Sultan 
Mehmet Mahallesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren 
Eken'e ait inşaattan sabah saatle-
rinde kalıp altına tutturulan uzun-
lukları ayarlanabilir 91 adet demir, 

kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
çalındı. Sabah inşaata geldiğinde 
demirlerin çalındığını fark eden 
Eren Eken, polise ihbarda bulun-
du. Polisin olay yerinde yaptığı in-
celemenin ardından inşaat sahibi, 
polis merkezine giderek şikayette 
bulundu. Polis, hırsızlık olayına ka-
rışan kişi veya kişileri tespit etmek 
için çalışma başlattı. n İHA

Çumra’da merak üzerine araştırma yaparak tarlasına deneme amaçlı kabak ekimi yapan çiftçi, kabak çekir-
değinden verim alınca üretim alanını genişleterek Türkiye'nin değişik yerlerine çekirdek göndermeye başladı

Merakla ektiği kabak 
geçim kaynağı oldu

Çumra ilçesine bağlı Ürünlü Ma-
hallesi'nde yıllardır çiftçilik yapan 
Apil Avcı, aynı ürünleri üretmek 
yerine alternatif ürünler için araş-
tırmaya başladı. Apil Avcı, kabak 
çekirdeğinin pazar alanında sorun 
olmadığını öğrenmesinin ardından 
yaklaşık 50 dekarlık arazide deneme 
ekimi yaptı ve 21 ton çekirdek aldı. 
Deneme yaptığı ekim sonrasındaki 
hasat döneminde birçok üreticiden 
daha kaliteli ve daha verimli ürün 
alan Avcı, bir sonraki sezonda üre-
tim alanını büyüttü. Avcı, "2007 
yılında merak üzere kabak ekmeye 
başladım. O yıllarda mecbur kaldım 
ekmeye tabii merak da ağır bastı 
ama ben daha sonra biraz araştırma 
yaptım. Araştırma sonucunda ise 
ekmeye karar verdik. Güzel sonuç 
aldık, verim ve kalite güzel oldu. 
Bazı yıllarda rekolte düştüğü için 
pes etmeden devam ettik. Çok bilgi 
bizim için iyi oluyor. Kabak üreti-
mi biraz daha masrafsız. Ektiğimiz 
ürünlerin karşısında masrafsız da 
olduğu için güzel netice aldık. 2007 
yılından bugüne kadar da ekmeye 

devam ediyorum” dedi.
‘ZOR VE ZAHMETLİ BİR YETİŞTİRME 

SÜRECİNİN ÜRÜNÜ’
Üretim alanında pek çok işlerin 

teknolojik aletler sayesinde iş yükü-
nün hafiflediğini anlatan Apil Avcı, 
“Hasat şimdilerde hep teknoloji ile 
oluyor. Hepsinde makine çalışıyor 
ama bu emek içerisinde ailecek ol-
mazsa olmaz. Mutlaka çoluk çocuk 
hanım olarak yapmak çok daha iyi 
sonuçlar alınması için güzel oluyor. 

Bunun ekimi havalı mibzer dediği-
miz makine ile ekiliyor. Daha sonra 
bu ürünün yetiştirmesi biraz uzun 
sürüyor. 

Normal olarak 9’uncu ayın baş-
larında hasat başlar. İlk önce tarlaya 
hasat zamanında kırım makinesi de-
diğimiz kırma makinesi girer daha 
sonra çekirdek ile posasını ayırma 
makinesi girer. O şekilde kurutma-
ya götürürüz sergi yapılacak alana. 
Harman yeri olarak da bilinen bu 

yerlere kabak çekirdeğini sererek 
kurutur daha sonra paketleriz. Daha 
sonra da tüccar gelir alır veya biz 
göndeririz” şeklinde konuştu.

ÜRETİLEN ÜRÜNLER TÜRKİYE'NİN 
BİRÇOK İLİNE GİDİYOR

Merakın ardından araştırmayı 
en güzel şekilde ve faydalı bir şekil-
de yaptığını anlatan Avcı, “Tüccar 
arkadaşlar bağlantısı olan yerlere 
götürür ama İzmir, Sakarya, İstan-
bul gibi Türkiye'de birçok şehirlere 
de gönderiyoruz. Bu ürünler daha 
sonrası ise boya malzemesi gibi 
alanlarda da kullanıldığı için biz bu 
alandan isteyenlere de gönderiyo-
ruz. Güzel ve verimli bir ürün ol-
duğu için çiftçi için büyük bir gelir 
kaynağı olan bir ürün haline geldi. 
Afyonkarahisar yöresine gezmeye 
gittim. Tarladan kaldırdığım hasat 
miktarına orada çok şaşırdılar. Biz 
burada bu teknolojiyi yakaladık. Al-
lah’a şükür çok güzel verim alıyoruz. 
Fazla masraf yapmadan kaldırıyoruz 
ürünlerimizi. Bu da tamamen ekip-
man sayesinde” ifadelerini kullandı.
n İHA

Halkın sağlığıyla oynayanlar
operasyonla yakalandı

13 milyon adet kaçak
makaron ele geçirildi

Konya'da devletin vergi kayıp-
larının önlenmesi, haksız kazancın 
engellenmesi ve halk sağlığının 
korunmasına yönelik gerçekleştiri-
len operasyonlarda, 6 bin 92 adet 
kaçak cinsel içerikli ürün ele geçi-
rildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, devletin ver-
gi kayıplarının önlenmesi yönelik 

çalışmalarını sürdürüyor. Haksız 
kazancın engellemesi ve halk sağ-
lığının korunması amacıyla merkez 
Selçuklu ve Karatay ilçelerinde bu-
lunan 2 iş yerine kaçak cinsel içe-
rikli hapların satışının önlenmesine 
yönelik baskın düzenledi. İş yerle-
rinde yapılan aramalarda, 6 bin 92 
adet kaçak cinsel içerikli ürün ele 
geçirildi. Olayla ilgili 2 iş yeri sahibi 
hakkında adli işlem başlatıldı. n İHA

Konya'da polisin düzenlediği 
operasyonlarda, 13 milyon adet 
gümrük kaçağı makaron ve 30 lit-
re sahte bandrollü içki ele geçirildi. 
Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alın-
dı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin 
vergi kayıplarının önlenmesi, hak-
sız kazancın engellemesi ve halk 
sağlığının korunmasına yönelik ça-
lışmalarına devam ediyor. 

KOM ekipleri, sahte bandrollü 
alkollü içki ve tütün mamülleri ka-
çakçılığına yönelik merkez Karatay 
ve Meram ilçesinde operasyon dü-
zenledi. Durdurulan 4 farklı araç-
ta yapılan aramalarda, 13 milyon 
adet gümrük kaçağı makaron ve 
30 litre sahte bandrollü alkollü içki 
ele geçirildi. Piyasa değerleri yakla-
şık 700 bin TL olan bu ürünlere el 
konuldu. Olayla ilgili 6 kişi gözal-
tına alınarak haklarında adli işlem 
başlatıldı. n İHA

Altmış altmış beş yıldır ülke siya-
seti ile içeriden değil ama dışarıdan 
hasbelkader ilgilenir, takip ederim. 
27 Mayıs 1960 ihtilali ile bu işi merak 
edindim. Aslında merakım ülkem adına 
üzüntü duymam ve korkumdandı. Al-
lah o kanunsuz yılları ülkemize bir daha 
yaşatmasın. 

İhtilal sonucu kurulan sözüm ona 
Yassıada Mahkemeleri tam bir siyasi 
ve hukuki skandaldı. Askeri vesayetin 
emri altında kanun manun tanımadılar. 
Ne acıdır ki bir Başbakan ve iki değer-
li bakanın idamı onlarca siyasetçiye 
verilen keyfi cezaların uygulandığı bir 
mahkeme idi. 

Sonraları belirli aralıklar ile cennet 
ülkemizde denenmeye çalışılan darbe 
girişimleri,

muhtıralar, sağ sol kavgaları ve 
ülke siyasetini dışarıdan idare etmeye 
uğraşan emperyalist güçler, hile ve 
oyunlara başvurdu. Bunun sonucunda 
yine bir ihtilal ve 80 darbesi geldi. Bir-
kaç yılda onun belası ve sağdan soldan 
diye adlandırılan işkenceler, idamlar ile 
çalışkan ülke insanı yokluklarla savaştı, 

yeniden siyasi hayata geçildi. Allahın 
yardımı ve darbelerden çok çekmiş in-
sanların bilinçli davranması ile Özal hü-
kümeti kuruldu. Her şey usul usul yeri-
ne gelirken merhum Özal ile ülke yine 
bir atılım yaparak kalkınmaya başladı. 

Özalın idaresi çok iyi devam eder-
ken Onun Cumhurbaşkanı seçilmesi 
ile Yıldırım Akbulut hükümeti de Özalın 
politikasını sürdürdü işler ülke iyiye gi-
derken yine şer güçler siyasi boşlukları 
fırsat bilip gerek basın yolu ile gerekse 
partiler arası restleşmeler ile ortamı 
germeye başladılar. Mesut Yılmaz hü-
kümeti acze düştü ve koca imparator-
luk artığı ülkemizin Başbakanı makamı-
na yakışmayacak şekilde yurt dışında 
kumar masalarında yumruklandı. Bir 
medya patronu evine gelen Başbakanı 
pijama ile karşılıyor ülkenin en büyük 
siyasi liderlik makamı ayaklar altına 
alınıyordu. Bütün bunlara karşın otori-
te elden gitmiş sendika patronları bile 
ülke idaresine karışır olmuş, hükümete 
istediklerini dayatıyorlardı. 

Kamu işçilerinin sözleşme otu-
rumları sendikaların galibiyeti ile son 

buluyor, onlar istediklerini 
alıyordu. Son Mesut Yıl-
maz hükümetinin işçiye 
verdiği yüzde 80 + 300 
zamda ekonomiyi allak 
bullak ediyor buna rağmen 
ülkede bir refah olmuyor, 
kargaşa ve siyasi istikrar-
sızlık sürüyordu. 

Sonra gelen hükümet-
ler bir siyasi liderin iki duda-
ğı arasında ya bozuluyor ya 
da 4 milletvekili olan bir partinin güve-
noyu vermesi için oyuncak oluyordu.

Artık bu siyasi istikrarsızlık ve 28 
Şubat post modern darbe girişimi ve 
kanunen hükümetin emrinde olması 
gereken askerlerin Başbakana kafa tut-
ması Cumhurbaşkanını adeta parmak-
larında oynatırcasına her dediklerini 
dikte ederek yaptırmaları, kızlarımızın 
üniversitelerde çektikleri başörtüsü 
zulmü, evlat yetiştirip askere gönderen 
anaların onların merasimlerine yemin 

törenlerine alınmayıp 
dışarı çıkarılması da 
ülke insanın canına tak 
ediyordu. 

Böyle zor günler-
den sonra 2002’de 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından kurulan Ada-
let ve Kalkınma Partisi 
gökten inmiş bir kur-
tarıcı gibi insanımızın 
gönlünde yer ediyor ve 

kısır çekişmelerden bıkmış olan halk 
ona kurtarıcı gözüyle bakıyor, büyük 
bir teveccüh ve oy farkı ile iktidara geti-
riyordu. Ardından yine yerel seçimlerde 
belediyeleri de AK Parti’ye veriyordu. 
Çalışmalar ve alınan kararlar, kalkınma 
hareketleri, yatırımlar çok güzel, ülke 
güllük gülistanlık. Artık başörtü sorunu 
yok, üniversite kavgaları yok. Milletin 
refah seviyesi artmış ülkem dışarıda 
itibar kazanmış insanlar rahat içinde 
yaşıyor, ülke insanının tamamı hayatın-

dan memnundu. 
Savunma sanayinde büyük yerli 

ve milli silahlar araç gereçler sihalar, 
ihalar imal edilmiş. Ülkemizin içinde 

yapılacak işlere dahi müdahale emek 
isteyen başta ABD olmak üzere onlara 
artık taviz vermeyen kendinden emin 
güçlü bir ülke olmayı yeğlemiş bir ik-
tidar ve onun Reisi. Bunun neticesi de 
AK Parti’nin her seçimden ve referan-
dumlardan ekseriyetle galip çıkması 
ABD ve yerli işbirlikçilerini rahatsız etti. 
15 Temmuz darbe kalkışması ile doğ-
rudan millet hedef alındı.   

O günden sonra, kurt bulanıklı ha-
vayı sever derler ya işte öyle bir hava 
esmeye başladı ülkemiz üzerinde. 
Önce depremler, ardından dünyayı ka-
sıp kavuran Kovit 19… Neyse bulunan 
aşı ile bir nebze rahatladık derken, yine 
o içimizde satın aldıkları vatan hainleri 
sayesinde boş durmuyor ülkemizi ka-
rıştırmak için kasti yapıldığına kanaat 
getirdiğim orman yangınları, ardından 
sel felaketleri bardağı taşıran damla 
oldu. 

Şunu üzülerek belirteyim, sarsılan 

ekonomi hükümeti zora sokuyor. Ha-
inler adım adım amaçlarına ulaşmaya 
çalışıyorlar. Şayet bu yukarısı çok yu-
karıda, aşağısı çok aşağıda olan zengin 
fakir uçurumu Mesut Yılmaz hüküme-
tinin düştüğü duruma düşürürse du-
rum kötü. Önerim şudur hükümete… 
Önce bu doymak bilmez zenginleri, her 
şeye zam yapan market ve diğer kuru-
luş ve para babalarının bu hareketlerini 
kontrol altına alıp önlemeliler. 

Konya gibi tarım şehrinde Buğday 
Arpa gibi ürünler 3 liraya yaklaşmış bu 
sene birde kuraklık oldu sanırım 5-6 
liraya çıkacak. 1 kilo makarna 7 TL ol-
muş marketlerde. Yerli mahsulün bol 
olduğu şu yaz aylarında salatalık 5, do-
mates 5-6 liradan karpuz 2.5-3 liradan 
satılıyor. Konyalı bu yüksek fiyata alışık 
değil. Şayet bu enflasyon yükselişinin 
önüne geçemez iseniz sonu hem ül-
kem adına hem de Cumhur İttifakı adı-
na hüsrana dönüşebilir. Dört doymak 
bilmez cep düşkünü hainler yüzünden 
ülkeyi zora sokmayın.   

Dost acı ama gerçekleri yüze söy-
ler.  Selam ve dua ile…

DOST ACI SÖYLER, GERÇEKLERİ YÜZE SÖYLER

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Girişimci genç kadın, 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor
Konya'da tarımsal üretim ya-

pan bir ailenin ikinci kuşak temsil-
cisi 24 yaşındaki Rana Karçaaltın-
caba, aldığı 2 milyon liralık devlet 
desteğiyle güneş enerjisi santrali 
kurdu. Selçuk Üniversitesi Veteri-
ner Fakültesinden geçen yıl mezun 
olan Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan 
ailesinin tarıma elverişsiz arazileri-
ni değerlendirecek işletme kurmak 
istedi.

Kadın girişimcilere sağlanan 
devlet desteklerini araştıran Kar-
çaaltıncaba, güneş enerjisi santrali 
için bir yıla yakın projelendirme 
süreci sonunda toplam yatırımın 
yüzde 55'ine denk gelen 2 milyon 
liralık hibe desteği almaya hak ka-
zandı. Karçaaltıncaba'nın devlet 
desteğiyle kurduğu santral, kısa 
süre önce üretime geçti, kırsalda-
ki 4 mahallenin enerji ihtiyacını 
karşılar hale geldi. Rana Karçaal-
tıncaba, Sarayönü ilçesi Başhüyük 
Mahallesi'nde güneş enerjisi sant-

rali kurmak için Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu-
na başvurduğunu, aldığı destekle 
kurduğu santralde 2 aydır elektrik 
üretimi yaptığını söyledi.

Ürettikleri enerjinin, elektrik 
dağıtım şirketi üzerinden çevredeki 
hanelere ve iş yerlerine verildiği-
ni anlatan Karçaaltıncaba, şunları 
kaydetti: "Proje, bir yıldır sürüyor 
fakat tesisimizin aktif olarak elekt-
rik üretimi yapması yaklaşık 2 aylık 
bir süreç. 2 aydır burada faaliyette-
yiz. Civardaki dört yerleşim birimi-
nin 2 aydır tüm elektrik ihtiyacını 
biz karşılıyoruz. Burası 1 megavat-
lık bir enerji tesisi. 3 bin 60 panel-
den oluşuyor. Bu paneller aracılı-
ğıyla güneşten aldığımız enerjiyi, 
elektrik enerjisine çevirerek yenile-
nebilir enerji üretiyoruz."

‘BİR KADIN OLARAK DEVLETİMİN 
ARKAMDA OLDUĞUNU BİLMEK DE 
BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR’

Karçaaltıncaba, enerji sektö-

rüne girme cesaretine devlet teş-
viği ile sahip olduğunu belirterek, 
"Kadın girişimcilere olan öncelik 
hakkını duyunca heyecanlandım. 
Tarımla uğraşan bir aile olarak da 
'tarımsal açıdan değerlendiremedi-
ğimiz, verim alamadığımız arazile-
rimizi nasıl değerlendirebiliriz' diye 
düşünüyorduk. Değerlendirmek is-

tiyorduk, bizim hayalimizdi. Güneş 
enerjisi sistemlerinden haberdar 
olunca tabii bu, bizim çok hoşumu-
za gitti. Çok büyük bir getirisi var 
bize. Bunu devlet desteğiyle yap-
mak beni çok daha fazla heyecan-
landırıyor. 

Bir kadın olarak devletimin ar-
kamda olduğunu bilmek de beni 

çok heyecanlandırıyor." ifadelerini 
kullandı.

Tesisi büyütüp ülke ekonomi-
sine katkıda bulunmayı amaçladık-
larını dile getiren Karçaaltıncaba, 
"Hedefimiz Konya havzasında ta-
rımsal olarak değerlendirilemeyen 
bütün arazileri hem kendimiz hem 
de paydaşlarımızla beraber değer-
lendirmek, ülkemizin tarımsal açı-
dan verimsiz topraklarını verimli 
halde kullanabilmek. Bu konuda 
ilerleyerek enerji sektörünün öncü 
firmalarından olmak en büyük ha-
yallerimiz arasında." diye konuştu.

‘GELECEĞİN KADINLARLA 
AYDINLANACAĞINA 
ÇOK İNANIYORUM’

Karçaaltıncaba, kadınların iş 
hayatında ve her sektörde çok ba-
şarılı olabileceğine inancının tam 
olduğuna işaret ederek, şunla-
rı kaydetti: "Geleceğin kadınlarla 
aydınlanacağına çok inanıyorum. 
Kadın, her şeyden önce annedir. 

Anneliği yapabilen kadının, iş ha-
yatında başarılı olmaması zaten 
düşünülemez. Bu konuda devleti-
mizin verdiği desteklerin kadınlar 
tarafından sıkı bir şekilde araştırıl-
masını ve takip edilmesini rica edi-
yorum. 24 yaşında bir kadın olarak 
ben bugün bunları başarabiliyor-
sam eğer, nicelerimiz çok daha gü-
zel yerlere gelecek, ben buna ina-
nıyorum. Kadınlardan bu konuda 
azim göstermelerini, çalışmalarını 
ve korkmamalarını, cesaretli olma-
larını rica ediyorum. İlk adımı attık-
tan sonra gerisi bir şekilde geliyor. 
Zaten devlet bu konuda çok büyük 
bir destekle arkamızda. Bunu özel-
likle bilmelerini istiyorum. Yöneti-
cilerimiz, devlet büyüklerimiz sağ 
olsunlar, bu işe çok özel bir önem 
gösteriyorlar, bizi destekliyorlar, 
teşvikte bulunuyorlar. Özellikle 
enerji sektöründe ve çevre sektö-
ründe çok güzel destekler var."
n İHA

KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Emre Yasdıman ve 
eşi Planör Uçuş Öğretmeni Kamile Yasdıman, yaklaşık 10 yıldır hem karada, hem de havada hayatı paylaşıyor

Havada da karada da
hayatı paylaşıyorlar

Konya'da havacılık tutkuları sa-
yesinde tanışarak evlenen Kamile ve 
Emre Yasdıman çifti, on yıldır hem 
havada hem de yerde birlikteliğini 
sürdürüyor. Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj 
bölümünde planör uçuş öğretmeni 
olarak görev yapan Yasdıman çifti-
nin yolu, 2011 yılında Eskişehir Türk 
Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde 
kesişti.

Öğretmenlik eğitimine devre 
olarak başlayan Yasdıman çifti, çok 
iyi anlaştıklarını anlayınca evlenme-
ye karar verdi. Omuz omuza hava-
cılık kariyerinde beraber ilerleyen 
Yasdıman ailesi, 4,5 yaşındaki minik 
kızlarına da havacılık sevgisini aşıla-
dı.

‘EVLİLİK TEKLİFİNİ BERABER 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
BİR UÇUŞTA YAPTIM’

Planör uçuş öğretmeni Emre 
Yasdıman, havacılık tutkusu saye-
sinde eşiyle tanıştığını söyledi. Ha-
yallerini birlikte gerçekleştirdiklerini 
belirten Yasdıman, "Kafa yapımız, 
yaşam tarzımız ve uçma tutkumuzla 
birbirimize çok benzediğimizi an-
layınca hayatlarımızı birleştirmeye 

karar verdik. 10 yıldır planör uçuş 
öğretmeni olarak görev yapıyoruz. 
Yaklaşık 5 aydır da KTO Karatay 
Üniversitesi pilotaj bölümünde gö-
rev yapıyoruz." diye konuştu.

Eşiyle birlikte aynı mesleği ve 
mesaiyi paylaşmanın çok güzel ol-
duğunu kaydeden Yasdıman, şöyle 
konuştu: "Eşimle birlikte gelece-
ğin pilotlarının yetişmesine katkıda 
bulunuyoruz. Bildiklerimizi onlara 
öğretiyoruz. Akşama kadar aynı 
pisti, aynı kokpiti, aynı sahayı pay-
laşıyoruz. Beraber uçuyoruz ve eve 
de beraber dönüyoruz. Hem hava 
sahasını hem de yaşam sahasını 

beraber paylaşıyoruz. Hayatımızı 
birleştirme kararını da beraber uç-
tuğumuz bir uçuşta yaptığım evlilik 
teklifiyle almıştık. Planörde Kamile 
hocam önde, ben arkadaydım. Aşa-
ğıda kağıt hazırlamıştım. Daha son-
ra uçarken ön kokpite doğru evlilik 
teklifimin yazdığı kağıdı uzattım. 
Kendisi orada gördü. Sağ olsun beni 
de kırmadı. Hayatımıza beraber de-
vam ediyoruz."

‘BİRLİKTE UÇMAKTAN, 
BİRLİKTE BU HAYATI 

PAYLAŞMAKTAN KEYİF ALIYORUZ’
Eşi gibi planör uçuş öğretmeni 

olan Kamile Yasdıman da hayatın 

her anını paylaşmanın çok güzel 
bir duygu olduğunu dile getirdi. 
Havadayken birbirleri adına bazen 
heyecanlandıklarını, bazen de endi-
şelendiklerini ifade eden Yasdıman, 
"Emre hocam hem hava sahasını 
hem de yerdeki yaşamı paylaştığı-
mızı söyledi ama havada ve yerde 
beraber olmak, hem çok zor hem 
çok güzel hem de çok keyifli. Birlikte 
uçmaktan, birlikte bu hayatı paylaş-
maktan keyif alıyoruz." dedi.

Yasdıman, 4,5 yaşındaki kız-
larının da şimdiden havacılığa ilgi 
duyduğunu aktararak, şöyle devam 
etti: "Kızım yeni yeni konuşmaya 
başlamıştı. Bir gün yemek yiyorduk 
o da mama sandalyesi üzerinde çor-
basını kaşıklıyordu. Ben de bir şeyler 
okuyordum. Döndü birden 'ben pilot 
olmak istiyorum' dedi. Yemek boğa-
zımda kaldı. Böyle bir şey beklemi-
yordum. O zaman kadar uçuş hattı-
na da çok fazla gelmemişti ama bir 
şekilde konuşmalarımızdan etkilen-
miş. Onun bu yönde bir ilgisi olunca 
biz de ufak bir uçuş yaptırdık. Bebek 
olmasına rağmen gayet soğukkan-
lıydı. İlerde pilot olmak isterse tabii 
ki destekleriz." n AA

Direksiyon başında kalp 
krizi geçirip vefat etti

Çitlere takılıp mahsur 
kalan eşek kurtarıldı 

Karapınar ilçesinde direksiyon 
başında kalp krizi geçiren kamyon 
şoförü Mehmet Ali Söken (55) ha-
yatını kaybetti. Hafriyat yüklü 42 
AGE 055 plakalı kamyonun sürü-
cüsü Söken, Karapınar-Emirgazi 
kara yolu 7'nci kilometresinde, 

kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin 
ihbarı üzerinde olay yerine jan-
darma ve 112 Acil Servis ekiple-
rince Söken'in yaşamını yitirdiği 
belirlendi. Şoförünün cenazesi, 
Karapınar Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. n AA

Bozkır ilçesinde, ormanı çev-
releyen tel çitlere takılarak mah-
sur kalan eşek, bir vatandaşın 
uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. 
İlçenin Küçükhisarlık Mahallesi'ne 
bağlı Yozpınar Yaylası'nda, yurt 
dışından gelen yeğeniyle yürüyü-
şe çıkan Mustafa Karapınar, ayağı 
ormanı koruyan tel çitlere takılı 
halde kalan bir eşek gördü.

Eşeğin uzun süredir tellerde 
mahsur kaldığını düşünen Kara-
pınar, açlık ve susuzluktan bit-
kin düşen hayvanı yaklaşık 15 
dakikada mahsur kaldığı yerden 
kurtardı. Davranışıyla insanlara 
örnek olan 54 yaşındaki Karapı-
nar, Hollanda'dan gelen yeğenini 
gezdirmek için yaylaya doğru yü-
rüyüşe çıktıklarını, bu sırada tel 
çitlere takılarak mahsur kalmış bir 
eşek gördüğünü söyledi.

İki ayağı da tellere takılarak 
mahsur kalan eşeği kurtarmak 
için hemen harekete geçtiğini ve 
bu anları cep telefonu kamerasıy-
la kaydettiğini anlatan Karapınar, 

şöyle konuştu: "İlk önce eşeğin 
yanına yaklaşıp sakinleştirdim. 
Ayağının birini telden kurtardık-
tan sonra diğer ayağını da teller-
den çıkardım. Yaklaşık 15 dakika 
uğraştım. Hayvan açlık ve susuz-
luktan da biraz bitkin haldeydi. 
Geceyi orada geçirse kurtlara yem 
olabilirdi." Sağlık durumunun iyi 
olduğu anlaşılan eşek doğaya sa-
lındı. n AA
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Akören, milli forma giyen sporcularıyla dikkat çekiyor
Eğitim alanında birlik ve beraberlik içerisinde Akören’de model çalışmaların yürütülmesiyle, ilçede önemli isimler farklı görevlere gelmeyi başardı. Bu 

başarıyla da kalmayan Akören, 1914 Yılında Nahiye,1988 yılında ilçe olduktan sonra bugüne kadar yetiştirdiği sporcularla da adından söz ettirmeyi başardı

Eğitim çalışmalarıyla dikkat çe-
ken Akören, bu başarının meyvesini 
ilçeden çıkan birçok bürokratla aldı. 
Ancak bunun yanında Akören, spor 
başarılarıyla da dikkat çekiyor. 1988 
yılında ile olan Akören’den şimdiye 
kadar farklı branşlarda 18 sporcu mil-
li forma giymeyi başardı. Bu rakam, 
Akören’in nüfusu düşünüldüğünde 
oldukça iyi bir oran olarak dikkat çe-
kiyor. Konunun ayrıntılarını paylaşan 
Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu, 
Akören’in milli sporcularıyla ilgili şu 
bilgileri veriyor;

18 MİLLİ SPORCU 
1914 Yılında Nahiye,1988 yılında 

ilçe olan Akören’den şimdiye kadar 
değişik branşlarda 18 sporcu Milli 
formayı giyme şerefine erişti. Bu sayı 
nüfus baz alınırsa oldukça başarılı bir 
sayı. İlk milli formayı giyen, halen 
Ankara’da yaşayan, 1930 doğumlu 
Boksör Hasan Fehmi Akın; en çok 
milli formayı giyen ise Dutlu köyü-
müzden Konya’da ikametgah eden 
Özgür Öncü, onu 70 kez Milli olan 
Alanlı Abdullah takip ediyor. Bisiklet 
branşında 4 milli sporcu yetiştirmişiz. 
Onu üçer sporcuyla atletizm ve judo 
takip ediyor. Aslan Akörenli olan 18 
milli sporcunun yanında Akörenli ol-
madığı halde memleketimizin kulübü 
Akviran Kültür Sporlu Ali Tunç, Zafer 
Göçmez ve Hüseyin Kıyak isimli at-
letlerin Milli forma ile pistlerde yarış-
tığını görüyoruz.

Milli formayı giyen en yaşlı hem-
şerimiz 1930 doğumlu Hasan Fahmi 
Akın olduğunu, en gencinin ise 2001 
doğumlu Ali Eren Aşık olduğunu gö-
rüyoruz.

İşte Akören’in Milli Sporcuları
• Hasan Fehmi Akın (Boks)
• Mustafa Yavuz (Atletizm)
• Mehmet Özdil (Atletizm)
• Erdal Sarıkaş (Boks)
• Abdullah Tuş (Bisiklet)
• M.Ali Uysal (Atletizm)
• Faik Yıldırım (Judo)
• Özgür Öncü (Bisiklet)
• Mustafa Uykan (Judo)
• Muhammet Mustafa Karaselek 

(Bisiklet)
• Fatih Harmancı (Bisiklet)
• D.AliTınkır (Hentbol)
• Dilara Narin (Halter)
• Erdem Çağdaş (Ragbi)
• Elif Beyza Aşık (Atıcılık)
• Rüştü Yıldırım (Judo)
• Ali Eren Aşık (Pentatlon)
• Ferhat Kiraz (Futbol)
18 Milli sporcumuzun 17’sinin 

sağ hayatta olduğunu, Milli Diskçi, 
Konya Rekortmeni Mehmet Ali Uysal 
22 Mayıs 2007 tarihinde vefat ettiği 
hepimizin malumu.

Bu sporcuların içinde Dilara Narin 

kızımız dünya rekoru kırma, Avrupa 
Şampiyonu olma gibi üstün başarı-
lara imza attığı; yanında hentbolcu 
Durmuş Ali Tınkır’ın Yunanistan’da 
ASKER SELAMI VERME şerefine sa-
hip olduğuna şahit oluyoruz. Mehmet 
Özdil’in de hem futbol hem atletizm-
de önemli başarılara imza atan yete-
nek olduğu bilinmektedir.

HASAN FEHMİ AKIN (1930- BOKS)
Aslen Akörenli, Akören’in ilk Milli 

sporcusu olarak tarihe geçti. 1948-
1959 yılları arasında boks sporu yap-
tı. Sırasıyla İzmit Kağıtspor, Konya 
Gençlerbirliği, Ankara Demirspor 
formalarını giydi. Ağır siklette 2 kez 
Türkiye Şampiyonu, 1 kez de Türki-
ye 2.’si oldu. Bir sürede Adana De-
mirspor’da boks antrenörlüğü yaptı. 
DDY Emeklisi olan Akören’in ilk milli 
sporcusu Hasan Fehmi Akın halen 
Ankara’da ikametgah ediyor.

MUSTAFA YAVUZ (1950-ATLETİZM)
Aslen Orhaniyeli. 1967-1973 yıl-

ları arasında Konya’da orta mesafe-
de 800m-1500m-1500m engelli ve 
kros yarışlarına katıldı. Yeşil-Beyaz 
Konya İdmanyurdu formasını giydi. 
Antrenörü Mustafa Keten’di. Yugos-
lav-Üsküp, Romanya-Tameşvar-Bük-
reş, Bulgaristan-Sofya, Antalya ve 
İzmir’de olmak üzere 6 kez genç Milli 
takımda yarıştı.

1974-1978 yılları arasında Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde at-
letizm antrenörü olarak görev yaptı. 
Sonrasında öğretmenlik ve milli eği-
tim ilçe müdürlüğü görevinde bulun-
du. Emekli ve Konya’da yaşıyor.

MEHMET ÖZDİL (1956-ATLETİZM)
Atletizm ve futbolda üstün başa-

rıları olan Mehmet Özdil, 1969 yılı ile 
birlikte 5 yıl atletizm sporu yaptı. 10 
kez Milli formayı giydi. Bu dönemde 
antrenörlüğünü Mustafa Sılay ve Do-
ğan Demirhan yaptı. İdmanyurdu ve 
Galatasaray forması ile birçok başarı-
lara imza attı. 400m-800m-4x400m 
bayrak yarışlarının müdavimiydi. 
400 metre Konya ve Yıldızlar Türki-
ye rekorunu kırdı. Bir sefer yıldızlar 
pentatlon yarışında Türkiye birincisi 
oldu. Aslen Akörenli. 1975 yılından 
itibaren 7 yıl Konya Demirspor for-
ması ile futbol oynadı. Konya’nın 
ilk ve tek Türkiye Amatör Takımlar 
Şampiyonu (1976-1977) olan De-
mirspor’un değişmez sağbeki olarak 
tarihe geçti. 1988 yılı itibarıyla 5 yıl 
Konya şampiyonu olan Yolspor’un 
formasını giydi. 1990 yılında antre-
nör olarak Yolspor’u 3. Lige taşıdı. 
1982-1983 yılında da Konya Antre-
nörler Derneği tarafından en başarılı 
antrenör unvanı verildi. Ankara Spor 
Akademisi mezunu olan ve Karayol-
ları’ndan emekli olan Mehmet Özdil, 

halen Konya’da yaşıyor.
ERDAL SARIKAŞ (1965-BOKS)
Aslen Akörenli. Milli formayı 50 

kez giyme şerefine erişti. 10 defa 
Türkiye Şampiyonu oldu. Balkan ve 
Akdeniz Oyunları ikinciliği yanında 
birçok uluslararası müsabakalar-
da derece yaptı. Sakarya’da yaşıyor. 
Emekli Astsubay Rahmetli M.Ali Sa-
rıkaş’ın oğlu.

ABDULLAH TUŞ (1965-BİSİKLET)
Alan köyümüzün tek milli spor-

cusu. 1982-1989 yılları arasında top-
lam 70 kez Ayyıldızlı formayı taşıdı. 
Antrenörleri Nusret Ergül ve Sadık 
Keleş’in verdiği emekle; yıldızlar yol 
ve kros Türkiye birinciliği, yıldızlar 
4km ve 1km sürat ile takım birinciliği 
madalyalarını kazandı. Gençler kate-
gorisinde ise, pist 4km takım ve 1km 
sürat şampiyonluğunun yanı sıra, 
kros ve yol Türkiye birinciliğinin sahi-
bi Abdullah Tuş, büyüklerde ise saate 
karşı yol yarışı ve 3. Uluslararası Trak-
ya Turu’nun üçüncüsü oldu. 1989 
yılında İstanbul yolundaki bir antren-
manda Dokuz’unBeli’ni 120 km hızla 
inerken takla attı ve 3 ay hastanede 
yattı. Sporu bırakmak zorunda kaldı.

Köy Hizmetleri Spor ve Medaş 
Tek Meramspor formasını giyen 
Abdullah Taş, spor hayatı sonrası 
Antrenör Seyit Kırmızı’nın bir süre 
yardımcılığını yaptı. Halen Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevini 
sürdürüyor.
MEHMET ALİ UYSAL (1968-ATLETİZM) 

Aslen Akörenli, Astsubay olan 
babasın Kıbrıs’ta iken spora başladı. 
Tayin sonrası ailesi Konya’ya gelince 
antrenör Muzaffer Tulukcu ile çalış-
maya başlayınca başarısı her geçen 
gün artmaya başladı. Disk atmada 
47.02’lik derecesi ile Konya rekoru-
nun sahibi oldu. Türkiye Şampiyon-
luğu yanında 2 sefer Genç Milli for-
mayı giydi. Konya Köy Hizmetleri’nde 
çalıştığı dönemde PTT Spor formasını 
giydi. Sonrasında Galatasaray’da ya-
rıştı. Selçuk Üniversitesi Beden Eğiti-
mi ve Spor Yüksek Okulu mezunuy-
du. Kepez Belediyespor kulübünde 
kondisyon antrenörlüğü yaptı. Önce 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 
eğitim ve itfaiye müdürlüğü yaptı. 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu’nda öğretim üye-
si olarak görev yaptığı dönemde 22 
Mayıs 2007 tarihinde vefat etti. Kabri 
Akören Kadıburnu Mezarlığı’nda.

FAİK YILDIRIM (1978-JUDO)
Aslen Orhaniyeli. 1987 yılında 

judo sporuna başladı. 1992 yılında 
Milli formayı giymeye başladı. Üç 
kez dünya, iki kez Avrupa, bir kez 
de Gençlik Olimpiyatları ve Akdeniz 
Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti. 

Birçok madalya kazanıp Türk Bayra-
ğımızı göndere çektirdi. 2006 yılın-
dan sonra antrenörlük yaptı. Genç 
erkeklerin milli takım antrenörlüğü-
nü yaptı. Öğretmenlik görevi yanında 
Judo Federasyonu’nda göreve devam 
ediyor.

ÖZGÜR ÖNCÜ (1978-BİSİKLET)
Aslen Dutlu köyümüzden. 1996-

2002 yılları arasında bisiklet sporu 
yaptı. 74 kez milli formayı giyme 
şerefine erişti. Köy Hizmetleri, Mar-
shall Boya ve Selçuklu Belediyespor 
kulüplerinin formasını giydi. İlk ant-
renörü Ali Badak, sonrasında Ömer 
Ali Erikçi, Mevlüt Bora ve Seyit Kır-
mızı antrenörlerine tabi oldu. Gençler 
Yol Yarışı’nda Türkiye üçüncüsü; bü-
yüklerde iki kez yol yarışında Türkiye 
ikincisi ve üçüncülük elde etti. Halen 
Konya’da serbest çalışıyor.

MUSTAFA UYKAN (1984-JUDO)
Aslen Akörenli. 1994 yılında Kon-

yaspor altyapısında futbol oynarken 
babasının teşviki ile judo sporuna 
başladı. Antrenör Murat İnan nezare-

tinde çalışmalara hız verdi. 
• 1997 yılında 44 kg’da Yıldızlar 

Türkiye Birincisi
• 1999 yılında 66 kg’da Gençler 

Türkiye İkincisi
• 2000 yılında 66 kg’da Gençler 

Türkiye Birincisi
• 2003 yılında 81kg’da Gençler 

Türkiye Birincisi
• 2004 yılında 81kg’da Büyükler 

Türkiye Şampiyonluğu ve aynı yıl Av-
rupa (Kuraş) Şampiyonası’nda ikinci-
lik madalyasını boynuna taktı.

2005 ve 2006 yılında iki sefer mü-
sabakada sakatlandı, iki kez ameliyat 
oldu. Tümosan ve Konya Gençlikspor 
formalarını giydi. Selçuk Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Oku-
lu mezunu. Halen Bartın Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nde judo antrenö-
rü olarak görev yapıyor.

FATİH HARMANCI (1988-BİSİKLET)
Aslen Akörenli, 2001-2013 yılla-

rı arasında bisiklet spor yaptı. 67 kez 
milli formayı giyme onuru yaşadı. 2 
sefer yıldızlarda, 2 sefer gençlerde, 

İlk milli sporcu Hasan Fehmi Akın. Zafer Göçmez. Milli atlet Ali Tunç. Rekortmen Mehmet Özdil. Mustafa Yavuz. Milli Boksör Erdal Sarıkaş. Rüştü Yıldırım.

Durmuş Ali Tınkır.

Durmuş Ali Tınkır.

Muhammet Mustafa Karaselek.

Mehmet Özdil.

Mustafa Uykan.

Mehmet Ali Uysal’ın kabri. Aşık Kardeşler Elif Beyza ve Ali Eren. Aşık Kardeşler madalyaları ile. Dilara Narin. Erdem Çağdaş.

Abdullah Tuş.

Antrenör Mustafa Uykan Milli Sporcularla.

Antrenör Fatih Harmancı.
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Akören, milli forma giyen sporcularıyla dikkat çekiyor
Akören spor alanında bugüne kadar farklı branşlarda 18 milli sporcu çıkararak önemli bir başarıya imza attı. İlçede ilk milli formayı giyen, halen Ankara’da 
yaşayan, 1930 doğumlu Boksör Hasan Fehmi Akın olurken, en çok milli formayı giyen ise Dutlu Köyü’nden Konya’da ikametgah eden Özgür Öncü oldu 
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2 sefer de pist yarışlarında Türkiye 
Şampiyonu oldu. Mevlüt Bora, Nu-
rettin Kirpiksiz ve Mehmet Şafakçı 
antrenörlerle çalıştı. Selçuklu Beledi-
yespor, Torku Şekerspor, Manisaspor 
ve Arnavutköy Salcano kulüplerinin 
formasını giydi. Halen Konya Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bisiklet 
antrenörü olarak görev yapıyor. Aynı 
zamanda Akören Belediye Kültürspor 
bisiklet takımını çalıştırıyor. 

MUHAMMET MUSTAFA 
KARASELEK (1983-BİSİKLET)

Aslen Akörenli. 1999-2008 yılları 
arasında toplam 9 yıl Konya Selçuklu 
Belediyespor forması ile bisiklet spo-
ru yaptı. Bu dönemde 70 kez Milli 
formayı giydi. 35 kez şeref kürsüsüne 
çıktı. 2008-2009 yıllarında spor yap-
tığı Selçuklu Belediyespor bisiklet ta-
kımının antrenörlüğünü yaptı. 2010 
yılından beri Nevşehir Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapıyor. 
2012 yılından beri değişik zamanlar-
da değişik kategorilerde bisiklet milli 
takım antrenörü olarak görev yapıyor.

DURMUŞ ALİ TINKIR (1994- HENTBOL)
2002 yılında Konya Selçuklu 

Belediyespor kulübünde hentbol 
sporuna başladı. Sonrasında Amas-
ya Merzifon Belediyespor, Eskişehir 
Selkaspor formalarını giydi. Yuna-
nistan Olimpiakos kulübüne transfer 
oldu.  26 kez milli forma giyme onuru 
yaşayan Durmuş Ali Tınkır 27 Ekim 
2019 tarihinde oynanan Belçika Milli 
maçında arkadaşları ile beraber AS-
KER SELAMI verdiği için Yunanistan 
tarafından kulübü ile olan sözleşmesi 
fesh edildi. Tınkır sonrasında Katar’ın 
Al Ahli kulübünde hentbol oynamaya 
devam etti. 

Halen Ankara Spor Toto Spor 
Kulübü forması ile spor hayatını 
sürdürüyor. Son olarak 2020-2021 
sezonunda bu kulübün forması ile 
Hentbol Süper Lig Türkiye Şampi-
yonluğunu yaşadı. Aslen Akörenli 
Durmuş Ali Tınkır, Selçuk Üniver-
sitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu mezunu, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümünde yüksek li-
sans yapmakta. 

DİLARA NARİN (2002-HALTER)
Anne Rahmetli Akörenli Ömer 

Koç’un kızı Emine Hanım; Babası 
Hatunsaraylı Mehmet Narin. Kon-
ya Meram Vakıfbank İmam Hatip 
Okulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni 
Mürsel Karakoç’un teşvikiyle halter 
sporuna başladı. Antrenörü NEÜ Dr. 
Öğretim Üyesi Kenan Erdağ. Antre-
nörü Erdağ’ın lakabı ile Patoz lakaplı 
Dilara Narin; şu ana kadar 14 altın, 4 
gümüş, 3 bronz madalyayı boynuna 
taktı. 14 Avrupa 2 dünya rekoru kırdı.  
2016 yılından beri kendini dünyaya 
kabul ettiren Dilara Narin; şimdiye 
kadar Tayland, Özbekistan, Arjantin, 
Türkmenistan, ABD, Fiji, Kosova, Ar-
navutluk, İspanya, Polonya, Gürcistan 
ve Romanya’da düzenlenen Gençler 
Avrupa Şampiyonası’nda koparma-
da 94 kilo, silkmede 130 kilo kaldırdı. 
Silkmede 130 kilo ile Akören’in ilk 
ve tek dünya rekoru sporcusu olarak 
tarihe geçti. Dilara Narin Konya Spor 
Lisesi’nde eğitimini sürdürüyor.

ERDEM ÇAĞDAŞ (1995-RAGBİ)
Akörenli R. Haydar Çağdaş’ın to-

runu, Eskişehir’de ikametgâh eden 
Emekli Öğretmen Bahattin Çağdaş’ın 
oğlu. Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğiti-
mini sürdüren Erdem Çağdaş beog-
rad kulüplerinde spor yaptı. Halen 
Hacettepe Ragbi Kulübü’nde forma 
giyiyor. 10 kez milli formanın sahibi 
oldu. Türkiye’den yurt dışına (Fransa) 
transfer olan ilk Türk Ragbi sporcu-
su olarak tarihe geçti. Ragbi branşı 
sporcularının yüzde 80’i yurt dışında 
yaşayan Türk ailelerinin çocukları-
dır. Nitek 2018 yılında Avustralya’da 
yapılan Dünya Şampiyonası’nda 33 
kişilik kadronun ancak 4 oyuncu-
su Türkiye’den katılmıştı. Bu 4 milli 
sporcudan biri de Akörenli Erdem 
Çağdaş’tı.

RÜŞTÜ YILDIRIM (1988-JUDO)
Aslen Orhaniyeli. 1993-2013 

yılları arasında Konya’da judo sporu 
yaptı. Ümitler, Liseler, Yıldızlar, Üni-
versiteler arası,23 yaş altı ve büyükler 
Türkiye Şampiyonası’nda 4 birincilik 
3 ikincilik, 4 üçüncülük madalyasını 
boynuna taktı. 15 Uluslararası müsa-
bakada milli formayı giydi. Bu müsa-
bakalarda 2 birincilik, 3 ikincilik ve 1 
üçüncülük madalyasının sahibi oldu. 
Halen ABD’de spor hocalığı yapıyor.

ALİ EREN AŞIK 
(2001-MODERN PENTATLON)

Modern Pentatlon (Eskirim, yüz-
me, koşu, atıcılık, binicilik)

Aslen Akörenli. Ankara’da ikamet 
eden Emekli bankacı Ayhan Aşık’ın 
oğlu. Atılım Üniversitesi mekatronik 

mühendisliği bölümü 2. Sınıf öğren-
cisi. Bir kez Milli oldu.

FERHAT KİRAZ (FUTBOLCU)
Aslen Avdanlı. İzmir’de yaşıyor. 

Bilgilerine ulaşamadı.
ELİF BEYZA AŞIK (1994-ATICILIK 

ATEŞLİ HAVALI TABANCA)
Aslen Akörenli, Ankara’da ikamet 

eden emekli bankacı Ayhan Aşık’ın 
kızı. Bir kez Milli formayı giydi. Atıcılık 
Federasyonu Dış Organizeler Sorum-
lusu olarak görev yapıyor. Aynı za-
manda Modern Pentatlon Antrenörü, 
Bir kez Milli oldu.

ELİF BEYZA AŞIK 
(???-ATEŞLİ HAVALI TABANCA)
Ankara Yıldırım Beyazıd Üniver-

sitesi yönetim bilişim, sistemleri bö-
lümü mezunu. Bir kez milli formayı 
giydi. Büyük bayanlar 10 metre ha-
valı tabancada 564 puanla Türkiye 
Rekoru kırdı. Ankara’da ikamet eden 
Vakıfbank Emeklisi Ayhan Aşık’ın 
kızı, Astsubay Ali Aşık’ın torunudur.

AKVİRAN KÜLTÜR SPOR’UN 
MİLLİ ATLETLERİ

ALİ TUNÇ-ATLETİZM (Bozkırlı)
1978-1991 yılları arasında atle-

tizm orta mesafe koşularında yarıştı. 
Akviran Kültürspor sonrasında Gala-
tasaray formasını 8 yıl giydi.

8.58.6 ile 3.000m Engelli yarı-
şında Gençler Türkiye Rekoru kırdı. 
8.000m Orta Gençler Kros Türkiye 
Birinciliği, Ankara Atatürk Koşusu 
5.000m Gençler Birinciliği, Ömer Be-
sim Koşalay 6.000m Gençler Kır Ko-
şusu Birinciliği, Ankara Atatürk Ko-
şusu Üniversiteler Birinciliği önemli 
dereceleri. Ayrıca Kosova, Arnavut-
luk ve Kıbrıs Fazıl Küçük Vakıflar Yol 
Koşularında İkincilikler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi’nde BESYO Öğretim Görevlisi 
olarak eğitim hayatını sürdürüyor. 

HÜSEYİN KIYAK-ATLETİZM (Bozkırlı)
1978-1985 yılları arasında Ant-

renör Muzaffer Tulukcu nezaretinde 
Atletizm sporu yaptı. 1983 yılında 
Ankara’da yapılan Balkan Kros Şam-
piyonasında Milli formayı giyerek 
ülkemizi temsil etti. Halen Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde 
Teknisyen olarak görevini sürdürüyor. 

ZAFER GÖÇMEZ-ATLETİZM (Konyalı)
1978-1990 yılları arasında orta 

mesafe koşularına katıldı. 3 kez Milli 
forma ile yarıştı. Akviran Kültürspor 
forması ile 1500m yarışında 3.57.5 
ile Konya Rekoru, Lise Genç Erkek-
ler Türkiye Rekorunun sahibi oldu. 
Galatasaray’a transfer oldu. Avrupa 
Kulüpler Şampiyonasında yarıştı. 
Halen Konya Mehmet Hanife Yapıcı 
Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğ-
retmenlik görevini sürdürüyor. Ant-
renörü Muzaffer Tulukcu idi.

Faik Yıldırım. Fatih Harmancı. Mustafa Uykan. Faik Yıldırım. Erdem Çağdaş. Erdal Sarıkaş. Özgür Öncü.

Hüseyin Kıyak ve Ali Tunç en önde. Mehmet Ali Uysal. Mehmet Özdil.

Muhammet Mustafa Karaselek sporcuların başında.

Yıldırım, küçük yaşta judoya başlamıştı.

Rekortmen Mehmet Ali Uysal.

Muhammet Mustafa Karaselek.

Mustafa Yavuz.

Dilara Narin.

Durmuş Ali Tınkır.

Erdem Çağdaş.

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

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TIC. A.Ş

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21772 Ada, 4 Parsel, sayılı tarla nitelikli 
taşınmaz; Karatay ilçesi, Elibol sokağa cepheli konumdadır. Üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat 
yoktur. Boş arsa durumundadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam 
etmektedir. Yapılaşmalar genel olarak mesken amaçlıdır.   Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış 
olup, orta rayiçli bir bölgededir. Bina şehir merkezinden uzakta olup, alışveriş merkezlerine ve toplu 
taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşımı 
otobüs ve minibüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Karaman caddesine 150 m mesafededir. Taşınmazın 
yakın çevresinde114 m kuzeyinde Bozkırlılar vakfı Hizmet binası,120m Doğusunda Karaaslan Atatürk 
orta okulu, 107 m Aşarlar caddesi,150 m Batısında Karaman caddesi,1,03km kuzeyinde olimpiyat 
parkı,2,85 km kuzeyinde Karaman dönerli kavşağı,7,00 km kuzeyinde Eski Garaj ve Konya Valiliği ve 
Şehir merkezine 7,84km bulunmaktadır.
Adresi   : Karaaslan Mahallesi, Elibol Sokak No: Bila   Karatay / KONYA
Yüzölçümü  : 766 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : Karatay Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün d İmar Durum Belgesine 
göre; parsel “Konut alanı Sahasına” isabet etmekte olup, TAKS:0.25, KAKS:0.50, Emsal:0,50 
olacak şekilde imarlıdır. Davaya konu parsel, imar parseli olup mevzuata uygun proje tanzim edilebilir" 
denilmektedir. Taşınmazın vasfı ne kadar tarla ise de taşınmaz imar parseli ve DOP kesintisi 
yapılmıştır.
Kıymeti   : 310.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 27/09/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü  : 25/10/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Müzayede Salonu Karatay Konya
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2021/44 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/44 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1434531

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

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 

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Konya Orman İşletme Müdürlüğü Dikenli Tel İhata Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   : 2021/482756
1-İdarenin
a) Adı   : KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
     KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  : AKSİNNE MAHALLESİ GAZHANE SOKAK NO: 31 42040 MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası: 3323536902 - 3323536906
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı   : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Dikenli Tel İhata Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Konya Orman İşletme Müdürlüğü Kadınhanı, Bulcuk, Ilgın ve 
     Çamlı İşletme Şeflikleri Sorumluluk Alanlarında yapılacak olan 
     Tel Çit İhata İşi İçin Malzeme Alımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kadınhanı, Bulcuk, Ilgın ve Çamlı İşletme Şeflikler Sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde malın tamamı
     belirtilen yerlere teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.09.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: Konya Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
DİKENLİ TEL İHATA MALZEME ALIMI

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1434153

ZAYİ
İşletmemize ait AAR 891301-891350 arası 

faturalar kaybolmuştur, hükümsüzdür. 
BAŞAR OTO KAPORTA  

Vergi Dairesi: Meram - Vergi No: 39919731620

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

Rafadan Tayfa Konya’da
Veri Tayfa etkinliği yapacak

Yönetim ve kiralaması Esas Gay-
rimenkul tarafından yapılan Kentp-
laza AVM’de Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu himayelerinde Veri Tayfa 
etkinliği yapılacak. 

Çocuklar tarafından yoğun ilgiy-
le takip edilen TRT Çocuk Kanalı’nın 
“Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmi, 
“Veri Tayfa” adıyla müzikli sahne 
gösterisi olarak planlandı. 

Rafadan Tayfa etkinliği 24 Ağus-
tos Salı günü Kentplaza AVM ana 
giriş bölgesi açık alanda 19:00 - 
21:00’de iki ayrı seansta Kentplaza 
AVM ziyaretçileri ile ücretsiz olarak 
buluşacak.

Çocuklar, "Veri Tayfa" gösteri-
lerini izlerken, aynı zamanda kişi-
sel verilerin neler olduğu, bunları 
paylaşırken nelere dikkat etmeleri 
gerektiği ve kişisel verilerin ne ka-
dar önemli olduğu konusunda kendi 
yaşlarına uygun şekilde bilgilenecek, 
eğlenirken de öğrenecek. 

Dijital ortamlarda gelişigüzel 
paylaştıkları kişisel verilerden doğa-
bilecek risklerin farkında olamayan 
ve çeşitli kötü niyetli girişimlerin 
hedefi haline gelen çocuklarla ilgili 
ailelere de büyük sorumluluklar dü-
şüyor. 

Ebeveynlere bu sorumlulukla-
rı her fırsatta hatırlatmaya devam 
eden KVKK, "Veri Tayfa" ile ailelerde 
de bu konuda farkındalık oluşturma-
yı amaçlıyor.
n HABER MERKEZI
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"Ekli listede Esas numarası, bulunduğu yer, Ada  Parseli, malikinin adı yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti  tescili 
için davacı idare tarafından mahkememizde yine aşağıdaki listede esas noları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 
sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasa 
sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda  maddi hatalara karşı adli yargıda iptal ya düzeltme davası açmanız halinde 
dava açtığınız  yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek  
mahkememizce tespit  edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, 
kamulaştırma bedelinin adınıza T.C Ziraat Bankası Hadim - Taşkent Şubelerine yatacağı, konuya  taşınmaz malın değerine ilişkin 
tüm savunma  delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize  yazılı olarak bildirmeniz İLAN olunur."

T.C 
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

33 ADET DOSYA KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2020/25 Esas

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1434771

ESAS NO DAVACI DAVALI İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL
2020/89 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KUDRET ÇELİK KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 272 53,59
2020/90 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE KAYHANLAR VD. KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 272 55
2020/91 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFA KILIÇARSLAN KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 272 48
2020/92 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAFET KAYHANLAR KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 272 56
2020/93 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YASEMİN ACAR KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 272 67
2020/94 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABİBE ÖNER VD. KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 272 77
2020/95 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARİF YAVUZ KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 281 7
2020/96 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE USLU VD. KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 281 8
2020/97 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİKRULLAH KESKİN KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 285 1
2020/98 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE ALDEMİ KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 284 16
2020/100 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANİFİ YAVUZ KONYA HADİM GÖYNÜKKIŞLA 284 21
2020/101 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE YELKEN KONYA HADİM FAKILAR 173 38
2020/102 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFA GARİPSAKARYA KONYA HADİM FAKILAR 173 52
2020/103 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASAN HÜSEYİN TOPAK KONYA HADİM FAKILAR 173 2
2020/104 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAHRİ GARİP KONYA HADİM FAKILAR 171 153
2020/105 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASAN HÜSEYİN YILMAZ KONYA HADİM FAKILAR 171 160
2020/107 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE EKELİK VD. KONYA HADİM FAKILAR 171 150
2020/108 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANİFE SARI VD. KONYA HADİM FAKILAR 171 148
2020/109 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVVA TEKİN VD. KONYA HADİM FAKILAR 171 147
2020/110 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELMAS GÜL KONYA HADİM FAKILAR 177 54
2020/111 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE SEPETÇİ KONYA HADİM EĞİSTE 162 98
2020/112 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATMA DURAN VD. KONYA HADİM EĞİSTE 162 35
2020/113 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AHMET AYDOĞDU KONYA HADİM EĞİSTE 162 32
2020/114 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AHMET DUMAN KONYA HADİM EĞİSTE 162 31
2020/115 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAVUT BAĞCI VD. KONYA HADİM EĞİSTE 162 59
2020/116 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET ORHAN KONYA HADİM EĞİSTE 162 86
2020/117 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET TAŞKIN KONYA HADİM EĞİSTE 162 75
2020/118 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İBRAHİM AYDOĞDU KONYA HADİM EĞİSTE 162 33
2020/119 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYŞE KÖSE KONYA HADİM EĞİSTE 162 73
2020/128 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALİ ÇETİNER KONYA HADİM EĞİSTE 223 10
2020/461 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALİ ÖZKAN VD. KONYA HADİM EĞİSTE 160 86
2020/463 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAHRİYE AKBOSTAN VD. KONYA HADİM EĞİSTE 157 20
2020/465 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFA HAZAR VD. KONYA HADİM EĞİSTE 218 89

Avcu ailesinden 
çifte düğün heyecanı

Ümran- Vural Erdoğan çiftinin 
kızı Fatma Sena ile Semra- Rıza 
Avcu çiftinin oğlu Abdullah ve Ay-
sel- Mehmet Cemil Batumlu çifti-
nin kızı Hilal ile Semra- Rıza Avcu 
çiftinin oğlu Emre, Çumra Belediye 
Düğün Salonu’nda düzenlenen ni-
kah merasimi ile dünyaevine girdi. 
Erdoğan, Batumlu, Avcu ailelerini 
mutlu günlerinde sevenlerinin ve 
yakınlarının yanı sıra Çumra Be-

lediye Başkanı Av. Recep Candan 
yalnız bırakmadı. Erdoğan, Batumlu 
ve Avcu aileleri misafirlerini kapı-
da karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı 
olsun’ dileklerini kabul etti.  Konya 
Yenigün Gazetesi olarak genç çift-
lere kurdukları yuvada ömür boyu 
mutlu olmalarını diler, Erdoğan, 
Batumlu ve Avcu ailelerini tebrik 
ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Melike Rana ve Kemal 
çifti mutluluğa ‘evet’ dedi

Özlem -Kazım Avcı çiftinin kız-
ları Melike Rana ile Behice -Muhsin 
Başarı çiftinin oğulları Kemal, Dil-
taş Düğün ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen nikah töreninde birbi-
rilerine ‘evet’ diyerek ömür boyu 
sürecek mutlu birlikteliklerinin en 
önemli adımını attı. Avcı ve Başarı 
ailelerini mutlu günlerinde Saadet 
Partisi Genel İstişare Kurulu Üyesi 
Hasan Hüseyin Uysal Saadet Partisi 
Konya il Başkanı Hüseyin Saydam, 
Gelecek Partisi Konya İl Başkan 
Yardımcısı Ahmet Arslan, Anadolu 
Gençlik Derneği Konya Şube Baş-
kanı Ceylani Kılınç, Cansuyu Konya 
Temsilcisi İsmail Tozan, Başarı ve 
Avcı ailelerinin akrabaları, yakınla-
rı, dostları, sevenleri ve çok sayıda 
iş adamları ve davetli katıldı. Avcı 
ve Başarı aileleri misafirlerini kapı-
da karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı 

olsun’ dileklerini kabul etti. Gerçek-
leştiren düğün töreninde davetlilere 
Konya’nın geleneksel düğün pilavı 
ikram edildi. Konya Yenigün Ga-

zetesi olarak genç çifte kurdukları 
yuvada ömür boyu mutlu olmalarını 
diler, Avcı ve Başarı ailelerini tebrik 
ederiz. n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Küçükbayrak ve Uçarok 
aileleri akraba oldu

Nezaket-Seyit Küçükbayrak çif-
tinin kızı Gamze ile Fatma- Ali İhsan 
Uçarok çiftinin oğlu Mehmet, Atiker 
Deluxe Toplantı ve Düğün Merke-
zi’nde düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. 

Gamze ve Mehmet misafirleri-
ni, “Beraberliğimize adım attığımız 
özel günümüzde sizleri de aramızda 
görmek bizi onurlandıracaktır” me-
sajı ile davet etti. 

Küçükbayrak ve Uçarok ailele-
ri misafirlerini kapıda karşılayarak 
davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Gerçekleştiren düğünde 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
genç çifte kurdukları yuvada ömür 
boyu mutlu olmalarını diler, Küçük-
bayrak ve Uçarok ailelerini tebrik 
ederiz. n FAHRİ ALTINOK
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Fenerbahçe'nin Avrupa'da tanınan, 
bilinen bir kulüp olduğunu vurgulayan 24 
yaşındaki stoper, "Kendimi çok şanslı ve 
onurlu hissediyorum. Açıkçası Avrupa'dan 
bazı kulüplerin beni istediği sır değildi. Fe-
nerbahçe'nin projesi benim açımdan daha 
iyiydi, en iyi seçenekti. Başkana, Selahattin 
Baki'ye ve Vitor Pereira'ya minnettarım. 
Söyledikleri projeyle beni ikna ettiler." diye 
konuştu.

Çin liginde kaliteli oyuncular ile oyna-
dığını aktaran Min-jae, "Çin ligi ile Süper 
Lig arasındaki ana fark benim Avrupa'da 
oynama isteğimdi. Şu an kendi açımdan 
en büyük dileğim bu takım için çok daha 
fazlasını verebilmek. Şu an odaklandığım 
şey kendimi geliştirmek ve daha iyi adapte 
olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"CANAVAR LAKABIMDAN MEMNU-
NUM"

Min-jae Kim, kendisine daha önce 
takılan "Canavar" lakabını çok sevdiğini 
söyledi. Performansıyla bu lakabı devam 
ettirmek istediğini belirten genç savunma-
cı, "Canavar lakabından oldukça mutluyum. 
Bu lakabı bana taraftarlar vermişti. Benim 
açımdan aynı şekilde performansımı göste-
rerek elimden geleni yapıp lakabımı sürdür-

mek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Güney Koreli stoper, Türkiye'nin kendisi 

için çocukluğundan beri kardeş ülke oldu-
ğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye 

benim için kardeş ülke, bu çocukluğumdan 
beri böyleydi. Hep bu histeydim. Geldiğim-
de de burada çok iyi karşılandım. Bu durum 
bana büyük sorumluluk yüklüyor. Ben de 
daha fazla çalışarak bu olumlu ilişkiyi daha 
yükseğe taşımak istiyorum. Fenerbahçe ta-
raftarı beni statta çok iyi karşıladı. Birkaç ay-
dır futboldan uzaktım. Hazırlık kısmı benim 
için bir periyot oldu ve bunu geçmem ge-
rekiyor. Ondan sonra daha iyi performans 
gösterebileceğimi biliyorum. Pereira'nın 
sistemine en iyi şekilde adapte olarak hem 
defansta hem de hücumda takımıma katkı 
sağlamak istiyorum."

Min-jae Kim, bir gazetecinin Attila 
Szalai ile sorusu üzerine ise şunları söy-
leyerek konuşmasını tamamladı: "Szalai 
ile uyumumuz çok iyiydi. Tüm defans hattı 
olarak uyumluyduk. İlk maç için adaptas-
yonumuz iyiydi. Gol yemediğimiz için bir 
defans oyuncusu olarak mutluyum. Szalai 
çok iyi oyuncu ve çok iyi çalışıyor. Bizler 
geride oynarken hataları düzeltmek adına 
çalışıyoruz. Türkiye ligini sadece Fener-
bahçe özelinde biliyordum. Zaman içinde 
detaylı olarak Fenerbahçe tarihini öğrenme 
fırsatım olacak."
n AA

‘Fenerbahçe’de mutluyum’
Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim, Avrupa'dan önemli takımlardan teklif almasına rağmen sarı-lacivertli-
lerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü söyledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın 
mensuplarına açıklamada bulunan Güney Koreli oyuncu, Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 
uygulanan 8+6 şeklindeki yeni yabancı 
oyuncu kuralı tartışılıyor. Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun 
yeni sezon öncesi aldığı karar gereği 
kulüpler, sahada aynı anda en fazla 8 
yabancı futbolcu oynatabiliyor. Beşiktaş 
Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazian-
tep maçının ardından yayıncı kuruluşa 
yaptığı açıklamada, yeni yabancı kuralını 
doğru bulmadığını belirtti.

Yalçın, "Batshuayi'yi oyuna alırken 
bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. 
Anlamsız bir kural. Madem oynatmaya-
caksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun. 
Yazık değil mi bu ülkenin parasına?" ifa-
deleriyle yabancı oyuncu kuralını eleştir-
di. Taraftarlar ve yorumcular da özellikle 
oyuncu değişikliğinde teknik direktörlerin 

"hamle şansını" azalttığı gerekçesiyle 
yeni yabancı futbolcu kararına yönelik 
eleştirilerde bulundu.

KURAL, SAHADA 3 TÜRK FUTBOLCU 
BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİYOR

TFF'nin aldığı söz konusu karar ge-

reği, 2021-2022 sezonunda Süper Lig 
kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı 
oyuncu bulundurabiliyor. Takımlar, saha-
da ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbol-
cuya yer verebiliyor.

Böylece takımların sahada en az 3 
Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu 
bulunuyor. Sahada aynı anda 8 yabancı 
futbolcuya görev veren teknik adamların, 
değişiklik sırasında oyuna yabancı futbol-
cu alacaksa bir başka yabancı futbolcuyu 
oyundan çıkarması gerekiyor.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 
2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı fut-
bolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 
2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-
2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu 
aynı anda sahaya sürülebilecek.
n AA

Süper Lig’de yeni yabancı kuralı tartışılıyor 

Yeni Malatyaspor,
Göztepe’ye kaybetmiyor

Boupendza 
Katar yolcusu

Şampiyonlar Ligi’nde
Rövanş maçları başlıyor

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe 
deplasmanında Tetteh’in 56. dakikada attığı tek golle 3 pu-
anın sahibi oldu. 

Sarı-siyahlı ekip bu sonuçla Göztepe ile oynadıkları 
son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yeni Malatyaspor 
bu maçlarda 3 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. İzmir ekibi 
ise, 2019-2020 sezonunda evinde oynadıkları maçı 1-0’lık 
skorla kazanmıştı. Yeni sezondaki ilk galibiyetini alan Doğu 
Anadolu kaplanı, önümüzdeki hafta oynayacağı Gaziantep 
FK maçı için moral depoladı. Geçen sezonun 2. haftasında 
da karşı karşıya gelen İzmir ve Doğu Anadolu ekibi sahadan 
beraberlikle ayrılmıştı. n İHA

Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Salem Boupen-
dza'nın, transfer görüşmeleri için Katar'a gitmesine izin 
verildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Aaron Salem 
Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve 
sağlık kontrolünden geçmesi için Atakaş Hatayspor tarafın-
dan Katar'a gitmesine izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 
Gabonlu futbolcu, geçen sezon 22 kez rakip fileleri havalan-
dırarak gol kralı olmuştu. n AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçla-
rı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 
turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 
25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:
BUGÜN:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)

YARIN:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)
n AA

Gaziantep’te hedef Avrupa kupalarına katılmak  
Süper Lig'de üçüncü sezonunu 

geçiren Gaziantep'in kulüp başkanı 
Cevdet Akınal, hedeflerinin Avrupa 
kupalarına katılmak olduğunu söyle-
di. Akınal, 2019'da Süper Lig'e çık-
malarına ve yeni olmalarına rağmen 
önceki sezonu 8, geçen sezonu ise 
9. sırada tamamladıklarını hatırlattı.

Takımın her zaman konulan 
hedef doğrultusunda ilerlediğini 
ve bunun için çabaladığını belirten 
Akınal, "Bu kentin takımı her zaman 
üst sıraları hedeflemiş ve ona göre 
oynamıştır. Gaziantep, futbolu se-
ven ve Türk futboluna önemli katkı-
lar veren bir şehir olmuştur." diye 
konuştu. Akınal, sezona VavaCars 
Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle 
başladıklarını anımsatarak, "İyi bir 
kadroya sahibiz. Fatih Karagümrük 
maçından mağlubiyetle ayrılsak da 

iyi mücadele ettik. Bu hafta saha-
mızdaki Beşiktaş maçında ise son 
derece güzel oynadık. Takımımızın 
oynadığı futbol umut verici. İlerle-
yen haftalarda daha da iyi duruma 

geleceğiz." değerlendirmesinde bu-
lundu.

HEDEF AVRUPA KUPALARI
Cevdet Akınal, bu sezon Avrupa 

kupalarına katılmak istediklerini ak-

tararak, şunları kaydetti: "Hedefimiz 
daha yukarılar. İnşallah bir aksilik 
olmazsa Avrupa kupalarına gitmek 
istiyoruz. Malum pandemi sürecin-
deyiz. Bir aksilik ve sakatlık olmazsa 

düşüncemiz bu. Bu hedefte ilerle-
yeceğiz inşallah. Maxim ve Tosca 
Romanya, Vetrih Slovenya ve Sagal 
ise Şili Milli Takımı'na gidecek. Dört 
milli oyuncumuz var yani. İnşallah 

en az bir oyuncu da bizim milli takı-
ma verirsek çok iyi olacak."

 TRANSFERDE HEDEF TAKIMI 
GENÇLEŞTİRMEK

Transfer sürecinde takıma katkı 
sağlayacaklarını düşündükleri fut-
bolcuları almaya çalıştıklarını anla-
tan Akınal, şöyle konuştu:

"Hocamızla anlaştıktan sonra 
amacımızın takımı gençleştirmek 
olduğunu konuştuk. Takım yaşlıydı, 
genç oyuncular transfer ediyoruz. 
Her bölgeye 2-3 oyuncu alıyoruz. 
Yerli oyuncuya ağırlık veriyoruz. 
Malum kural değişti, ona göre gele-
cek vadeden yerli oyunculara ağırlık 
veriyoruz. Bunun yanında yabancı 
oyuncular da alıyoruz. 1-2 eksiğimiz 
kaldı, onlarla da görüşmelerimiz de-
vam ediyor. Onları da alıp transferi 
kapatacağız." n AA
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Sporcu yetiştirme ve sporcuları turnu-
valara hazırlama anlamında Konya’da ses 
getirecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme 
Merkezinde yapım çalışmaları başladı. 
Sancak Mahallesinde yapılacak olan tesis, 
22 bin 858 metrekare bina alanı ve 15 bin 
630 metrekare açık saha alanı ile toplam 
18 farklı spor branşında spor yapma imkanı 
sağlayacak.  

Sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı özel-
likleriyle de dikkat çeken Sporcu Seçme 
ve Yetiştirme Merkezi, Türkiye’nin ilk Yeşil 
Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merke-
zi olacak. Merkez kendi enerjisinin yüzde 
90’ını çatısında kurulu olan GES ile güneş-
ten temin ederek yıllık 350 bin kw/saat ener-
ji tasarrufu sağlayacak.

Yaklaşık 135 Milyon TL’ye tamamla-
nacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merke-
zi’nin 2022 yılının sonunda tamamlanması 
bekleniyor.

“OLİMPİYATLARA SPORCU 
YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak spora 250 
Milyon TL yatırım yaptıklarını belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Genç nüfusumuza güveniyoruz, 

yeteneklerimiz ve kabiliyetlerimizin oldu-
ğuna inanıyoruz. Bundan sonra yapmamız 
gereken yeteneklerimizi keşfetmek, bunun 
için azmimiz de var gücümüz de. Olimpi-
yat hedefi ile çıktığımız bu yolda öncelik-

lerimiz spora ilgiyi arttırmak, daha fazla 
sayıda gencimizin ve çocuğumuzun spor 
yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de 
uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme 
programları sayesinde yeteneklerimizi keş-

fetmek. 2018 yılında pilot uygulama olarak 
1000 sporcumuz ile başlattığımız Ölçme 
Değerlendirme programı bize gösterdi ki 
çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetlerini doğru 
tespit edip doğru bir yönlendirme yapma-
lıyız ve özel ilgi gerektiren sporcularımızı 
belirlemeliyiz. 

Dolayısıyla Ölçme Değerlendirme 
programımızı kalıcı hale getirerek çocukla-
rımızı hem sportif yönden hem fiziki yönden 
ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendir-
mek ve yetiştirmek istiyoruz. İşte tüm bu ne-
denlerle ve ortaya koyduğumuz Olimpiyat 
Hedefi doğrultusunda, “Selçuklu’da Sporda 
da Pek Güzel Şeyler oluyor” diyor ve tüm 
başarıların devamını sağlayacak, sporcula-
rımızı olimpiyatlara hazırlayacak, ülkemizin 
spor altyapısına katkı sunacak ve tüm spor-
tif çalışmalarımızı taçlandıracak, Konya’da 
ilk, Türkiye’de en kapsamlı spor tesislerin-
den biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme 
Merkezi’ni şehrimize kazandıracağımızın 
müjdesini vermek istiyorum. Selçuklu Bele-
diyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ

‘Olimpiyatlara 
sporcu yetiştireceğiz’
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinin 
yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 

Leed Sertifikasına uygun olarak yapılacak tesisin olimpiyatlara sporcu yetiştireceğini söyledi

Konyaspor’un başarılı stoperi Ab-
dülkerim Bardakcı, Başakşehir maçı 
sonunda değerlendirmelerde bulundu. 
Abdülkerim, “Geçen seneden ve bu sene 
itibariyle kadromuzu büyük oranda koru-
duk ve kaliteli bir kadromuz var. Geçen 
sezon da geriden gelerek birçok maçı 
çevirdik. Soyunma odasına girdiğimizde 
geçen sezon Yeni Malatyaspor deplas-
manında geri dönüşü yaptık yine yapabili-
riz şeklinde konuştuk. İyi bir takımız ve iyi 
oynuyoruz. İlk yarıda da iyi oynadık ama 
bir pozisyon verdik ve onda da golü kale-
mizde gördük. O da bizim şanssızlığımız, 
biz hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bunu da 
bugün herkes gördü, çok güzel iki golle 
maçı galip tamamladık.” şeklinde görüş 
belirtti.

Galibiyete inandıklarını belirten Ab-

dülkerim, “Çok iyi mücadele ettik birinci 
golü bulduktan sonra taraftarlarımızla bir-
likte daha fazla baskı kurduk. Son dakika-
larda da ikinci golü bulduk zaten hepimiz 
buna inanmıştık. Bizim için sürpriz olma-
dı. İnşallah devamı da gelecek.” dedi  

Taraftarlara ve Adana Demirspor ma-
çına da değinen Kaptan Abdülkerim, ko-
nuyla ilgili şunları söyledi: “Lütfen aşınızı 
olun ve bu stadyumda onları full görmek 
istiyorum. Taraftarla daha iyi şeyler yapa-
cağız. 100.yılın içerisindeyiz ve bu sezonu 
en yüksek noktada tamamlamak istiyo-
ruz. Kendi aramızda konuşurken “Neden 
UEFA Avrupa Ligi’nde oynamayalım” 
diyoruz. İnşallah bu düşüncede devam 
edeceğiz ve Adana Demirspor karşısında 
kazanarak Allah’ın izniyle 3’te 3 yaparak 
Konya’ya döneceğiz.” n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim: Biz hiçbir zaman pes etmiyoruz

Sehic ailesinin
mutlu günü 

Atıcılık turnuvasına
Konya damgası 

Konyalı sporcular
3 madalya kazandı

İttifak Holding Konyaspor’un deneyimli file bekçisi İbra-
him Sehic’in dün sabah saatlerinde bir kızı dünyaya geldi. 
Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Konyaspor kulübü 
Sehic ailesini tebrik etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Başarılı Kalecimiz Ibrahım Sehic ve eşi Mer-
jem Sehic’in, sabah saatlerinde Esma adını verdikleri kız 
çocukları dünyaya geldi. Sehic ailesini tebrik eder, Esma 
bebeğe mutlu ve sağlıklı bir hayat dileriz.” n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’n-
ca düzenlenen “Skeet Zafer Kupası” müsabakaları 20-22 
Ağustos 2021 tarihleri arasında İlimizde gerçekleştirildi. 
Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış Poligonunda 3 gün süren 
müsabakalara 82 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda 
dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler; 1. Ali Çeler (Konya), 2. Mustafa Serhat 
Şahin (Kocaeli) 3. Murat Uğur (İstanbul)

Genç Erkekler; 1. Muhammet Seyhun Kaya  (Kahra-
manmaraş), 2. Ahmet Baran (Konya), 3. İbrahim Akgürcü 
(Konya)

Veteran Erkekler; 1. Sezgin Türkyaşar (İzmir), 2. Atıf Ya-
vuz Sarmat (İstanbul), 3. Durmuş Muhtaroğlu (İzmir)

Yıldız Erkekler; 1. Ahmet Hakan Tuzcu (Kahramanma-
raş), 2. Mustafa Batuhan Şanlı (Kahramanmaraş), 3. Mu-
hittin Can Önür (Adana)

Yıldız Kadınlar; 1. Şükran Naz Erkoç (Konya), 2. Elif 
Eylül Sarıçerçi (Kahramanmaraş), 3. Ayşegül Zencir (Kah-
ramanmaraş)

Büyük Kadınlar; 1. Nur Banu Özpak (Konya), 2. Sena 
Can (Konya), 3. Aylin Sarmat (İstanbul) n SPOR SERVİSİ

11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışı 
Karabük’ün Yenice İlçesinde gerçekleştirildi. Karabük’ün 
Yenice ilçesinde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Yenice 
Kupası Dağ Bisikleti Yarışlarına 19 kulüpten 73 sporcu ka-
tıldı. Yarışmalarda Konya’dan Çatalhüyük Çumra Beledi-
yespor Kulübü sporcularından Ramazan Yılmaz 1. olarak 
altın madalya, Furkan Kılıç Yıldız B kategorisinde 3. olarak 
bronz madalya, Torku Şeker Spor Kulübü’nden Mehmet 
Alsaç Genç Erkekler kategorisinde 3. olarak bronz madalya 
kazandı.  n SPOR SERVİSİ

TSYD Konya'dan Dinç'e hayırlı olsun ziyareti Taşkentspor’da başarı altın ile ödüllendirildi
Türkiye Spor Yazarları Derneği 

(TSYD) Konya Şubesi Yönetim Ku-
rulu, bir süre önce Emniyet Müdürü 
olarak atanan Engin Dinç'e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

TSYD Konya Şube Başkanı Mu-
rat Dönmez ve yönetim kurulu üye-
leri, bir süre önce Emniyet Müdürleri 
kararnamesi ile Eskişehir'den Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü görevine ata-
nan Engin Dinç'i makamında ziyaret 
ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette TSYD Konya Şubesi ile 
ilgili bilgi veren Başkan Murat Dön-
mez, spora sadece yazarlık yaparak 
değil, gençlere spor yaptırarak da 
hizmet ettiklerini söyledi. Dönmez, 
TSYD Konya Şubesi olarak 200'den 
fazla sporcuyla faaliyet gösterdikle-
rini, dolayısıyla amatör spora bu an-
lamda da hizmet verdiklerinin altını 
çizdi. 

Türkiye’de 11 TSYD şubesinden 
birinin Konya’da bulunduğunu an-
latan Başkan Murat Dönmez, Kon-
ya’nın sporu sevdiğini ve spor şehri 
olma yolunda önemli mesafeler kat 

ettiğini, bu anlamda da kıskanılan 
şehirlerden birisi olduğunu, Kon-
ya’nın asayiş anlamında ülkenin en 
huzurlu şehirlerinden birisi olmanın 
yanında, Konyasporlu taraftarların 
da centilmenlik noktasında emniyet 
güçlerine her konuda yardımcı oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

Konya Emniyet Müdürü Engin 
Dinç'te, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, Mevlana şehri 
Konya'da görev yapacak olmanın 

mutluluğunu yaşadığını söyledi. 
Dinç, sporu sevdiğini ve görev yap-
tığı şehirlerde her zaman sporla iç 
içe olduğunu anımsatarak, "Şimdi 
de Konyaspor ve diğer branşlar için 
elimizden geleni yapacağız" dedi.

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

Taşkent spor kulübü Başkanı 
Ahmet Şanlı ve yönetim kurulu üye-
si Hüseyin Eşgin, Türkiye Bisiklet 
Şampiyonasında birinci olan Bisik-
letçi Ali Küçük’ü altın ile ödüllendir-
di.

Bisiklet Federasyonunun 2021 
faaliyet programında yer alan ve 4-5 
Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan 
Türkiye Şampiyonası Yunus Emre 
anma yarışlarında Türkiye birinci-
liğine ismini yazdıran Taşkent spor 
Bisiklet takımı sporcularından Ali 
Küçük, Taşkent spor Kulübü Başka-
nı Ahmet Şanlı ve Hüseyin Eşgin’in 
katılımıyla gerçekleştirilen ödül tö-
reninde altın ile ödüllendirildi.

Başkan Ahmet Şanlı; “Türkiye 
şampiyonasında birincilik kürsü-
süne çıkarak bizleri ve Konya’mızı 
mutlu eden Bisiklet takımı sporcula-
rından Ali Küçük’ü çam sakızı çoban 
armağanı olarak Altın ile ödüllen-
dirdik. Taşkent spor kulübü olarak 
bugüne kadar Türkiye şampiyonala-
rında başarılar elde etmiş olan tüm 
sporcularımızı ödüllendirdik. Bizim 

kulüpte başarı her zaman karşılığını 
bulmaktadır.” Dedi

Ödül töreni Taşkent sporlu bisik-

letçi Ali Küçük’e verilen altın ödülü 
ve çekilen fotoğraf ile son buldu.
n SPOR SERVİSİ



Konyaspor’un Arnavut oyuncusu 
Endri Çekiçi, Başakşehir maçını değer-
lendirdi. Çekiçi, “Başakşehir maçına 
hafta boyunca takım olarak çok iyi bir 
şekilde hazırlandık. Maçın başından so-
nuna kadar da maçın hakimi olan taraf 
bizdik. 

İlk yarının son dakikasında konsant-
rasyon eksikliğinden bir pozisyon verdik 
ve kalemizde şanssız bir gol yedik. So-
yunma odasına moralimizi bozmadan 
girdik ve birbirimizi ateşlemeyi başar-
dık. İkinci yarıda attığım golden sonra 
daha da iyi oynadık ve haklı bir galibiyet 
aldık, çok mutluyuz.” dedi

Adaptasyon sürecini iyi bir şekilde 
atlattığını ifade eden Endri Çekiçi, “İlk 

geldiğimden beri Konyaspor takımı beni 
çok iyi karşıladı. Takım arkadaşlarım, 
hocalarımız ve kulüp çalışanlarımız bana 
ilk günden beri evimde gibi hissettirdi. 
Sokol Cikalleshi ve Zymer Bytyqi’nin bu-
rada olması adaptasyon sürecimi daha 
da kolaylaştırdı. Takım ruhumuz oldukça 
iyi ve herkes birbiri için mücadele edi-
yor.” şeklinde konuştu. 

Son ana kadar mücadele edeceğini 
belirten başarılı futbolcu, “Buradan ta-
raftarlarımıza vereceğim söz, her maç 
gol atamayabilirim ama galibiyet için te-
rimizin son damlasına kadar mücadele 
edeceğimizi söyleyebilirim.” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Çekiçi: Birbirimizi ateşlemeyi başardık

Adana Demirspor
mesaisi başladı 

Cep fikstürü 
beğeniyle karşılandı

Süper Lig’de 2021-2022 Sezonunun 2.haftasını 2-1’lik 
Medipol Başakşehir galibiyetiyle ve 6 puanla kapatan İttifak 
Holding Konyaspor, 3. haftada deplasmanda Adana De-
mirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden 
başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antren-
manda Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen 
oyuncularımız yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, 
çabukluk hareketleri ve ısınma ile başlayan antrenmanı 9’a 
3 topla oyun ile sürdürdü. Antrenman, çift kale maç ile sona 
erdi. n SPOR SERVİSİ

Konya Yenigün Gazetesi olarak her sezon düzenli bir şe-
kilde çıkardığımız fikstür dergimiz bu sezon cep fikstürü şek-
linde beğenilerinize sunuldu. Dün oynanan İttifak Holding 
Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde 
cep fikstürümüzün bir bölümünün dağıtımı gerçekleştirildi. 
Karşılaşma öncesinde Konya Yenigün Gazetesi’nin çıkardı-
ğı fikstür taraftarların beğenisini kazanırken, Yeşil-Beyazlı 
taraftarlar bu çalışma için teşekkür dileklerinde bulundu. 

Anadolu Kartalı’nın cep fikstürünü bayilerden ücretsiz 
olarak temin edebilirsiniz. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Kulübü 
Başkanı Fatih Özgökçen, 2-1 kazanılan 
Medipol Başakşehir maçı sonunda açıkla-
malarda bulundu. Özgökçen, “Güzel ve he-
yecanlı bir maçtı. Oyuncularımızı, hocamızı 
ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Lige 
deplasmanda Sivasspor’u yenerek başla-
dık ve 3 puan bizim için önemliydi. Son-
rasında evimizde oynadığımız Başakşehir 
karşılaşmasında aldığımız galibiyet güzeli 
daha da güzelleştirdi. 2 maçta 6 puan çok 
önemliydi. Lig 38 maçlık bir periyot. Bütün 
mücadele gücümüzü bu uzun maratona 
yaymak zorundayız. Takımımız mücadele 
ruhunu kazanmış bir şekilde devam ediyor. 
Bu şekilde devam ettiği sürece de zanne-
diyorum başarı gelecektir. Karşılaşmada 
1-0 geriye düştük ama 90 dakika boyunca 
takımımız mücadele etti. Devamlı atak 
oynama arzusunu gösterdi. Nitekim, ikinci 
yarının başında golü bularak beraberliği 
sağladık. Ardından iyi oyunumuzu sürdür-
dük ve güzel bir organizasyonla ikinci golü 
bularak galip gelmeyi bildik.” dedi. 

Altay maçında tribünlerin daha dolma-
sını arzu ettiğini ifade eden Fatih Özgök-
çen, “Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı 
ancak biz tribünlerin daha da dolmasını 
istiyorduk. Aşıdan kaynaklı bir eksiklik var. 
42 bin kişilik stadımız tam anlamıyla dol-

duğu zaman desteği tam olarak göreceğiz. 
Bu noktada aşı olmayan taraftarlarımızın 
aşılarını olması gerekmektedir. Evimizde 
oynayacağımız Altay maçında tribünlerin 
daha da dolu olmasını arzu ediyoruz.” şek-

linde konuştu. 
Adana Demirspor maçına yönelik de 

konuşan Başkan Özgökçen, şunları söyledi: 
“Tüm maçlara aynı şekilde bakmak lazım. 
Herkes sahaya 11 kişiyle çıkıyor. Önemli 

olan mücadeleyi sahaya yansıtmaktır. Ta-
kım olarak teknik ekibimiz gerekli çalışma-
yı zaten yapacaktır. Adana Demirspor dep-
lasmanından güzel bir sonuçla dönmeyi 
arzu ediyoruz.” n SPOR SERVİSİ

Fatih Özgökçen: 
Lig uzun bir maraton 
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