
Yoğun bakımdakiler aşısız!
Sağlık için aşının ya-
pılması yönündeki tüm 
çağrılara ve Konya’nın 
vaka sayısının artmasına 
karşılık, aşılanma ora-
nında istenilen seviyeye 
ulaşılamadı. Kovid ne-
deniyle yoğun bakımda 
yatanların yüzde 92’sinin 
aşısız olduğu öğrenildi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

110602 Seydişehir, gönül 
belediyeciliğinde örnek

Baba ve kızını öldürdü, 
daha sonra intihar etti

Bakan Varank’tan 
GENMOT’a ziyaret
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Cihanbeyli 
yenileniyor

‘Afşar Barajı 
neden bitmiyor?’

‘Kurtuluş için 
üretmek şart’

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, “Yeniden inşa 
ettiğimiz ilçemizin 90 yıllık 
ilçemizin yükünü kaldırmaktan 
uzaklaşan ve adeta kanayan 
bir yara haline gelen altyapısını 
tamamen yeniledik” dedi.
n HABERİ SAYFA 11'DE

Taşkent Afşar Barajında ve Ha-
dimi Tüneli’nde incelemelerde 
bulunan Gelecek Partisi Konya 
İl Başkanı Hasan Ekici, susuz-
luğun yaşandığı bir dönemde 
Afşar Barajı’nın neden hala hiz-
mete açılamamasının düşündü-
rücü olduğuna değindi.
 n HABERİ SAYFA 11'DE

Dünya ve ülke ekonomisinin sı-
kıntılı günler yaşadığını belirten 
Seydişehir Esnaf Sanatkârlar 
Odası Başkanı İbrahim Aypar, 
“Ülkenin kurtuluşu üretim, üre-
timin devamlılığı da sanatkâr-
lıktan geçmektedir” dedi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

AK KARATAY AHDE 
VEFADA BULUŞTU

KONYA, TARIMSAL 
ÜRETİMDE BİRİNCİ

‘ALTERNATİFLER 
GELİŞTİRMELİYİZ’

 AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, dünden bugüne Karatay’da 
hizmet eden dava arkadaşlarını biraraya getirdi. Programda, 
Karatay’ın birlik, beraberlik, hoşgörü ve muhabbetin merkezi 
olduğu, bu ilkelerle AK Parti’nin başarı öyküsüne hizmet ettiği 

vurgulandı. n HABERİ SAYFA 5'TE

Geçtiğimiz yıl Konya’da 1 milyon 335 bin 452 ton sebze, 
512 bin 241 ton meyve üretimi yapıldığını dile getiren 

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Konya, 
28,95 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye’de 

birinci” dedi. n HABERİ SAYFA 7'DE

Servişçilik sektöründe adından söz ettiren Çolak Turizm 
sahibi Taner Çolak sektör ve sosyal hayatına dair değer-
lendirmeler yaptı. Pandemi döneminin sektör açısından 
zor geçtiğini belirten Çolak, “Alternatifler geliştiremez-

sek daha zor günler bizi bekliyor” diye konuştu.
 n HABERİ SAYFA 15'TE

‘Yaptığım iş bazen 
rüyama bile giriyor’

Çeyrek asra yakın bir zamandır ‘dünyam’ dediği 
atölyesinde müzik aletleri üreten ud ve tambur 

ustası Osman Eşen, yaptığı enstrümanları dünyanın 
dört bir yanına gönderiyor. Eşen, “Yaptığım iş bazen 

rüyalarıma bile giriyor” diyor.
n HABERİ SAYFA 3'TE

İSLAM ŞEHİRLERİ 
ÖLÜMSÜZLEŞECEK
Çektiği fotoğraflarla dikkat çeken ve önemli projelere hayat veren fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, İslam Şehir-
leri projesiyle 40 İslam ülkesinden 100 şehri fotoğraflayarak, İslam Medeniyeti’ni gelecek nesillere aktaracak

NESİLLERE IŞIK TUTACAK
İslam Şehirleri projesiyle 40 İslam 
ülkesinden 100 şehri fotoğraflamayı 
amaçlayan fotoğraf sanatçısı Orhan 
Durgut, “Son zamanlarda batı 
dünyasının etkisi ile kadim İslâm 
şehirleri yok edilmekte. Çekimler ta-
mamlandığında çok büyük bir İslam 
Kültür ve Medeniyeti görsel arşivini 
gelecek nesillerin dikkatine sunmuş 
olacağım” dedi.

EFENDİMİZ’İN MEKTUPLARI 
Öte yandan, projenin içerisinde on-
larca alt projelerin de olduğunun bil-
gisini paylaşan Durgut, “Bu yaptığım 
büyük projenin içinde pek çok konu-
larda onlarca alt projeler oluşmakta. 
Bunlardan biri de Efendimiz (SAV)’in 
628 yılında çevre devlet liderlerine 
yazdığı İslâm’a davet mektuplarını 
konu alıyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4'TE
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Bakan Varank’tan GENMOT’a ziyaret

70 Marka ve 600'den fazla 
krank mili çeşidiyle krank mili üre-
timinde Konya’nın ve Türkiye’nin 
önemli bir gururu olan GENMOT, 
2021 Savunma Sanayi Fuarı’ndaki 
yerini aldı. 

Alanında dünyanın tek entegre 
tesisinde önemli üretimlerle dikkat 
çeken GENMOT’un standına fuar-
da ilgi yoğundu. Fuara katılım sağ-
layan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve TEİ Genel Mü-

dürü Mahmut Faruk Akşit GEN-
MOT’un standını gezdi. GENMOT 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Mert Küçük tarafından karşılanan 
Bakan Varank ve Akşit, firmanın 
üretimleri hakkında bilgiler aldı. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Küçük, “GENMOT olarak ül-
kemiz için teknolojiyi takip etmeye, 
daha büyük projelerde yer almaya 
devam edeceğiz” dedi.
n FAHRİ ALTINOK

Şoförler Odası’ndan 
üyelerine aşure ikramı

Muharrem ayı vesilesi ile Kam-
yon Garajında ve Taksi durakların-
da Konya Şoförler Odası tarafından 
Aşure ikramı yapıldı. Kamyon ga-
rajında düzenlenen aşure dağıtım 
programına, Konya Şoförler Odası 
Başkanı Ahmet Şen ve yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. Aşure ikra-
mıyla birlikte nakliyeci esnafıyla 
ve şoförlerle bir araya gelen Kon-
ya Şoförler Odası Başkan Ahmet 
Şen konuşmasında, “Her vesile 
ile kardeşiz, her vesile ile birlik-

teyiz. Aşure bolluk ve bereketin 
simgesidir. Gerçekleştirmeyi plan-
ladığımız birçok toplu programı 
Pandemi sürecinde maalesef sağ-
lığımız için yapamadık. Çok şükür 
bugünlerde önemli bir rahatlama 
oldu bir araya geldik. Ancak reha-
vete kapılmamalı, maskemizi ta-
kıp, sosyal mesafemizi korumalı ve 
hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz 
ki, geçmişte yaşanan kapanma gibi 
sıkıntılar tekrar yaşanmasın” dedi.
n DURAN ÇÖLCÜ

Sağlık için aşının yapılması yönündeki tüm çağrılara ve Konya’nın vaka sayısının artmasına karşılık, aşılanma oranında 
istenilen seviyeye ulaşılamadı. Kovid nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 92’sinin aşısız olduğu öğrenildi

Yoğun bakımdakilerin
yüzde 92’sinin aşısı yok

Başta sağlık olmak üzere hemen 
her alana doğrudan ya da dolaylı 
etkileri olan, uzun bir süreden beri 
mücadele verilen, zaman içerisinde 
yeni varyantları ortaya çıkan, tek ve 
en önemli silahı ise aşı olan korona-
virüsle mücadelede belli bir nokta-
dan ileriye gidilemiyor. Mücadele-
nin belli bir seviyeye kadar gelmesi, 
kovid vakası sayılarının belli bir se-
viyeye kadar gerilemesi toplum nez-
dinde sevindirici bir gelişme olarak 
karşılanırken, sonrasında vaka sayı-
larının yeniden tırmanışa geçmesi 
ise düşündürüyor. 

Vaka sayılarının yeniden artış 
eğilimine girmesinin nedeni olarak 
ise, toplumun eskisi kadar kurallara 
hassasiyet göstermemesinin yanın-
da özellikle aşıya karşı direnç göste-
rilmesi olarak ifade ediliyor. 
YOĞUN BAKIMLARDAKİ HASTALAR 

YA AŞISIZ, YA DA EKSİK DOZLU!
Sağlık Bakanlığı ve tüm doktor-

ların aşı ol tavsiyelerine rağmen, bir 
kısım vatandaşların aşı olmama ko-
nusundaki ısrarı devam ediyor. Pan-
demi hastanesi olarak görev yapan 
Konya Numune, Meram Devlet ve 
Beyhekim Eğitim ve Araştırma Has-
tanelerinin yoğun bakım ünitele-
rinde tedavi gören hastaların yüzde 
92'sinin ya hiç aşı yaptırmadıkları ya 
da eksik doz yaptırdıkları öğrenildi.

Dünyayı kasıp kavuran ve  her 
geçen gün yeni varyantlarının or-
taya çıktığı Coronavirüs tehdidi de-

vam ederken, aşı kampanyalarına 
rağmen aşı yaptırmayalar yüzünden 
tehdidin devam edeceği belirtiliyor.

HER 4 İNSANDAN EN AZ 3’ÜNÜN 
AŞILI OLMASI GEREKİYOR

Toplumsal bağışıklığın olması 
için nüfusun en az yüzde 75'nin aşı 
yaptırmak zorunda olmasına rağ-
men uyarılara kulak asmayanlar 
yüzünden tehlike artarak devam 
ediyor. 1 Temmuz da başlayan nor-
malleşme ile birlikte tatil yörelerinin 
canlanması, umuma açık yerlerin 
hınca hınç dolmasıyla birlikte vaka 
ve ölüm sayıları hızla artıyor. Ülke 
genelinde test sayıları her geçen 
gün artarken vaka ve ölüm sayıları 
da buna paralel olarak artıyor.

İLK AŞININ ORANI YÜKSEK, 
SONRASI DÜŞÜK!

Konya'da tek aşılama oranı 
yüzde 68. 8 olurken çift ve üçüncü 

aşılama oranı ise batı illerine göre 
düşük seviyede devam ediyor. Vaka 
sayısı haritasında ise son açıklanan 
rakamlara göre Konya'da 100 bin de 
415.51 olurken, Pandemi hastanesi 
olarak görev yapan Konya Numune, 
Meram Devlet ve Beyhekim Eğitim 
ve Araştırma Hastanelerinin yoğun 
bakım ünitelerinde tedavi gören 
hastaların yüzde 92'sinin aşı yaptır-
madıkları öğrenildi.

STADYUM ÖNÜNDEKİ ÇADIR, 
BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

İlgili kurum ve kuruluşların tüm 
uyarılarına rağmen aşı konusunda 
tereddüt yaşayan Konyalıların aşı 
konusunda hassas davranmaları is-
tenirken, Konyaspor'un geçtiğimiz 
pazar günü oynadığı maç öncesin-
de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
Stadyum önüne kurulan aşı çadı-
rında da beklenen ilginin olmadığı 

gözlemlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü, Konya'nın 

aşı haritasında mavi renge dönmesi 
için büyük çaba sarf ederken, Kon-
ya'da insan yoğunluğunun çok oldu-
ğu AVM'ler, Sanayiler, kent merkezi, 
park alanları olmak üzere 452 nok-
tada aşı merkezi oluşturdu. 

KIŞ GELMEDEN, 
EN ÖNEMLİ SİLAHINIZI KUŞANIN!

Yetkililer, kış aylarının daha ra-
hat geçmesi için aşılama konusunda 
vatandaşların daha duyarlı olmaları 
isteyerek, "Bu virüsten kurtulmak 
elimizde. Mutlaka aşılarımızı yap-
tırmalıyız. Aksi takdirde maskeden 
kurtulmamız daha zor olacaktır. " 
açıklaması yaptılar.  Salgın hastalık-
tan kurtularak normal hayata döne-
bilmenin tek çaresinin aşı olduğunu 
vurgulayan sağlık çalışanları, “Sal-
gın hastalıktan kurtularak normal 
hayata dönebilmenin tek çaresi aşı-
dır. Artan vaka sayıları ile birlikte va-
tandaşlarımızın aşı olma isteklerinin 
de artış gösterdiğini görüyoruz. Tüm 
bu gelişmelere rağmen halen aşı ko-
nusunda istediğimiz noktada değiliz. 
Aşılarla ilgili yanlış ve çarpıtılmış bil-
giler Covid-19 ile olan mücadelemi-
zi zorlaştırıyor. Vatandaşlarımızdan 
isteğimiz yetkili ağızlardan söylen-
meyen hiçbir paylaşıma kesinlikle 
itibar etmemeleri ve en kısa sürede 
aşılarını yaptırmalarıdır” diyerek va-
tandaşları aşı polikliniklerine davet 
ettiler. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir merkezinde bulunan mezarlık-
lar ve parkların yanı sıra; 28 ilçede 
813 mahallede, 40 ekip ve 60 per-
sonelle açık alalarda uçkun ve larva 
ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 
ilçede uçkun ve larva ilaçlama çalış-

malarına aralıksız devam ediyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, halk sağlığını 
önceleyen çalışmalara öncelik ver-
diklerini belirterek, Yeni Büyükşehir 
Yasasıyla birlikte haşereyle mücade-
le konusunda Konya genelinde ilaç-
lama hizmeti vermeye devam ettik-

lerini ifade etti. Pandemi döneminde 
gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve 
temizlik çalışmalarının yanında ha-
şereyle mücadeleye de büyük önem 
verdiklerini kaydeden Başkan Altay, 
“Bu kapsamda ekiplerimiz, şehir 
merkezinde bulunan mezarlıklar ve 
parkların yanı sıra; 28 ilçede 813 

mahallede, 40 ekip ve 60 personelle 
açık alalarda uçkun ve larva ilaçlama 
çalışmalarını sürdürüyor. Haşereyle 
mücadeleyi daha etkin yapmak adı-
na çalışmaları ilçe belediyelerimizle 
ve mahalle muhtarlarımızla koordi-
neli bir şekilde yürütüyoruz.” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir’in haşereyle etkin mücadelesi sürüyor
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      Gece Gündüz
Konya                  19 °C    31°C

Karaman            15 °C 31°C 

Aksaray              17 °C      31°C
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İlk iman eden sahabelerden,
Oldu Bilal-ı Habeşi.
Hem köle, hem efendi,
Hem Efendimizin müezzini!

Kâbe putlardan temizlendi,
Oku ezanı Bilal dendi,
Bilal okudu ezanı,
Tevhit nağmeleri yankılandı.

Peygamberine aşık Bilal,
Bir an olsun demez aman,
Vefat etti efendisi,
Medine'yi terk etti Bilal.

Hz. Ebu Bekir ısrarlı,
Kal burada sevdalı,
Eğer sen beni azat ettiysen,
Bırak gideyim,
Nefsin içinse beni yanında alıkoy!

Gitti Bilal Şam dolaylarına,
İçinde sevgiliye özlem, burukluk,
Ayrılığın hasreti, bitti eridi,
Dayanamadı kalmadı Medine'de Bilal.

Sefer düzenledi Hz. Ömer 
Suriye Filistin'e,
Karşılamaya çıktı Bilal Cabiye'de.
Kudüs yoluna düştüler,
Kudüs'e Mescid-i Aksaya vardılar.

Ezan okudu Bilal mescidden,
Dinledi tüm seferdeki sahabeler,
Sanki geçmiş geldi
Resulullah oturdu önlerine,
Hüngür hüngür ağladı özler ve gözler.

Bir gece rüyasında Bilal,
Resulullah'ın gördü,
Sitem ediyordu adeta,

"Bunca ayrılık yetmedi mi,
Hala kabrimi ziyarete 
gelmeyecek misin?"

Zavallı yüreği duracak,
Heyecan ve ter içinde 
uyandı,
Hazırlığa başladı,
Şafakta Medine yollarına 
düştü.

Medine ah Medine!
İçinde yâri barındıran Me-
dine,
Kokusu geliyor yollarda,
Taşlarda topraklarda.
Biricik efendisine gidiyor Bilal,

Yaklaştıkça kalbi atıyor,
Kulakları uğulduyor, 
boğazı düğümleniyor,
Issız çölleri yara yara,
Medine'ye ulaşıyor.

Onu gören Medine'liler,
İşte Bilal 
işte Bilal dediler,
Hz. Peygamberin 
müezzinine,
Selam verdiler.

O'nun gibi ezan okuyan,
Bu dünyaya gelmemiştir,
Bilal hiç birini duymuyor,
Efendisine gidiyordu...

Ey Bilal, Yan Bilal, Gel Bilal,
Sana hasret kaldı Yar!
Açtı kucağını Peygamber,

"Gel Bana "diyor Bilal.

Kur'an dilinde okuyor,
Mıknatıs gibi kendine çekiyor,
Yüce makama giriyor,
Sevgilinin kabrinin yanında bayılıyor.
 
Zaman içinde zaman yaşadı,
Demlendi epeyce kabrinde,
Başında bekleşir reyhanlar,
Hasan ve Hüseyin torunlar.

Saçlarını okşuyorlar, gül kokulu elleriyle,
Dünyalar onun oldu.
Sarıldı kokladı Gül tomurcuklarını,
"Resulullah gibi kokuyorsunuz" dedi.

Hz. Hasan; “Dedem seni çok sever
Hadi bize de O'nun hatırına,
Bir ezan okuyuver
Güzel sesinden.”

Başladı Bilal ezan okumaya,
Medine halkı ayağa kalktı,
Peygamber yaşıyor sandılar
Mescid-i Nebevi ye koştular.

Ah son ezan 
Mescid-i Nebevi
Yanık ve hasret dolu
Allahu Ekber! Allahu Ekber!

O günden beri dünyada,
Böyle bir ezan okunmadı.
Bilal-ı Habeşi Hz.leri de,
Artık başka ezan okumadı!..

SON EZAN

‘Kurtuluş için üretim, üretim için sanatkar’

Çeyrek asra yakın bir zamandır ‘dünyam’ dediği atölyesinde müzik aletleri üreten ud ve tambur ustası Osman Eşen, 
yaptığı enstrümanları dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Eşen, “Yaptığım iş bazen rüyalarıma bile giriyor” diyor

Ürettiği enstrümanlar
dünyada rağbet görüyor

Konya'da, müziğe olan tutku-
sunu atölyeye taşıyan ud ve tam-
bur ustası Osman Eşen'in (76) el 
yapımı enstrümanları, yurt içinde 
ve dışında müzisyenler tarafından 
tercih ediliyor. Gençliğinde, ud ve 
tambura duyduğu ilgiyle bu ens-
trümanları icra etmeye başlayan 
ve musiki cemiyetlerinde de çalan 
Eşen, asıl mesleği öğretmenlikten 
1993'te emekli olduktan 5 yıl sonra 
hobi olarak atölye kurdu.

Müzisyen arkadaşlarının teşvi-
kiyle başladığı işte ustalaşan Eşen, 
zaman içerisinde ünü ülke sınırla-
rını da aşınca taleplere yetişemez 
duruma geldi. Eşen, ağaçları 23 
yıldır hünerli elleriyle, dinleyenleri 
mest eden müzik aletlerine dönüş-
türüyor.

Kalan ömrünü adadığı ve "dün-
yam" dediği atölyesinde eskisi ka-
dar üretim yapamasa da kalite, di-
siplin ve titizlikten taviz vermeden 
müzik aletleri yapan Eşen, üretimi 
biten enstrümanlarından tam anla-
mıyla içine sinmeyenleri müşterile-
rine sunmuyor.

Eşen, ud ve tambur sesini, ço-
cukluğunda ilk defa radyoda duy-
duğunu ve gençlik yıllarına kadar 
aşık olduğu bu enstrümanların 
neye benzediğini bilmediğini söy-
ledi. Öğretmen olduktan sonra 
ilk enstrümanını aldığını belirten 
Eşen, sonrasında müziğin hep ha-
yatının merkezinde yer aldığını ifa-
de etti.

Müziğin kendisi için bir tutku-
dan daha fazlası olduğunu kayde-

den Eşen, "İnsanın, müziği sevmesi 
lazım. Ondan önce insanı sevmek 
lazım. O sana her şeyi verir. Mü-
zik ruhun gıdası derler. Bunu ben 
demiyorum, eskiden beri söylenen 
bir şey. Eskiden hastalara bile bazı 
şifahanelerde değişik makamlarda 
ney, ud, tambur sesi dinletirlermiş. 
Ben de üzüntüye, sıkıntıya düşsem 

hemen tamburumu alırım elime. 
On dakikada ruhum dinlenir." diye 
konuştu.

‘RÜYAMDA SAPINI TAKARIM, 
SESİNİ AYARLARIM’

Yüzlerce hassas hesaplama ve 
ince işçilikle ortalama 20 günde 
yaptığı enstrümandan yankılanan 
nameleri dinlemenin, kendisine 

tarifsiz duygular yaşattığını vurgu-
layan Eşen, şöyle konuştu: "Önce 
kaliteli ağaç bulacaksın. Sazın göv-
desi, ceviz, maun, kelebek ve ven-
ge ağaçlarından güzel olur. Gövde 
kapağının da ladin ya da köknar 
olması lazım. Kırk ölçüp bir yapa-
caksın. 

Denge çok önemli. Ağacı bir-
leştirip, önünü arkasını denk ge-
tirinceye kadar binlerce işlemden 
geçiyor. Şu sazı bir insan yapıyor 
ve bundan çok değişik, olağanüstü 
sesler çıkıyor. İşte ben buna hayra-
nım. Anlatılacak gibi bir şey değil. 
Ben, fevkalade müthiş bir zevk alı-
yorum. Bu benim rüyama bile giri-
yor. Rüyamda sapını takarım, sesini 
ayarlarım. 'Yaşın 76, ne rüyası?' di-
yebilirler ama giriyor işte. Öyle bir 
haz veriyor bana."

Eşen, Türkiye'de birçok yerin 
yanı sıra yurt dışında İtalya, Yuna-
nistan, Fransa, Moldova, Almanya 
gibi birçok ülkeye de yaptığı ens-
trümanları gönderdiğini aktararak, 
bugüne kadar da müşterilerinden 
hiç şikayet almadığını dile getirdi.

Önemli bir sağlık sorunu bulun-
madığını anlatan Eşen, "Eskiden 8 
saat çalışıp yorulmuyordum, şimdi 
yaşlılıktan kaynaklı 2 saatte yoru-
luyorum. Ömrüm oldukça devam 
edeceğim. Herhalde benim bura-
dan cenazem çıkacak. Çünkü çok 
seviyorum. Bu benim bir hobim. 
Ben usta görmedim, kendime de 
usta demiyorum. Burası benim 
dünyam." diye konuştu.
n AA

Seydişehir Esnaf Sanatkârlar 
Odası Başkanı İbrahim Aypar; "Ül-
kenin kurtuluşu üretim, üretimin 
devamlılığı da sanatkârlıktan geç-
mektedir” dedi. 

Dünya ve ülke ekonomisinin 
sıkıntılı günler yaşadığını belirten 
Aypar, “Asrımızda, ticaret ve zanaat 
erbabı olan biz esnaf ve sanatkârın 
en önemli kaygısı, mesleklerin deva-
mı ve gelişmesi için mesleki eleman 
yetiştiremez hale gelmemizdir. Milli 
eğitimde 4+4+4 gibi dönemle-
re geçildiği günden bugüne birçok 
meslek dalında yeterli kalifiyede 
usta yetişmemektedir. İlköğretimi 
tamamlamak üzere 15’li yaşlara ge-
len gençlerimizin sanayiler ya da pi-
yasada usta yetiştirilen mesleklere 
gitmemesi sonucu ustalık gerektiren 
işlerde eleman yokluğu baş gös-

termiştir. Elbette gençlerimizin ve 
evlatlarımızın okumasını üniversite 
eğitimi almasını hepimiz isteriz. An-
cak çocuklarımız okumayacaksa onu 
bir sanata vermek suretiyle, hayata 
hazırlamak iyi bir vatandaş olması 
ve gelecekte anne babası olmadan 

da rızkını temin edebilmesini ayrıca 
kendine olan güvenini kazandırma-
lıyız. Bugün gelinen noktada, ma-
alesef ilköğretimi tamamlamayan 
çocuklarımız, evde, sokaklarda, ya 
da kimliksiz bir hayata adım atmak 
üzeredir. Zorunlu ilköğrenim süre-
sinden dolayı, çocuklarımızı yönlen-
dirmediğimiz, işletme sahiplerinin 
de maliyet açısından ücret ödeme-
mesi üzerine, Suriyeli, Afganlı veya 
başka ülkelerden iltica etmiş ailelerin 
çocukları, maalesef, sanayi ve üretim 
yerlerindeki bu boşluğu doldurmak 
üzeredir.  Yani bugün kıyamadığımız 
çocuklarımıza aslında gelecek için 
büyük kötülük yaptığımızın farkında 
değiliz” dedi.  “Çıraklık, kalfalık ve 
ustalık elbette eğitimin vazgeçilmez 
parçasıdır” diyen Aypar, “Bu konu-
da Milli Eğitim bakanlığı geçte olsa 

yaşanan bu sıkıntıyı Mesleki Eğitim 
Merkezlerinde başlattığı yeni uygu-
lamalarla çocuklarımızın hem dip-
loma sahibi olmasını hem meslek 
öğrenmesini ve hem de ödenecek 
ücret ve sigorta ile kazanç elde etme-
sini sağlamaktadır.      Yeryüzünde 
yaşayan her birey üniversite okumak 
zorunda değildir. Motor tamirciliği, 
elektrikçilik, kaynakçılık, aşçılık, ter-
zilik, tesisatçılık, berberlik, vb mes-
leklerde insanlığın ihtiyaç duyacağı 
mesleklerdir. Çocuklarımızı ve genç-
lerimizi severek yapacakları ve bece-
rileri doğrultusunda sanata vererek 
mutlu olmalarını sağlayalım. Ço-
cuklarımızı ve geleceğimizi sıfatsız 
ve kimliksiz bireylerle karartmamak 
için lütfen üstümüze düşen görevi 
yerine getirelim” açıklamalarında 
bulundu. n HABER MERKEZİ

Karaman’da üretiliyor, 
7 ile gönderiliyor

Karaman’da bir çiftçi tara-
fından üretilen salçalık biberler, 
Adana başta olmak üzere Bursa, 
Niğde, Aksaray, Mersin, Konya 
ve Gaziantep illerine gönderiliyor. 
150 dekar alana ekimi yapılan bi-
ber tarlasında incelemelerde bulu-
nan Ziraat Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Bayram, “Kara-
man’ın salçalık biber üretiminde 
söz sahibi illerden birisi olacağını 
söyledi.

Bayram, merkeze bağlı Mesu-
diye köyünde üretici Abdullah Kü-
çük’ün 150 dekar alanda yıllardır 
biber üretimi yaptığını belirterek, 
“Üreticimiz geçtiğimiz hafta yak-
laşık 100 kişiyle ürettiği biberin 
hasadına başlandı. İlimizde son 
yıllarda salçalık biber ekimleri arta-
rak devam ediyor. Bu tarlada üre-
tilen biberler şu an Adana, Bursa, 
Niğde, Aksaray, Mersin, Konya ve 
Gaziantep illerine gidiyor. Kara-
man da alternatif ürün olarak hızla 
artan biber üretimi umarım çift-
çilerimize ekonomik olarak katkı 
sağlar emeklerinin karşılığını alır-
lar ”dedi.

Özellikle salçalık domates ve 
biber üretiminde anlaşmalı ekim 
yapan üreticilerin ülkemizde ya-
şanan arz talep planlamasından 
dolayı sorun yaşadıklarına da deği-
nen Bayram, “Asıl sorun üretimin 
planlanamamasıdır. Daha tohum 
satışı sırasında, fide siparişi veri-
lirken, o yıl üretimin ne kadar ola-
cağı aşağı yukarı bellidir. Sanayici 
üretici ile sözleşme yaparken aynı 
zamanda açığa dikim de yaptırıyor. 
Açığa dikimse kafaya göre yapılı-
yor. Sanayici kontrat yaparken bir 
dönümden 12 ton domates alına-

cağını değil, temkinli olmak için 
8 ton domates alınacak gibi söz-
leşme yapıyor. Hava durumuna, 
yaşanacak hastalık ve zararlılara 
karşı bir anlamda kendisini sağla-
ma alıyor. Fakat, üretim 12-13 ton 
olunca, bu kez sözleşme dışı dedi-
ğimiz açığa dikilen üretimdeki artış 
da eklenince fiyatlar düşüyor. Alım 
yapan fabrikalar fırsatçılık yaparak 
üretim fazlası ürünleri bu sefer 
üreticilerimizin elinden zararına 
alıyorlar. Bunun için üretim plan-
laması yapılmalıdır” diye konuştu.
‘20 YILDIR DOMATES, 8 YILDIR DA 

SALÇALIK BİBER EKİYORUM’
Mesudiye köyünde 20 yıldır 

domates, 8 yıldır da biber ektiğini 
söyleyen çiftçi Abdullah Küçük, 
"Üreticiler olarak bizler ülkemizde 
ürün planlamasının olmamasın-
dan dolayı şikayetçiyiz. Ben yıllar-
dır bu işi yapıyorum. Bir yıl para 
kazanıyor, 2 yıl zarar ediyorum. 
Bunun sebebi de ürün planlama-
sının olmamasındandır. Domates 
ve biber para ettiği zaman, ertesi 
yıl herkes bunu ekiyor. Bu sefer 
de benim gibi yıllardır domates ve 
biber eken üretici o yıl yaptığı mas-
rafları zor çıkararak zarar ediyor. 
Bunun için ülkemiz de acilen ürün 
planlaması yapılması gerekiyor. 
Herkes kafasına göre para kazandı 
diye ekim yapmaması lazım” dedi.

150 dekarlık alana ektiği salça-
lık biberin hasadını yapmaya baş-
ladıklarını belirten Küçük, “Şuan 
için üretimden memnunuz. Yak-
laşık 1000 ton mahsul bekliyoruz. 
Ürettiğimiz biberi Adana başta 
olmak üzere 7 ilimize gönderiyo-
rum. Fiyatlar ise tatmin edici” diye 
konuştu. n İHA

haber@konyayenigun.com
FERDA BOZ GÜNERİ

GÖNÜLDEN DAMLALAR 
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Geçen yazımızda emanet ve liya-
katin birbirinin mütemmim cüzü oldu-
ğundan bahsetmiştik. Aslında emaneti 
ehline yani layık olana teslim etmek 
adalet etmektir. Aksi ise zulümdür ki 
kimse hayır göremez... Bu münasebet-
le adalet-emanet ve liyakatin üçlü saç 
ayağı olduğunun da altını önemle çi-
zelim. Bu yazımızda ise liyakati bozan/
ifsat eden zihniyeti irdelemeye gayret 
edeceğiz. 

Ulu çınar Osmanlının da yıkılma-
sına sebep olan liyakatin bozulmasına 
yol açan halk arasında torpil diye nite-
lenen kayırmacılığın esaslı  faktörlere 
baktığımızda:

1.Nepotizm:Kan bağına bağlı  ka-
yırma

2.Hemşehricilik, Bölgecilik
3.Mensubiyet (Belirli bir mesleğe, 

dine  aidiyet)
4.İdeolojik yakınlık

ve bunların dışında "teminde ko-
laylık"

olarak ana hatlarını belirleyebiliriz.
En önemli ve öncelikli buhranları-

mızdan olan işsizlik meselesinde top-
lumun ileri gelenlerinden çocuğumuzu 
işe koymak için torpil /kayırmacılık yap-
masını bekliyoruz. Halbuki, liyakatin iki 
unsurunun inşa edilmesini beklediği-
miz ve işbirliği yaptığımız takdirde bu 
sorun adil bir çözüme kavuşacaktır. Bu 
nedir? Önceki yazımızda formüle ettiği-
miz gibi kabiliyet (Bilgi + beceri) ve Ka-
rakter (Ahlak).... Bu nasıl olur? Eğitim-
le... Bunun için  Eğitim/Maarif ,  Talim 
ve Terbiye konusunda ısrarcı ve takipçi 
olmamız gerekmez mi?  Realitede ise 
hepsini geçiyoruz, okul sonrası  erişkin 
evladımız için işe yerleştirilmesini talep 
ederek adeta yanlışta işbirliği yapıyoruz 
gücümüz yetmezse de adaletsizlikten 
yakınıyoruz.  Süreçte pek bir dahlimiz 

yok ancak sonuçta devre-
ye giriyoruz. Benzetmek 
kabilse, tarlada -etkin, 
süreci belirleyici-  izimiz 
yok ancak hasat da ortaya 
çıkıyoruz. 

İşin temelinde eğitim-
le birlikte marifeti edinecek 
ve topluma katma değer 
sağlayacak insanlar yetiş-
tirmek gerekir.  Hali hazır-
daki    okul mezuniyetleri 
neticesi topluma münevver, girişimci, 
değer katan, öncü olan değil çoğun-
lukla kendini tanımayan, iş bilmeyen/
beğenmeyen, işsizler ordusuna bir 
fert daha kazandırıyoruz. Ne yazık ki, 
mevcut okul seviyesi arttıkça iş bul-
ma şansı azaldığı istatistiklerden çıkan 

sonuç.  Okul, dinlenme 
/oyalanma istasyonu 
değil, hayata hazırlanma 
mekanı olmalı ve bu ko-
nuda halk ısrarcı olmalı 
aksi halde kısır döngüye 
girilir. 

Geçmiş zamanların 
birinde Eğitim Fakül-
tesinin yeni eğitim yılı     
açılışına zamanın Milli 
Eğitim Bakanı da katıl-

mış. Fakülte Dekanı konuşmasında 
liseden gelen gençlerin kalitesizliğin-
den/yetersizliğinden dem vurarak çok 
sıkıntı çektiklerini söylemiş. Konuşma 
sırası Bakana gelmiş ve     taşı gediğine 
yerleştirmiş: "Hocam, haklısınız, ancak 
lisedeki gençleri de sizin mezun etti-

ğiniz hocalar yetiştiriyor" demiş. İşte 
kısır döngü budur.

Belki radikal bir öneri olabilir an-
cak şahsi kanaatim: Önce sistem ve 

sonuç odaklı yaklaşım ile düzenlemeler 
yapılmalı ve kalitesiz yani piyasanın ih-
tiyaçlarına uygun olmayan çıktı verme-
nin  önüne geçilmeli; okullar bu yolla 
kabilse ıslah edilmeye çalışılmalı ...En 
nihayetinde  belirli kriterleri karşılama-
yan ve sahada karşılığı olmayan okullar 
kapatılmalı . Bazen işlevsel olmayan bir 
mekanizmanın yok olması var gibi gö-
rünmesinden daha yararlı olabilir. 

Teminde kolaylık fikrinin geri pla-
nında bazı patronların "elimi sallasam 
ellisi" anlayışıyla ucuz işçilik ve kar mak-
simizasyonuyla eleman temin ettikleri-
ni görüyorum. Eğer insanca yaşam 
standartlarını çalışanımıza sağlamaz 
isek aynı anlayış çalışanda da gelişir 
ve "nasıl olsa piyasada bu parayı nerde 

olsa alırım" diye düşünür. Kolay gelen, 
kolay gider ancak önceki yazımızda be-
lirttiğimiz gibi şirketin itibarını da gider-
ken yanında götürebilir. Öyle ise, her 
şeyden önce çalışanımızın insanca ya-
şayabileceği (Temel ihtiyaçlarını göze-
ten) ekonomik koşulları sağlamalıyız; 
sadece iş değil kalp bağı ile işverene 
bağlanması için gayret göstermeliyiz. 
Ezen değil, gözeten olmalıyız. Bunun 
için çalışanın zor anlarında, ailevi, eko-
nomik sıkıntılarında desteğinde olmalı-
yız. "İşine gelirse, yoksa kapıda yığınla 
adam bekliyor" anlayışı yarardan çok 
fazla zarar getiren bir düşüncedir. 

İşveren ve çalışan hemhal oldu-
ğunda gerçekten dünya güzel olur. 
Bunun örnekleri kadim tarihimizde 
çoktur ki özünde  iş sahibinin yediğin-
den yedirmesi, giydiğinden giydirmesi 
vardır. Hulasası, ahilik kültürüne tekrar 
dönmek gerek.

LİYAKAT MESELESİ-2

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Alaaddin ALADAĞ ile

alaaddin_aladag

2006 yılından 2018 yılına kadar 100 bin poz 
fotoğraf çeken Durgut’un fotoğrafları, Selçuklu 
Belediyesi’nce projelendirilen Panorama Mekke-i 
Mükerreme Projesi’ne de hayat verdi. Durgut 
şimdi de İslam Şehirleri adıyla önemli bir proje 
yürütüyor. 

İslam dünyasının ortak paydasının “İslam” 
olduğunu vurgulamak ve “Ümmet’e yok birbi-
rimizden farkımız” demek için seçtiği 40 İslam 
ülkesinden 100 şehri fotoğraflıyor. Kendi imkan-
larıyla projeyi yürüten Durgut, bugüne kadar 71 
şehrin çekimlerini tamamladı. 

YENİ NESİLE IŞIK TUTACAK 
Çektiği fotoğraflarla dikkat çeken ve önemli 

projelere hayat veren fotoğraf sanatçısı Orhan 
Durgut, yürüttüğü projenin son durumuyla ilgili 
bilgiler verdi. İslam Şehirleri projesiyle 40 İslam 
ülkesinden 100 şehri fotoğraflamayı amaçlayan 
Durgut, yaptığı çalışmayla çok büyük bir İslam 
Kültür ve Medeniyeti görsel arşivini gelecek ne-
sillere aktaracak.  

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Durgut, 
İslam medeniyetinin aynı zamanda şehirleri de 
imar ettiğine dikkat çekti. Ancak son dönemde 
Batı’nın ümmet kimliğini taşıyan bu şehirleri yok 
etmeye başladığını dile getiren Durgut, “Efendi-
miz (SAV)’in peygamberlik görevinin başlaması 
ile Dünya üzerine yayılan İslâm kültür ve Medeni-
yetini de götürüp imar etmiştir. 

Bu kültürel varlıklar İslâm ümmetinin kim-
liğini oluşturmaktadır. Son zamanlarda batı 
dünyasının etkisi ile kadim İslâm şehirleri yok 
edilmekte ümmet kimliği yok edilmekte. Hemen 
yanıbaşımızda eski Halep artık yok... Mekke-i 
Mükerreme ile başlayıp tüm İslam Coğrafyasın-
da İslâm tarihinde bir hikayesi olan 40 ülkeden 
100 şehrin çekimlerini yapmaktayım. 71 şehrin 
çekimlerini tamamladım. 

Çekimler tamamlandığında çok büyük bir İs-
lam Kültür ve Medeniyeti görsel arşivini gelecek 
nesillerin dikkatine sunmuş olacağım” dedi. 

EFENDİMİZ’İN MEKTUPLARI 
Öte yandan, projenin içerisinde onlarca alt 

projelerin de olduğunun bilgisini paylaşan Dur-
gut, “Bu yaptığım büyük projenin içinde pek çok 
konularda onlarca alt projeler oluşmakta. Bunlar-
dan biri de Efendimiz (SAV)’in 628 yılında çevre 
devlet liderlerine yazdığı İslâm’a davet mektupla-
rını konu alıyoruz. 

Görüntüsü mevcut olan 9 mektubun izinde 
olup bu mektupların orijinallerinin fotoğraflarını 
çekeceğiz, kitabımızda da orijinallerin bugünkü 
halleri ve parşömen üzerine replikalarını koyaca-
ğız. Herbir mektubun hikayesinde geçen mekan-
lar Kisra Sarayı halen ayakta Irak’ta, sebep oldu-
ğu olaylar Mute savaş alanı Ürdün’de, mektupları 
ulaştıran elçilerin kabirlerinin olduğu mekanlar 
gibi pek çok özel fotoğraflar ile donatacağımız ki-
tabımız görselliği ile konusunda yapılmış ilk kitap 
olacaktır” diye konuştu.  

VEDA HUTBESİ İLE SONA ERECEK
Kitabın belli başlı özelliklerinden de detaylar 

veren Durgut, şu bilgileri aktardı, “Kitabımızın 
kapağı 40 yaşında peygamberlik görevini üstlen-
miş olan Peygamber Efendimiz (SAV)’e ithafen 
40 ışık hüzmeli güneş ile mektup zarfı gibi tasar-
ladık. Efendimiz (SAV)’in mühürü ile de mühürle-
dik. Yemen kralı Tubba’nın Efendimiz (SAV)’den 
700 sene evvel Efendimiz (SAV)’e mektup yazıp 
altın ile mühürlemesine ithafen kapak Mührümü-
zü altın renkli yaptık. 

Tubbanın mektup hikayesi başlayacak ki-
tabımız, tebliğ mektupları ile devam edecek ve 
Efendimiz (SAV)’in Veda Hutbesi’ni ümmetine 
verdiği mesajları içeren mektup olarak kitabımızı 
sonlandıracağız. 

İslâm’ın yayılıp doğru anlaşılabilmesi için 
bu mektuplar ile başlayan tebliğ seferleri günü-
müz ümmetinin dikkatine sunup “bugün sen ne 
yapıyorsun?” sorusunun cevabını kendilerine 
bırakarak farkındalık oluşmasına sebep olmak 
istiyoruz.”

İslam şehirleri yaşayacak 
İslam Şehirleri projesiyle 40 İslam ülkesinden 100 şehri fotoğraflamayı amaçlayan fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, 
“Son zamanlarda batı dünyasının etkisi ile kadim İslâm şehirleri yok edilmekte. Çekimler tamamlandığında çok bü-

yük bir İslam Kültür ve Medeniyeti görsel arşivini gelecek nesillerin dikkatine sunmuş olacağım” dedi

Orhan Durgut kimdir? 
57 yılında Kütahya Tavşanlı’da 

doğdum. 76 yılında Endüstri 
Mimari Fotoğrafçılık konusunda 
dersler alıp mesleki fotoğrafçılık 

hayatım başlamış oldu. Önce eşim 
Fatma sornasında oğlum Cem ile 

çalışmalarımı devam ettirmekteyim.

Bizans İmparatoru Herakleios’a mektubun sunulduğu Şam-ı Şerif Gassanlı, Busra Emini Şurahbil b.Amr’a yolladığı mektubu 
götüren yolda Mute’de şehit edilen Haris b. Umeyr Nizwa/Umman
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Soluk alan bir sessizlik girdi keli-
melerle arama. İçeride olup bitenden 
kimseye haber vermeyerek ama ba-
kıldıkça yüzümden okunan bu derdi; 
hangi ağrıya benzeteceğimi bilmeden 
usulca uzaklaştırdım gözümün önüne 
gelenleri. O an ne hissettim ne yaşa-
dımsa bir yenisine daha yer kalmadı 
benliğimde. Bir şey yapmak istedim. 
“O güne dönebilseydim” dediğim 
bir keşkeye başkasının sürüklendi-
ğini gördükçe un ufak oldu yüreğim 
olduğu yerde. Dört döndüm de en-
gelleyemedim. Anladım ki hayat erte-
lenmiyor… Kendi geçmişime uzaktan 
baktığım o anda kaldım saatlerce. 

Yelkovan akrebe yetişemesin istedim. 
Zaman geriye aksın istedim. Geçmişe 
dönüp, telafisi olan bütün hataları sil-
mek istedim. Kahrolası bir inat uğruna 
heba olurken kıymetler, çıkıp anlatmak 
istedim. Biriktirmeyin acıları; taşı-
yamayacağınız kadar çoğaldığında, 
kurtulmak istediğiniz sıkıntılarınızken 
hayatınızdakini çıkarıyorsunuz diye-
bilmek istedim. Yapmak zor, yıkmak 
kolayken yaşamak hor davranır insana 
haykırmak istedim! 

Herkes suçu birbirine atarken şu 
soruları sordum kendime “Hataları-
mızı ne kadar tanıyoruz? Yoksa onları 
görmezden mi geliyoruz? ‘Hatalardan 

ders çıkarmak’ sözünün 
altını ne kadar doldurabili-
riz? Yapılan ufak yanlışlar, 
esaret zincirine bir halka 
daha eklerken; telafi saf-
hasına geçmeye cesareti-
miz mi yok, isteğimiz mi? 
Fark ettim ki, bizler olum-
suzluklarla başa çıkmak 
yerine onlarla yaşamayı 
öğreniyoruz. Daha sonra 
da alışkanlık haline getiri-
yoruz. Bunun önüne geçebilmek ister-

dim. İnsan bazen kendi-
ne bile yetemez bilirim. 
O zamanlarda içimizden 
bir feryat yükselir, ken-
dini duyuramadığını 
anladığındaysa figanın 
susar. Düşünün ki haya-
tı yoluna koymuşsunuz 
ama bir şeyler eksik. 
Fakat çözümünü bula-
mıyorsunuz. Sebepsiz 
bir iç sıkıntısı, geçmişe 

özlem, yaşam keşmekeşi, hangisini 

yaşıyorsunuz belirsiz. İşte bütün 
bunlar ruhu yorgun düşürür.  Bir in-
sanın hayatına uzaktan bakarak onu 
anlayamazsınız, bu yüzdendir ki çok 

az insan iç dünyasını çevresine yansı-
tır. Bu aşamada hepimizin tek ihtiyacı 
olan şey karşılıklı anlayıştır.

Bir insanın içinde sevgiye karşı 
güven kalmamışsa eğer; onu her şe-
yin düzeleceğine inandırmak zor olsa 
da imkânsız değildir. Sevginin üç hali 
vardır. Bunlar; eğer, çünkü ve rağmen 
sevgisidir. Birinin sizi hangisiyle sev-
mesini isterdiniz? Şüphesiz rağmen 
sevgisini tercih ederdiniz. Rağmen 
sevgisinin ömrü uzundur. Sonu hu-

zurdur. Dünyanızı anlamlandırmak 
istiyorsanız, rağmen sevgisini dene-
yin. Bu sevgi bir kalbi kazanamasa 
da size hiçbir şey kaybettirmez emin 
olun. Sevmeyi sevdirir, saygıyı sür-
dürür. Duygularınızı yansıtmaktan ka-
çınmayacağınız, sevginizden çarçabuk 
vazgeçmeyeceğiniz, ben dilini bırakıp 
biz diyebileceğiniz bir geleceği umutla 
bekliyorum…

Yunus Emre “Maharet güzeli 
görebilmektir, sevmenin sırrına ere-
bilmektir. Cihan, Alem herkes bilsin 
ki: En büyük ibadet sevebilmektir.” 
sözleriyle özetlemiş durumu. Sevmek 
kurtaracak bizleri…

HEBA OLAN KIYMETLER

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, dünden bugüne Karatay’da hizmet eden dava arkadaşlarını biraraya getirdi. Programda, Karatay’ın 
birlik, beraberlik, hoşgörü ve muhabbetin merkezi olduğu, bu ilkelerle AK Parti’nin başarı öyküsüne hizmet ettiği vurgulandı

AK Karatay’dan ahde vefa
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 

tarafından teşkilatta bugüne kadar 
görev yapan dava insanlarının bir 
araya geldiği “Dünden Bugüne Bir-
likte Karatay” programı düzenlendi. 
Oldukça geniş ve yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen programa; AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Orhan Erdem, Ahmet 
Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
AK Parti Konya İl Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, AK Parti’nin kurulduğu 
2001’den bugüne kadar görev yap-
mış önceki dönem milletvekilleri, İl 
Başkanları, Karatay İlçe Başkanları, 
İlce Belediye Meclis Üyeleri, AK Par-
ti Karatay İlçe Yönetimleri, Karatay 
İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkan-
ları, Mahalle Başkanları ve Mahalle 
Yönetimleri katıldı. 

GENÇ: BU KUTLU BAYRAĞI DAHA 
İLERİYE TAŞIMAK İÇİN VAR
 GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, programda yaptığı 
konuşmasına programa katılan tüm 
dava arkadaşlarına teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Amaçlarının 
geçmişi hatırlamak ve bugüne kadar 
AK Parti çatısı altında görev yapmış 
dava arkadaşlarıyla bir araya gelmek 
olduğunun altını çizen İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, “Öncelikle, ‘Dünden 
Bugüne Birlikte Karatay’ programı-
mıza katılımlarınızdan dolayı her bi-
rinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri 
saygı, sevgi ve muhabbetle selamlı-
yorum. Geçmişimizi hatırlatmak, 
mazide bir gezinti yapmak istedik. 
Sizlerle bir araya gelerek, sizleri ha-
tırlamak, sizlerle muhabbet etmek 
istedik. Karatay her zaman; birlik, 
beraberlik ve muhabbetin en güzel 
örneği olmuştur. Yeni eski demeden 
davetimize icabet ettiğiniz için tüm 
teşkilat mensuplarımıza teşekkür 
ediyorum. Rabbim birliğimizi, be-

raberliğimizi daim eylesin. İnşallah. 
Göreve geldiğimiz 2014 yılından iti-
baren; ana kademe, kadın ve gençlik 
kolları ile birlikte durmadan, yorul-
madan, gece–gündüz demeden AK 
Partimizin başarı öyküsüne katkıda 
bulunmaya gayret ettik. Bu kutlu 
bayrağı, daha da ileriye taşımak ve 
‘şu gök kubbede hoş bir seda bırak-
mak için’ var gücümüz ile çalışmaya 
gayret ediyoruz. Kuruluşundan bu 
yana ilçe teşkilatımızda görev alan 
tüm dava arkadaşlarımıza, bugü-
ne kadar verdikleri emeklerinden 
ve katkılarından dolayı şükranları-
mı sunuyorum. Vefat edenlere Al-
lah’tan rahmet, hastalara acil şifalar 
diliyorum. Bu duygu ve düşünce-
lerle programımızın Karatay’ımıza, 
Konya’mıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

KILCA: HİZMET ÇITASINI 
DAHA YUKARILARA 

TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da “Dünden Bugüne Birlikte 
Karatay” programında konuşma-
da programı düzenleyen ve katılan 
herkese teşekkür etti. Başkan Ha-
san Kılca, “Bizlere bu görevleri ve-
ren rabbime hamdolsun. ‘Bir Başka 
Karatay’ için, Konya’ya ve Karatay’a 
hizmet etmenin gururunu onurunu 
yaşıyorum. Hz. Mevlana ‘Dostlarını 
her zaman vefa ile hatırla can, ara-
yan sen ol, bulan sen, tanıyan sen ol, 
kucaklayan yine sen ol’ der. Çünkü 
kula vefası olmayanın Hakk’a vefası 
da olmazmış. Onun için bir vefa top-
lantısı da diyebileceğimiz ‘Dünden 
Bugüne Birlikte Karatay’ progra-
mında emeği geçen İlçe Başkanımız 
Sayın Mehmet Genç olmak üzere 
herkese teşekkür ediyorum. Kara-
tay Belediyesi olarak bugüne kadar 
ortaya konan hizmet anlayışı ve hiz-
met çıtasını daha yukarılara taşımak 
için gece gündüz çalışıyoruz. Fiziki, 
altyapı, sosyal ve kültürel belediye-
cilik gibi birçok alanda çalışmamız 
ve projemiz var. Teşkilatımız, millet-
vekillerimiz, büyükşehir, merkez ilçe 
belediyelerimizle güzel bir uyumla 

Konyamız için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Programda önceki Dönem Mil-
letvekilleri adına söz alan Halil Ürün 
ise, düzenlenen program dolayısıyla 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç ve ekibine teşekkür etti.  
Halil Ürün, şunları kaydetti: “Bizim 
davamız; halkla iç içe olmak; yüre-
ğimizle, cesaretimizle, bilgi birikimi-
miz ve varlığımızla bu davaya ken-
dimizi olanca gücümüzle kendimizi 
verebilmektir. 

Geçmişte, ‘Konya gibi bir Türki-
ye, Türkiye gibi bir dünya’ diye bir 
sloganım vardı. Şimdi görüyorum ki 
Konya’nın da önünde bir yer olması 
lazım. Karatay gibi bir Konya, Kon-
ya gibi bir Türkiye ve Türkiye gibi 
bir dünya demek lazım. Onun için 
de hepimiz heyecanımızı, aşkımızı 
ve sevdamızı bu dava için vermeye 
devam edeceğiz. Bu millet vefalıdır, 
kendisi gibi düşünen, kendisi gibi 
oturan, ağlayan ve gülen insanlar-
dan asla vazgeçmemiştir. Onun için 
de bugüne kadar milletimiz hep 
doğru tercih yapmıştır. Bu yolda 
emeği geçen tüm dava kardeşlerimi 
can-ı gönülden kutluyorum. Sizlerin 
bu emeği ve gayreti sayesinde Kon-
ya çok değişti ve dünyanın en gü-
zel şehirlerinden birisi haline geldi. 
Bundan sonra da yine hep birlikte 
gayret ederek şehrimizi ilçelerimizi 
çok daha güzel yerlere getireceğiz” 
inşallah.” ifadelerini kullandı.

ALTAY: HEPİMİZİN 
ORTAK HEDEFİ ERDOĞAN’IN 
YOL ARKADAŞI OLMAKTIR

“Kimimiz meclis üyeliği, kimimiz 
belediye başkanlığı, il veya ilçe teşki-
latı mensupluğu veya mahalle tem-
silciliği yaptı” diyen Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, bu aileye mensup her bir bire-
yin ortak bir hedefi olduğuna vurgu 
yaparak şunları aktardı: “Hepimizin 
ortak hedefi, anlayışı ve bir duruşu 
var; o da AK davanın AK neferi ol-
mak ve Liderimiz Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktır. 
Bizler bunu bir şerefle taşıyoruz ve 
AK Partiliyiz, Cumhurbaşkanımızın 
yol arkadaşıyız diye gururla her yer-
de söylüyoruz. İnşallah yarın bunu 
torunlarımıza da bunu anlatacağız. 
20 yılda Türkiye, Konya ve Karatay 
nereden nereye geldi buna hep bir-
likte şahitlik ettik. Ama bizlerin daha 
yapacak çok işimiz, gidilecek çok yo-
lumuz var. Daha büyük bir Türkiye 
oluşturmak için daha çok çalışma-
mız, daha çok bir ve beraber olma-
mız gerekiyor. Karatay her seçimde 
kırılması zor rekor oy oranıyla bizlere 
destek oluyor. Allah hepinizden razı 
olsun. Bugüne kadar bu yolda ter 
döken herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Belediyelerimiz de yine çok 
çalışıyor. Bugün bayrağı taşıyan Ha-
san Kılca Başkanımız çok güzel işler 
yapıyor ve Türkiye’nin en başarılı 
belediye başkanlarından birisi. Ken-

disine çok teşekkür ediyorum.” 
ÖZDEMİR: BAŞARIMIZIN 

EN BÜYÜK SIRRI SAMİMİYET 
TEVAZU VE GAYRETTİR

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, 20 yıldır bu ülkeye 
hizmet ettiklerini aktararak bu yolda 
her zaman aynı anlayışla hareket 
ettiklerine vurgu yaptı. Hacı Ahmet 
Özdemir, “AK Parti kadrolarının en 
önemli özelliği ve bugüne kadar 
elde edilen başarının en büyük sır-
rı, AK Parti’nin mensuplarında kibir 
olmaması, çok çalışması ve elbette 
Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma 
azmi, samimiyeti ve gayretidir. 2018 
seçim sloganımız da zaten ‘Samimi-
yet, Tevazu ve Gayretle’ idi. Tüm bu 
duygu ve anlayışlarımızı kaybetme-
den yolumuza devam etmemizi dili-
yorum” dedi. 
ERDEM: 2023’TE DE KARATAY YİNE 

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLACAK
AK Parti Konya Milletvekili Or-

han Erdem de AK Parti Ailesi olarak 
her zaman sahada ve milletle bir ara-
da olduklarına vurgu yaptı. Erdem, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Teşkilat 
mensuplarımız, milletvekillerimiz ve 
belediye başkanlarımız her zaman 
sahada, esnafımızı ziyarette ve mil-
letimizin içinde. Bugüne kadar oldu-
ğu gibi bu, bundan sonra da böyle 
gidecek. Yani bu teşkilatın mensu-
bu olan herkes günün veya gece-
nin saatine bakmaksızın çalışmanın 
peşinde. Allah’ın izniyle 2023’te de 
aynı azimle Karatay Türkiye birincisi 
olacak. Ben, bu vesileyle partimizin 
kuruluşundan bugüne kadar bu da-
vada emekleri olan tüm parti men-
suplarımıza teşekkür ediyorum.” 

SORGUN: NÖBETİN NEREDE 
TUTULDUĞUNU ÖNEMSEYENLER 
NÖBET MAHALLİNİ TERK ETTİLER

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun da konuşmasına prog-
ramı düzenleyen AK Parti Karatay 
İlçe Teşkilatı’na teşekkür ederek 
başladı. Sorgun, “Programın ismi 
‘Dünden Bugüne Birlikte Karatay’ 
olarak belirlenmiş. Çok güzel bir 

program. Ben bu vesileyle emeği 
geçen İlçe Başkanımız Sayın Meh-
met Genç kardeşime ve tüm ekibine 
teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel 
manzarayı görünce ‘Bugünden Yarı-
na Karatay’ aklıma geldi. Elhamdü-
lillah işte Karatay, işte davamız ve 
işte AK Parti budur. Nöbetin nerde 
tutulduğu değil, nasıl tutulduğu 
önemlidir. Nöbetin nerede tutuldu-
ğunu önemseyenler bugün nöbet 
mahallini terk ettiler ama nöbetin 
nasıl tutulduğunu önemseyenler şu 
anda nöbetteler. Ben tüm dava kar-
deşlerime şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu. 
ANGI: ZULME DUR DİYEN BİR LİDERE 

YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYORUZ
“Dünden Bugüne Birlikte Ka-

ratay” programını organize eden 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Ha-
san Kılca’ya teşekkür eden AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilk 
günkü heyecan ve aşkla bir arada 
bulunduklarını belirtti. Hasan Angı, 
şunları aktardı: “Konyamızda zemin 
bulması, Karatay başta olmak üzere 
tüm ilçelerimizdeki teşkilatlarımızın 
o fedakarca çalışmaları ile geçmiş-
ten gelen misyonumuzu geleceğe 
taşıma azmi, hamdolsun ki bugüne 
kadar milletimizin yüzünü hep gül-
dürdü. Karatay hep bir başka oldu. 
Bu yolda yürürken pek çok dava kar-
deşimizi ebediyete uğurladık. 

Ben, bu vesileyle hepsine rab-
bimden rahmet diliyorum. 20 yıl bo-
yunca hiçbir zaman geri durmadan 
her türlü gayreti gösteren hiçbir za-
man bu davaya makam veya mevki 
gözüyle bakmayan siz değerli dost-
larıma teşekkür ediyorum. Bizler bu 
ülkenin birlik ve beraberliği için gay-
ret ederken etrafımızdaki ülkelere 
baktığımız zaman insanlığın hak ile 
adalete olan muhtaçlığını çok daha 
derinden hissediyoruz. Önümüzde 
Afganistan ve Suriye örneği var. Zul-
mün olduğu yerde huzur olmaz. Biz-
ler de hamdolsun ki zulme dur diyen 
bir lidere yol arkadaşlığı yapıyoruz. 
Yolumuz açık olsun inşallah.”
n HABER MERKEZİ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ
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Oturdukları evin zemini çöken aile yaşadığı şoku atlatamıyor

Seydişehir ilçesinde erişte kes-
tikleri sırada odanın zemini çöken 
aile yaşadıklarına inanamıyor. De-
ğirmenci Mahallesinde müstakil 
evin salonunda tabanın çökmesi 
sonucu yaralanan Güllü Koçak, ya-
şadıklarını anlattı.

Gelini Gülkız Koçak ile dünürü-
ne erişte kesmeye gittiklerini kay-

deden Koçak, "Sanki hafif hafif yere 
göçtüğünü hissettim. Dünürüme, 
'burası göçüp gider' dememle bir-
likte bir çatırtı geldi. Torunum var-
dı, kaçmaya çalışırken hepimiz yere 
göçtük. Ondan sonra komşular ye-
tişti. Güvenlik görevlileri geldi, kur-
tardılar." ifadelerini kullandı.

Evin sahibi Cemal Aktaş da 

evde yalnız yaşadığını, çok üzgün 
ve çaresiz olduğunu kaydetti. Ço-
cuğunu çöken yerden kendinin çı-
kardığını kaydeden Aktaş, şunları 
kaydetti: "Evde avluda otururken 
bir gıcırtı koptu. Ne olduğunu an-
lamadık. Baktık ki salon çöktü, ço-
cuğum kayaların altında kaldı. Ço-
cuğumu kendim çıkardım. Büyük 

bir mucize kaza atlattık. Allah gös-
termesin, çocuğum sakat olsaydı 
ömür boyu acısını çekerdim. Evime 
giremiyorum. Evin altı bodrumdu 
ama rutubetten ama havasızlıktan, 
nasıl çöktü anlamadım. Bir kapak 
yatırdık, üzerini kapattırdık." ifade-
lerini kullandı. 
n AA

Uyuşturucu operasyonlarında 
37 zanlıdan 11'i tutuklandı

Aksaray'da kaçak 
silah operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuştu-
rucu operasyonlarında gözaltına 
alınan 37 şüpheliden 11'i tutuk-
landı. İl Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şubesi 
ile Seydişehir ve Ereğli Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup amirlik-
leri tarafından, 16-23 Temmuz'da 
uyuşturucu madde ticareti yapan 
ve kullananlara yönelik operasyon 
düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapı-
lan aramalarda, 64,3 gram eroin, 

3 kilo 267,4 gram esrar, 366 kök 
Hint keneviri ile çeşitli miktarlar-
da uyuşturucu madde, tabanca 
ve tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapı-
lan kontrollerde, gözaltına alınan 
3 şüphelinin "uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" suçundan çeşitli 
yıllar aralığında kesinleşmiş hapis 
cezalarının bulunduğu tespit edil-
di. Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen 37 şüphe-
liden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh 
ceza hakimliğince tutuklandı. n AA

Aksaray’da polisin kaçak silah 
ticari yaptığı iddia edilen bir şüp-
helinin evine düzenlediği operas-
yonda, 3 adet ruhsatsız silah ve 
bin 409 adet mermi ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube-
si ekipleri, M.G. isimli bir şahsın 
ruhsatsız tabanca bulundurduğu 
ve satarak ticaretini yaptığı bilgisi-
ne ulaştı. Bunun üzerine harekete 
geçen KOM ekipleri, şüpheli şahsı 

teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir 
süre yapılan takibin ardından ye-
terli delil ve bulgulara ulaşan KOM 
ekipleri, şüphelinin evine operas-
yon düzenledi. Şüpheli M.G. yaka-
lanarak gözaltına alınırken, evde 
yapılan aramalarda farklı marka 
ve modellerde 3 adet ruhsatsız 
silah ve bu silahlara ait bin 409 
adet mermi ele geçirildi. Gözaltına 
alınan M.G. hakkında 6136 sayılı 
kanuna muhalefet suçundan adli 
işlem yapıldı.n İHA

Karaman'da bir otomobilin seyir 
halindeki traktör römorkuna arka-
dan çarpması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, Karaman-Mersin Karayolu-
nun 10’uncu kilometresinde mey-
dana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü 
henüz öğrenilemeyen 64 AAP 590 
plakalı Tofaş marka otomobil, seyir 
halindeki Duran A. idaresindeki 70 
AS 317 plakalı traktörün römorkuna 
arkadan çarptı. Kaza sonrası otomo-
bil şarampole inerek takla atarken, 
traktörün arkasında takılı olan rö-
morksa yol ortasına devrildi. Kaza-
da traktörde bulunan sürücünün 
eşi Aliye ve kızı Merve A. yaralan-

dı. Otomobil sürücüsü ise hurdaya 
dönen araçtan kendi imkanlarıyla 

çıkarak kaza yerini yaya olarak terk 
etti. Yaralı anne ile kızı ambulansla 

kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tedavi altı-
na alınırken, sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza sonrası olay ye-
rinden ayrılan otomobil sürücünü 
yakalamak için çalışma başlatırken, 
araç içindeki alkol şişeleri dikkatler-
den kaçmadı. Kazanın şokunu üze-
rinden atamayan traktör sürücüsü 
Duran A. yolda seyir halindeyken 
arkadan gelen bir otomobilin çarp-
tığını söyleyerek, "Çarpmanın ardın-
dan eşim ile kızım traktörden yere 
düştü. Ben onların yardımına koş-
tum. Otomobil sürücüsü ise ortadan 
kayboldu" dedi.
n İHA

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Ilgın’da tartıştığı baba ve kızını yanında bulunan tabancayla vurarak öldüren şahıs, daha sonra aynı silahla kendi 
başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip intikal etti

Baba ve kızını öldürdü, 
daha sonra intihar etti

Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı 
baba ve kızını tabancayla vurarak 
öldürdükten sonra intihar etti. Olay, 
öğle saatlerinde Konya'nın Ilgın il-
çesi Milli Egemenlik Mahallesi'n-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa D. henüz belirlene-
meyen bir nedenle Yusuf Güler ve 

kızı Sema Nur Saraç ile evlerinde 
tartışmaya başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesinin ardından 
Mustafa D., yanında bulunan ta-
bancayla Yusuf Güler ve kızı Sema 
Nur Saraç’ı vurdu. Mustafa D. daha 
sonra tabancayla kendi kafasına ateş 
ederek intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihba-
rı üzerine olay yerine sağlık ve po-
lis ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde 
Mustafa D.'nin olay yerinde hayatı-
nı kaybettiği belirlendi. Olayda ağır 
yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema 
Nur Saraç ilk müdahalenin ardından 

ambulansla Ilgın Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Baba ve kızı burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Mustafa D.'nin 
cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
n İHA

Otomobiller çarpıştı,
2 kişi yaralandı Zincirleme trafik 

kazasında 4 yaralıBeyşehir ilçesinde, iki otomo-
bilin çarpışması sonucu sürücüler 
yaralandı. Kaza, Müftü Mahallesi 
Seydişehir Çevre Yolu üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, A.Y. yönetimindeki 42 BF 954 
plakalı Lada marka otomobil ile kar-
şı yönden gelen M.G. idaresindeki 
42 M 0380 plakalı Renault marka 
otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ka-
zada 42 M 0380 plakalı otomobil 

yol üzerinde devrilerek ters döndü. 
Kazada 42 BF 954 plakalı aracın sü-
rücüsü A.Y. ise araç içerisinde sıkış-
tı. Yaralı sürücü adrese sevk edilen 
sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 
bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı 
sürücüler ambulansla kaldırıldık-
ları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Kadınhanı ilçesinde 3 aracın ka-
rıştığı zincirleme trafik kazasında 4 
kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
Kadınhanı kavşağında Durmuş Tu-
ran idaresindeki 42 Hl 982 plakalı 
otomobil ile Halil İbrahim Demir’in 
kullandığı 42 RY 203 plakalı oto-
mobil çarpıştı. Demir’in kullandığı 
araç daha sonra da Mustafa Olcay 

yönetimindeki 42 CYD 39 plakalı 
tıra çarptı. Kazada, sürücüler Dur-
muş Turan, Halil İbrahim Demir 
ile otomobillerde bulunan İbrahim 
Alabora ve Hatice Turan yaralan-
dı. Kadınhanı Devlet Hastanesin-
de tedavi altına alınan yaralılardan 
Hatice Turan’ın durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. n AA
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Acının tarifi nasıl olur bilmiyorum 
ama acıyı tarif etmek için illaki yaşan-
ması gerekir onu net biliyorum.

Önceki gün tanık olduğum bir acıyı 
dostlarımın yüzlerinde çok net gör-
düm. Dostluklarımızın çok uzun yıllara 
dayandığı Arslan ailesi fertlerinin he-
men hepsinin yüzlerinde ki, gözlerinde 
ki acıyı gördüm.

Ancak yüreklerinin yangınlarını ne 
görebilirim ne de tarif edebilirim. İşte o 
tarif edilemeyen acı ateşin düştüğü yer 
derler ya tam o nokta.

Tarif etmeye çalıştığım acının sa-
hipleri Arslan ailesi idi… Kardeşimden, 
ağabeyimden ayırt etmeden sevdiğim 
insanlardı bu tarifi imkansız acıyı yaşa-
yanlar.

Bayram, Şükrü, Hüseyin ve Mus-
tafa Arslan kardeşler…

Benim için sadece bir tanıdık değil 
dostluklarını, iyiliklerini, bana yaptıkla-
rını yıllarca unutmayacağım bir abi bir 
kardeş bir can yoldaşları idi.

Arslan ailesi ile neredeyse çeyrek 
asıra dayanan birlikteliğimizde zaman 
geldi en mutlu günlerinde yanlarında 

oldum zaman geldi en hüzünlü gün-
lerinde dertlerine ortak olmaya gayret 
ettim.

Ama yürekleri pırıl pırıl bu insan-
ların özellikle son bir yıl içerisinde ya-
şadıkları acı gerçekten dayanacak gibi 
değildi. Arslan ailesi babaları Ali Ars-
lan’dan sonra bir büyük acıyı Ailenin en 
büyüğü Bayram ağabeyin biricik evladı 
Ayşe Toydemir’i 22 Ekim 2020 tarihin-
de kaybetmeleri ile yaşadı. 

Bir ana baba için acıların en tarifsizi 
evlat acısı olsa gerek. Bunun için bu 
acının tarifini bizim yapmamız müm-
kün değil. Annesi ölene öksüz babası 
ölene yetim demişlerde evladı ölene bir 
isim bile bulamamışlar. 

Arslan ailesi ikinci acıyı ise 21 Ma-
yıs 2021 tarihinde anneleri Ayşe Ars-
lan’ı uğurlamakla yaşamıştı.

Hani acı acıyı unutturur derler ya 
gerçekten bu aile bir acı yaşadıkları 
zaman bir öncekini en azından kısa sü-
reliğine de olsa unutuyordu.

Ancak Arslan ailesi son olarak bir 
acı daha yaşadı ki bu acıya ne yürek 
dayandı, ne gözler de ki yaş yetti, ne 

de yüreklerinde ki yangın 
sönecek gibiydi.

Benim de çok sevdi-
ğim, saydığım, insanlığı-
na, dürüstlüğüne, yaşan-
tısına, iş ahlakına, islamı 
yaşaması konusundaki 
gıpta ile baktığım güzel-
liklerine her zaman saygı 
duyduğum Şükrü ağabey 
bu kez tüm sevdiklerinin 
yüreklerine derin bir acı 
bırakarak aramızdan ayrılmıştı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 
rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı gün 
Mustafa Arslan’ın arayıp geçmiş olsun 
demiştim. Dudaklarından “Dua et Ali 
abi” kelimeleri dökülmüştü. Hem yü-
reğimizde böylesine güzel izler bırakan 
bir insan nasıl duasız bırakılırdı ki? 

Rabbim şifasını versin, sevenle-
rine bağışlasın inşallah diyebilmiştim 
sadece. Ama Rabbimin onu bizlerden 
daha çok sevebileceği gerçeğini hiç 

konduramamıştım ken-
disine. 

Yakıştıramamıştım 
hem Şükrü ağabeye. O 
güçlü bir insan Allah’ın 
izni ile kısa sürede ayağa 
kalkacak umudu vardı 
içimde.

Ama olmadı umutla-
rımız, beklentilerimiz, acı 
bir telefon sesi ile yerini 
dayanılması zor bir acıya 

teslim etmişti. Ve yüreği iyilik ile dolu, 
çevresinde sevilen, sayılan her zaman 
örnek bir insan olarak bilinen o güzel 
insan arkasında yüzlerce gözü, yüreği 
yaşlı insan bırakarak Hakkın Rahmeti-
ne kavuşmuştu. 

Pandemi süresince bizzat kendim 
belki onun üzerinde acı yaşadım. İçin-
de bulunduğumuz durum yüzünden 
birçoğunun cenazesine bile gideme-
dim. Buna hem Bayram ağabeyin kızı-
nın cenazesi hem annelerinin cenazesi 

de dahil olmuştu. 
Ama Şükrü ağabeyin cenazesine 

mutlaka gidecektim. Gittim de belki 
bir kürek toprak atmak nasip olmadı 

ama en azından o çok sevdiğim insan-
ların yanında olmayı istedim.

Ve yukarda bahsettiğim acının ta-
rifini o insanların yüzlerinde gördüm, 
Bir evladını, babasını, annesini son 
olarak can yoldaşı kardeşini kaybeden 
Bayram abinin, analarını, yeğenlerini ve 
can gardaşlarını kaybeden Hüseyin ve 
Mustafa Arslan’ın yüzünde ki acıyı tarif 
etmek mümkün mü?

Hele evlatları… Mustafa ve Ali… 
O insanların içinde bulundukları duru-
mu anlatmaya ne kelimeler yeter ne 
satırlar…

İşte bu yüzden bazı acıların tarifi 
mümkün olmuyor.

Ve son olarak Şükrü ağabey Rab-
bimin emri ile emanetini teslim etti. Biz 
onun her haline iyiliğine, güzelliğine, 
hakkaniyetine, dürüstlüğüne, yaşantı-
sına, Allah yolunda gösterdiği yaşam 
tarzına, inançlarına olan bağlılığına şa-
hidiz Yarabbim…

Biz ondan razıydık sende razı ol 
Yarabbim.

Şükrü ağabey, benim iki kez araba 
sahibi olmamda diğer kardeşlerin ile 
birlikte seninde hakkın çok. Bana her 
zaman kol kanat gerdin benim sıkın-
tıya girmemem için elinden gelen her 
desteği verdin. Hakkını Helal et can 
dostum…

Senin bu dünyada ne kadar güzel 
izler bıraktığının en güzel kanıtı Çumra 
İlçe Mezarlığında sergilendi. Gıpta et-
tim ne kadar çok sevenin varmış. Rab-
bim inşallah bu dünyada yaşadığın her 
güzelliğin, her imtihanın ecrini fazlasıy-
la o tarafta verecek. Buna inanıyorum. 

Ve son olarak sen rahat uyu Şükrü 
ağabey, geride bıraktığın, ailen, evlatla-
rın, kardeşlerin ve tüm sevenlerin senin 
iyilik mirasına en güzel şekilde sahip çı-
kacak.

Bir kez daha sana Rabbimden 
bol rahmet diliyorum. Kabrin Cennet 
bahçesi Peygamber efendimiz (SAV) 
komşun olsun.

Tüm ailen ve sevenlerine de sabır-
lar diliyorum.

ACININ TARIFI NASIL OLUR?

Konya Mobilyacılar Odası Baş-
kanı Mehmet Günbaş, yaklaşık bir 
yıl önce şehir merkezinde yapılan 
ihale sonucu satın alınan arsanın 
firma yetkileri ile yapmış olduğu gö-
rüşmeler sonucunca Mobilya AVM 
yapılması noktasında firma yetkili-
leri ile hemfikir olduğunu söyledi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Konya 
Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet 
Günbaş, “Sonrasında altı aylık bir 
dönemde projenin hazırlanışı, mo-
bilyacı esnaflarımıza tanıtım da proje 

olarak beğenilen Cadde AVM’si kısa 
sürede büyük talep gördü. Yaklaşık 
2 yıl gibi kısa bir zamanda tesliminin 
yapılacağı meslektaşlarımızın yeni iş 
yerinde Konyalılara güzel mekanlar-
da mobilyalarımızı teşhir etme im-
kanı sunacağız” dedi.

Bu projenin Konya Mobilyacılar 
Odası olarak hayalini kurduklarını 
ifade eden Başkan Günbaş, “Mobil-
ya AVM Projesi şehrimizin ana ar-
terlerinde Ankara Caddesi üzerinde 
Metro Marketi yanında tam merkezi 

konumdadır. 90 adet cadde mağa-
zası ile bir evin tüm ihtiyaçlarının 
ve düğün yapacakların aynı anda 
bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği, 
ayrıca yeme içme ihtiyacını karşıla-
yabileceği; çocukların keyifli vakit 
geçirebileceği alanlardan oluşan bir 
konsept şeklinde olacaktır. Bu süreç-
te esnaflarımıza yönelik yapılan bu 
çalışmadan dolayı gerek proje, gerek 
tanıtımında odamızla ortaklaşa ha-
reket ettiklerinden dolayı Tepekenk 
Mimarlık Hasan Dağlı’ya, yöneti-

mine ve ekibine teşekkür ederim. 
İnşaatın kazasız belasız en kısa sü-
rede bitmesi temennisiyle şehrimize 
hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini 
kullandı. 

Başkan Günbaş sözlerini bun-
dan sonra yapacakları büyük bir pro-
jenin müjdesini vererek tamamladı. 
Günbaş, imalat sektöründe faaliyet 
gösteren esnafa da modern sanayi 
dükkanları yapacaklarını sözlerine 
ekledi. 
n HABER MERKEZİ

Mobilyacılar Odası’nın hayali projeye dönüştü

Geçtiğimiz yıl Konya’da 1 milyon 335 bin 452 ton sebze, 512 bin 241 ton meyve üretimi yapıldığını dile getiren AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Konya, 28,95 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye’de birinci” dedi

Konya, sebze ve meyve
üretiminde önemli bir üs

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Selçuklu ilçesinde sebze 
ve meyve hali ile kurumları ziya-
ret etti. Milletvekili Halil Etyemez, 
“29.95 milyar liralık tarımsal üretim 
değeri ile Türkiye birincisi olan Kon-
ya’mız, sebze ve meyve üretiminde 
önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl 
Konya’mızda 1 milyon 335 bin 452 
ton sebze, 512 bin 241 ton meyve 
üretimi yapıldı. AK Parti olarak biz-
ler de daima üreticimizi ve üretimi 
destekliyoruz. Konyalı çiftçilerimize 
geçtiğimiz yıl 882 milyon 708 bin 
lira bitkisel üretim, 485 milyon 871 
bin lira hayvancılık desteği ödedik.” 
dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Selçuklu ilçesinde temas-
larda bulundu. Milletvekili Halil Et-
yemez, beraberindeki AK Parti Kon-
ya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve ilçe 
teşkilatı ile birlikte sebze ve meyve 
halini ziyaret etti. Esnaflarla ve va-
tandaşlarla bir araya gelen Milletve-
kili Etyemez, esnaflara hayırlı işler, 
bol kazançlar diledi. 

Beraberindeki heyet ile birlikte 

Selçuklu Seyir Tepesi’nde inceleme-
lerde bulunan Halil Etyemez, Seyir 
Tepesi’ndeki vatandaşlarla bir araya 
gelerek sohbet etti. Etyemez, daha 
sonra ise Tarım Kredi Kooperatifleri 
Konya Bölge Müdürü Fatih Zeke-
riya Yerlikaya, Selçuklu İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Tahir Külahçı 
ve Selçuklu Ziraat Odası Başkanı 
Ali Küçükharmancı ile görüştü. AK 
Parti Konya Milletvekili Etyemez, 
çiftçilerin ihtiyacını karşılamaya dö-
nük mal ve hizmetlerin zamanında, 
güvenilir, kaliteli, uygun şartlarda 
sağlanması ve çiftçilerin işlemlerinin 

hızlı ve etkin bir şekilde yapılması 
için yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi alışverişinde bulundu.

KONYA, SEBZE VE MEYVE 
ÜRETIMINDE ÖNEMLI 

BIR YERE SAHIP
Görüşmeler sonrasında değer-

lendirmelerde bulunan Milletvekili 
Halil Etyemez, Konya’nın tarım ve 
hayvancılık şehri olduğunu söyledi. 
Konya’nın 29.95 milyar liralık tarım-
sal üretim değeri ile Türkiye birincisi 
olduğunun altını çizen Halil Etye-
mez, “Konya’mız, sebze ve meyve 
üretiminde önemli bir yere sahip. 

Geçtiğimiz yıl Konya’mızda 308 bin 
854 hektar alanda 1 milyon 335 bin 
452 ton sebze üretimi yapıldı. 476 
bin 977 hektar alanda 512 bin 241 
ton meyve üretimi yapıldı. Bu yılın 
üretim miktarını yılsonuna doğru 
görürüz. Kuraklığa rağmen inşallah 
bu yıl da çiftçilerimiz için sebze ve 
meyve üretimi bereketli olur. Topra-
ğı elleriyle harmanlayan, alın teri ile 
yoğuran, üretime katkı sunan tüm 
üreticilerimize teşekkür ediyorum.” 
dedi.

KONYALI ÇIFTÇILERIMIZI 
DESTEKLIYORUZ

AK Parti olarak çiftçilerin daima 
yanında olduklarını, üretimi des-
teklediklerini vurgulayan Etyemez, 
“Konyalı çiftçilerimize geçtiğimiz 
yıl 882 milyon 708 bin lira bitkisel 
üretim, 485 milyon 871 bin lira 
hayvancılık desteği ödedik. Selçuklu 
ilçemizdeki çiftçilerimize ise geçti-
ğimiz yıl 26 milyon 409 bin 374 TL 
bitkisel üretim, 6 milyon 727 bin 
462 TL hayvancılık desteği ödeme-
si yaptık. Bu yıl ki destek ödemeleri 
ise devam ediyor. Çiftçilerimizin ya-
nında olmaya, üreticimizi ve üretimi 
desteklemeye devam edeceğiz.” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Tüketici güven endeksi 
Ağustos’ta yüzde 1.6 azaldı

Resmi okullara ‘Okulum 
Temiz’ belgesi verildi

Tüketici güven endeksi ağus-
tosta bir önceki aya göre yüzde 1.6 
oranında azaldı. Temmuz ayında 
79.5 olan endeks, Ağustos ayında 
78.2 oldu. Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) işbirliği 
ile yürütülen ağustos ayına ilişkin 
tüketici güven endeksi sonuçları 
açıklandı. 

Buna göre; tüketici güveni 
ağustos ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1.6 oranında azaldı. Tem-
muz ayında 79,5 olan endeks, 
Ağustos ayında 78.2'ye geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre 
mevcut dönemde hanenin maddi 
durumu endeksi temmuz ayın-
da 57.9 olurken, ağustos ayında 

yüzde 5.8 oranında artarak 61.3'e 
yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme iliş-
kin hanenin maddi durum beklen-
tisi endeksi Temmuz ayında 79.8 
iken, ağustos ayında yüzde 1.4 ora-
nında azalarak 78.6'ya düştü. Gele-
cek 12 aylık döneme ilişkin genel 
ekonomik durum beklentisi en-
deksi Temmuz ayında 83.2'yken, 
ağustos ayında yüzde 9.6 oranın-
da azalarak 75.3'e geriledi. Geçen 
12 aylık döneme göre gelecek 12 
aylık dönemde dayanıklı tüketim 
mallarına harcama yapma düşün-
cesi endeksi temmuz ayında 97.0 
olurken, ağustos ayında yüzde 0.7 
oranında artarak 97.7'ye çıktı.
n MERVE DURGUT

Konya'da resmi okullar, "Oku-
lum Temiz" belgesini almaya hak 
kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
arasında imzalanan protokolle, 
okulların gerekli hijyen şartlarının 
geliştirilerek daha sağlıklı bir eği-
tim ortamı oluşturulması amacıyla 
program oluşturuldu. 

Bu programa uygun süreçleri 
izleyen okullara da "Okulum Te-
miz" belgesi verilmesi kararlaştırıl-
dı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıklamada, kentteki 
tüm resmi okulların bu kapsam-
da yüksek hassasiyet göstererek 

eğitim kurumlarını daha hijye-
nik ve sağlıklı birer mekan haline 
getirdikleri belirtildi. Açıklamada 
ifadesine yer verilen İl Milli Eği-
tim Müdürü Seyit Ali Büyük, şehir 
genelindeki tüm resmi okulların 
bu belgeyi almış olmalarından 
mutluluk duyduğunu kaydetti. İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
okullarda yapılan incelemeler son-
rası okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lise düzeyinde eğitim hizmeti 
veren 1561 resmi okulun, "Oku-
lum Temiz" belgesi almaya hak 
kazandığı bildirildi.
n AA

haber@konyayenigun.com
ALI SAIT ÖGE

MISAFIR KALEM
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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)



İLAN9 25 AĞUSTOS 2021

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.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 102 Ada, 2 Parsel sayılı tarla nitelikli 
taşınmaz; üzerinde tarımsal yapı, kuyu ve ağaç olmadığı belirlenmiştir. Parselin kuzeyi tarla yoluna 
cephelidir. Taşınmazın güney ve batısı pancar ekili, doğusu ise sürülü zirai kullanımdan oluşmuş 
an tabir edilen sınırların olduğu aynı vasıflı parsellerle çevrilidir. Parsele ulaşım kuzeyindeki yolu 
takiben Konya Ankara Karayoluna ulaşılarak yapılmaktadır. Parselin 700m batısında Petrol İstasyonu 
sonrasında Konya Ankara Karayolu, 1250m kuzeyinde Konya Ankara Karayolundan ayrılarak Uzun 
Aliler Yaylasına giden asfalt yol, 3.5km güneyinde Akköy Mahallesi Meskun sahası mevcuttur. 
Taşınmaz Konya Ankara Karayolundan, Sarayönü ve Altınekin İlçelerine ayrılan ışıklı yol kavşağı ve 
Torku Altınekin Ayçiçeği yağ fabrikasına 7.5 km, Akıncılar Mahallesi Meskun Sahasına 8km, Taşınmaz 
Altınekin İlçesi şehir merkezine 10 km uzaklıktadır.
Adresi   : Akköy Mahallesi Aldıvermez Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü  : 75.560 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : Altınekin Belediyesi 1/1000 ölçekli imar uygulama planı ve 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir. Tarımsal niteliktedir.
Kıymeti   : 760.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 04/10/2021 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü  : 01/11/2021 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi, Akköy mahallesi, 129 Ada, 7 Parsel sayılı tarla nitelikli 
taşınmaz; üzerinde ayçiçeği anızı olduğu, tarımsal yapı, kuyu ve ağaç olmadığı belirlenmiştir. Parselin 
batısı tarla yoluna cephelidir. Taşınmazın kuzey, güney ve doğusu anız olan tarlalar ile zirai kullanımdan 
oluşmuş an tabir edilen sınırların olduğu aynı vasıflı parsellerle çevrilidir. Parsele ulaşım batısındaki 
tarla yolunu takiben Akköy Meskun sahasına ve Konya Ankara Karayoluna ulaşılarak yapılmaktadır. 
Parselin 1.75km batısında Konya Ankara Karayolu, 2km kuzeyinde Akköy Mahallesi Meskun sahası, 
2km güneyinde Konya Altınekin Karayolu, 3km güneydoğusunda Konya Ankara Karayolundan, 
Sarayönü ve Altınekin İlçelerine ayrılan ışıklı yol kavşağı ve Torku Altınekin Ayçiçeği yağ fabrikası 
mevcuttur. Taşınmaz Altınekin İlçesi şehir merkezine 6.5 km uzaklıktadır.
Adresi   : Akköy Mahallesi Tıngır Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü  : 97.020 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : Altınekin Belediyesi 1/1000 ölçekli imar uygulama planı ve 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir. Tarımsal niteliktedir.
Kıymeti   : 970.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 04/10/2021 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü  : 01/11/2021 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 161 Ada, 9 Parsel sayılı tarla nitelikli 
taşınmaz; ekili sürülü olmadığı üzerinde tarımsal yapı, kuyu ve ağaç olmadığı belirlenmiştir. Parselin 
zeminde ve kadastro paftasında yola cephesi yoktur. Taşınmazın kuzey ve güneyi anız, doğusu 
pancar batısı ise mısır ekili olan tarlalar ile zirai kullanımdan oluşmuş an tabir edilen sınırların olduğu 
aynı vasıflı parsellerle çevrilidir. Parsele ulaşım kuzeyindeki tarla yoluna tarla anlarından haricen 
geçilerek ulaşılmakta bu yolu takiben Akköy Meskun sahasına ve Konya Ankara Karayoluna ulaşılarak 
yapılmaktadır. Parselin 2.5km doğusunda Konya Ankara Karayolu, 2.5km güneyinde Yeniyayla 
Mahallesi Meskun sahası, 5.5 km güneybatısında Dedeler Mahallesi meskun sahası mevcuttur. 
Taşınmaz Konya Ankara Karayolundan, Sarayönü ve Altınekin İlçelerine ayrılan ışıklı yol kavşağı ve 
Torku Altınekin Ayçiçeği yağ fabrikasına 6.5, Akköy Mahallesi Meskun sahasına 3.5km, Altınekin İlçesi 
şehir merkezine 14.5 km uzaklıktadır.
Adresi   : Akköy Mahallesi Koparan Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü  : 94.538 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : Altınekin Belediyesi 1/1000 ölçekli imar uygulama planı ve 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir. Tarımsal niteliktedir.
Kıymeti   : 940.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 04/10/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü  : 01/11/2021 günü 10:00 - 10:05 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 2021/42 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

2021/42 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1435599

 

İlçemiz Avdan Mahallesi,N28-b-21-b-2-c paftasına isabet eden 106 ada 15,16,17,18 nolu parsellerde 
A.04 nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için 
düzenleme yapılıp, Encümenimizin 24.03.2021 tarih ve 2021/29 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon Planı, Özet, dağıtım, tahsis cetvelleri Belediyemizde 25/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay 
süre ile askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet İlan Olunur.

İLAN
AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1436597
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Hatice Kübra Balkan 
dualarla defnedildi

Gazeteci Yazar Mustafa Balkan’ın 
ablası Hatice Kübra Balkan bir süredir 
tedavi gördüğü  kanser sebebiyle 67 
yaşında  vefat etti. Merhume Hatice 
Kübra Balkan’ın cenazesi dün öğle na-

mazına müteakip Musalla Mezarlığın-
da kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Balkan ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları yal-
nız bırakmadı. Balkan ailesi cenaze 

namazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhume Hatice Kübra Balkan’a 
Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 

Hüyük İlçesi Cadde ve Sokaklarda Tretuvar ve Parke Yol Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2021/486752
1-İdarenin
a) Adresi   : Bahçelievler Mah. 110222 Sokak No:20 42690 HÜYÜK/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3325431013 - 3325432717
c) Elektronik Posta Adresi : huyukbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 40.000 m2 çimentolu buhar kürlü beton parke döşeme kaplama, 
     10.000 m çimentolu buhar kürlü beton bordür döşeme, 1.000 m2 
     dekoratif parke taşı, 300 m dekoratif bordür taşı, 200 m dekoratif
     oluk taşı döşeme ve yapım işi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Hüyük ilçesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : Hüyük Belediyesi İhale Salonu (Bahçelievler Mah. 110222. Sk. 
      No:20 Hüyük/KONYA)
b) Tarihi ve saati   : 10.09.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin 
gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ 
GRUPLARI TEBLİĞİNDE" yeralan A/V.Grup: Karayolu işleri (Altyapı+Üstyapı) işler benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hüyük Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Bahçelievler 
Mah. 110222. Sk. No:20 Hüyük/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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 sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
HÜYÜK BELEDİYESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1436664

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

FABRIKAMIZIN ÜRETIM BÖLÜMÜNDE 
VARDIYA SISTEMINDE ÇALIŞACAK;

BUĞDAY ÖĞÜTME MAKINASI (VALS) 
OPERATÖRÜ ALINACAKTIR.

TEL : 0332 - 342 00 77
ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANKARA CAD.NO:182 KARATAY/KONYA

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır

3MESLEK LISESI VEYA MESLEK YÜKSEK  
   OKULLARININ UN VE UNLU MAMÜLLER   
   TEKNOLOJISI, DEĞIRMENCILIK BÖLÜMÜ    
   VEYA DEĞIRMEN MAKINALARI VEYA MAKINA 
   BÖLÜMÜ MEZUNU YA DA MESLEĞINDE   
   KENDISINI YETIŞTIRMIŞ VE TECRÜBELI,

3SORUMLULUK ÜSTLENEBILEN

3DISIPLINLI ÇALIŞMA, ILETIŞIM BECERISI       
    VE INSAN ILIŞKILERI GÜÇLÜ, 
    TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN

3ASKERLIK HIZMETINI TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDIR.

ARANAN NITELIKLER :
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Konya Ülkü Ocakları aşure ikramıyla ağızları tatlandırdı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 

Vakfı Konya İl Başkanlığı tarafın-
dan aşure ikramında bulunuldu. 
Dualarla açılan aşure kazanı Zafer 
Meydanı Camlı köşk önünde vatan-
daşlara ikram edildi. Aşure ikramı 
ile vatandaşların ağızları tatlandı.

Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta; “Konya Ülkü 
Ocakları olarak her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz aşure dağıtım 
törenimizi bu yıl Zafer Meydanın-
da gerçekleştirdik. Muharrem ayı 
Kur’an-ı Kerim’de kıymet verilen 
dört önemli aydan biridir. Bu ne-
denle aşure günü oldukça önemli 
ve bu günün bu ayın faziletlerinden 
faydalanmak biz Müslümanlar için 
ahretimiz açışından kazanç sağla-
yacaktır. Bu vesile ile Muharrem 

ayınızı ve aşure gününüzü tebrik 
ediyorum. Düzenlediğimiz aşure 
programımıza katılan MHP İl Baş-
kanımıza ve yönetimine İlçe Baş-
kanlarımıza Belediye Meclis Üye-
lerimize STK Temsilcilerimize ve 
yoğun ilgi gösteren ülküdaşlarımı-
za teşekkür ederim. Ayrıca bu mü-
barek günlerin ülkemizin birliğini, 
dirliğini, beraberliğini, kardeşliğini 
güçlendirmesine vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Konuşmanın tamamlanmasın-
dan sonra aşure kazanı yapılan dua 
ile birlikte açıldı. Daha sonra proto-
kol üyeleri tarafından vatandaşlara 
ikram edildi. Konya Ülkü Ocakları-
nın aşure ikramı oldukça yoğun ilgi 
gördü.
n HABER MERKEZİ

Nüfusu 65 bini aşan Seydişehir, 
gurbetçileriyle birlikte yardımlaş-
ması, dayanışması, birlikteliği ve 
beraberliğiyle örnek olmaya devam 
ediyor.  Ülkemizde yaşanan doğal 
afetlerde her zaman yardıma koşan 
ilçeler arasında en önde yer alan Sey-
dişehir, aynı zamanda gönül beledi-
yeciliğiyle de ön plana çıkıyor. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Seydişehir, mesele 
insan olunca en önde koşan ilçeler 
arasında her zaman yerini almak-
tadır. Özellikle ülkemizde yaşanan 
doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi 

olağanüstü durumlarda üzerine dü-
şeni fazlasıyla yapmaya devam edi-
yor. Bunun en büyük örneğini salgın 
hastalıktan etkilenen vatandaşları-
mıza destekte bulunmak amacıyla 
2019 yılında yaptığımız “Seydişehir 
Tek Yürek” kampanyası ile kom-
şu ilçelerimizde çıkan yangınlardan 
dolayı etkilenen vatandaşlarımızın 
yardımına koştuğumuz “Seydişehir 
Yanınızda” kampanyasıyla gördük. 
Birliğimizin, beraberliğimizin, daya-
nışmamızın ve sosyal yardımlaşma-
mızın daim olmasını diliyorum” dedi. 

Seydişehir’in gönül belediyecili-

ği ile de ön plana çıktığını sözlerine 
ekleyen Başkan Tutal, konuşmaları-
nı şu şekilde sürdürdü, “Seydişehir, 
temeli gönül birlikteliğine dayanan 
büyük bir ailedir. Böylesi bir büyük 
ailenin bir ferdi olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 55 mahalle-
mizin tamamında yaşayan 65 bini 
aşkın hemşehrimizle, gurbetçileri-
mizle gönüllerimiz birdir. Bu sebeple 
gönül belediyeciliği, her zaman ilçe-
miz için çok ayrı bir anlam ifade et-
miştir. Çünkü Seydişehirliler olarak 
gurbetçilerimizle birlikte birliğimiz 
ve beraberliğimizle örnek bir ilçeyiz. 

Seydişehir’i temsil ettiğimiz her plat-
formda bu birliktelik bizlere ilham 
oluyor, bizlere daha çok çalışma azmi 
ve gayreti veriyor. Her fırsatta hem-
şehrilerimizle bir araya gelmeye, 
onlarla birlikte olmaya, sorunlarını 
ve dertlerini gidermek için seferber 
olmaya gayret ediyoruz. Gönül bele-
diyeciliği, her daim Seydişehir’imizin 
temel özelliği arasında yer almıştır. 
Bu vesileyle birlik ve beraberliğimi-
zin daim olmasını, gönüllerimizin her 
daim bir olmasını temenni ediyorum. 
İyi ki biriz, iyi ki beraberiz, iyi ki Sey-
dişehirliyiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir, gönül belediyeciliğinde örnek

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yeniden inşa ettiğimiz ilçemizin 90 yıllık ilçemizin yükünü 
kaldırmaktan uzaklaşan ve adeta kanayan bir yara haline gelen altyapısını tamamen yeniledik” dedi

Kale: Cihanbeyli 
yeniden inşa ediliyor

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, yaptığı açıklamada 
altyapı çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. İlçede bugüne kadar bir metre 
dahi yağmur suyu drenaj hattı olma-
dığını dile getiren Başkan Kale, “Ta-
rihi hizmetler kazandırdığımız güzel 
ilçemiz Cihanbeyli'de bu dönem en 
fazla önem verdiğimiz konulardan 
biri de altyapı çalışmaları oldu. 90 
yıllık ilçemizin yükünü kaldırmaktan 
uzaklaşan ve adeta kanayan bir yara 
haline gelen altyapısını tamamen 
yeniledik. Su, kanalizasyon, yağmur 
suyu, doğal gaz, elektrik, telekomü-
nikasyon vs. derken çok kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirdik. Bugüne ka-
dar ilçemizde 1 metre dahi yağmur 
suyu drenaj hattı yapılmamıştı. An-
cak biz cesaretle bu konuya da eği-
lerek milyonlarca liralık bir yatırıma 
imza attık ve Cihanbeyli'nin kalbini 
sağlıklı bir altyapıya kavuşturduk. 
Altyapı yatırımları görünmeyen an-
cak çok para harcanan ve cesaret 
isteyen yatırımlardır. Ayrıca siyasi 
kazancı olmayan yatırımlar olarak 
da ifade edilegelmiştir. Ancak biz ça-
lışmalarımızı gelecek seçimleri de-
ğil, gelecek nesilleri düşünerek ya-
pıyoruz. Sorunlara geçici değil, kalıcı 
çözümler üretiyoruz. AK Parti Be-
lediyeciliğinin ve Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
bizlere verdiği hizmet terbiyesinin 
gereği de budur. İlçe merkezinde bir 

süredir yürüttüğümüz çalışmalarda 
artık sona yaklaşıyoruz. Konya Cad-
desi'nde 'prestij cadde' çalışmalarına 
başladık. Burası tamamlandığında 
hayallerin ötesinde bir güzelliğe 
kavuşacak. Ayrıca muhteşem mey-
dan projemizin de başlangıcı olacak. 
"Cihanbeyli'yi yeniden kuruyoruz" 
cümlesini boş yere kullanmadık. 
İddialıyız ve iddiamızı her alanda 
ispatlıyoruz. Altyapı ve üstyapısıyla 
ilçemiz örnek oluyor. Cihanbeyli'yi 
güzel günler bekliyor...” dedi.

Cihanbeyli’deki yol seferberliği-
nin de hummalı bir şekilde devam 
ettiğini ifade eden Başkan Kale 
“Prestij caddelerle mahallelerimi-
zin değerine değer katıyoruz. Bul-
duk ve Kütükuşağı mahallelerimiz 
muhteşem bir caddeye kavuşuyor. 
Salgının getirdiği olumsuz şartlara 
rağmen prestij cadde çalışmala-

rımızı aksatmadan sürdürüyoruz. 
Kalite ve estetiği buluşturduğumuz 
bu çalışmanın bir örneği daha yok! 
Küçükbeşkavak mahallemizde ki-
litli parke taşı döşeme çalışmaları 
devam ediyor. Hodoğlu-Ayışığı ve 
Taşpınar-Gölyazı arası yol yapım 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı 
anda onlarca şantiyede projelerimi-
zi hayata geçirirken, bir taraftan da 
araç parkımızı güçlendiriyoruz. Yeni 
bir iş makinasını da filomuza dahil 
ederek çalışmalarımızda kullanı-
mına başladık. Rabbim kazalardan 
belalardan esirgesin. Ayrıca Büyük-
şehir Belediyemiz tarafından ilçemi-
ze bir itfaiye aracı daha kazandırıldı. 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Al-
tay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

İLÇEYE YENİ MÜJDELER
Seçim öncesinde verdikleri söz-

leri bir bir yerine getirmenin mutlu-

luğunu yaşadıklarını ifade eden Baş-
kan Kale, bunlardan en önemlisinin 
de doğal gaz kullanımı olduğunu 
hatırlattı. Kale, “Sözümüzü tuttuk 
ve Cihanbeyli'yi yoğun çabalarımız 
sonucu doğal gaza kavuşturduk. 
Şimdi yeni hedeflerin peşinden ko-
şuyoruz. Bulduk, Yeniceoba ve Kü-
tükuşağı'na da bu enerjinin hızlı bir 
şekilde gelmesi için çaba gösteriyo-
ruz. Bugüne kadar bu konuyla ilgili 
hiçbir vaatte bulunmadık. Ancak 
biz sorumluluğumuzun farkındayız 
ve inşallah hedefimize ulaşacağız. 
Cihanbeyli'ye bölge hayvan barına-
ğının yapılması için de startı verdik. 
Yeniceoba Mahallemize Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Büyükşe-
hir Belediyesi ve Cihanbeyli Beledi-
yesi iş birliği ile sevimli dostlarımız 
için modern bir barınak kazandırıla-
cak. Sahipsiz hayvanların bakım ve 
rehabilitasyonları için büyük önem 
taşıyan proje Avrupa standartların-
da olacak. Ayrıca Yeni otogarın ya-
pım ihalesi önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilecek. İlçemiz modern 
bir esere daha Büyükşehir ve Cihan-
beyli Belediyesi iş birliğiyle kavuşa-
cak. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir 
sözü daha yerine getirmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Desteklerinden 
dolayı Büyükşehir Belediye Başka-
nım Sayın Uğur İbrahim Altay'a çok 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ekici: Taşkent halkı
kaderine terkedilemez

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici ve Taşkent İlçe 
Başkanı Ali Küçüktuna beraberin-
deki il ve ilçe yönetim kurulu üye-
leriyle Taşkent Afşar Barajında ve 
Hadimi Tüneli’nde incelemelerde 
bulundu.

Ekici, “Yapımına 2012 yılında 
başlanan Afşar Barajı’nın gövde 
inşaatının yaklaşık 2 yıl önce ta-
mamlanmasına rağmen barajda 
hala su tutulamadığını, Barajda 
su tutulamadığı için barajın be-
tonlarında çözülme ve çürümeler 
olduğunu ifade etti. Konya Ovası 
susuzluktan kururken, çiftçilerimiz 
zor günler yaşarken plansızlık, ih-
maller ve liyakatsizlik nedeniyle 
Afşar Barajı henüz hizmete açıla-
mamıştır.” dedi.

Ekici, “Barajda su tutulmama-
sının iki önemli nedeni var. Birin-
cisi baraj suları altında kalacak olan 
mevcut Taşkent-Balcılar yolunun 
yeni güzergâhına taşınamaması 
geliyor. Baraj tamamlanmasına 
rağmen yeni Taşkent-Balcılar yo-
lunun yapımına henüz başlanama-
dığı için Baraj’da su tutulmasına 
da başlanamıyor. Taşkent-Balcılar 
yolunun ihalesinin yeni yapıldığı 
ve 2023 yılında tamamlanacağını 
öğrendik” ifadelerini kullandı. 

Ekici “Barajda su tutulama-
masının ikinci bir nedeni de Afşar 
Barajı’nda toplanan suyu Eğiste 
(Bağbaşı) Barajı’na taşıyacak 18 
kilometrelik Hadimi Tüneli’nin 
henüz bitirilememesi. Edinilen 
bilgiye göre 18 km’lik Hadimi Tü-
neli’nin şimdiye kadar yaklaşık 7 
km’lik kısmı açılabilmiş. Geri kala 
kısımlarında yaşana göçükler ve 
çökmeler nedeniyle tünel açma iş-
lemleri çok ağır ilerliyor. Yetkililer-
den tünelin ne zaman biteceğine 
ilişkin net bir açıklama da alama-
dık.” diye konuştu.

Barajın yapılması nedeniyle 
güzergâhı değiştirilecek olan Taş-
kent-Balcılar yolunun yeni güzer-
gâhına da mahalle sakinlerinin 
tepkili olduğunu ifade eden Ekici, 
“Balcılar ve çevre köy sakinleri 
yeni yolun ilk güzergâhının de-
ğiştirildiğini ve yeni güzergâhın 
kendileri ve çevre köyler için yan-
lış bir güzergâh olduğunu ifade 
ediyorlar. Yeni güzergâhın 1900 
rakımdan geçtiğini, mesafenin çok 
uzadığını, sarp ve zorlu bir güzer-
gâh olduğunu ifade ettiler. Yeni 
güzergâhın Yellibel denilen, kışın 
çok fazla miktarda kar yağışının ve 
donun olduğu bir mevkiden geçti-
ğini, bu mevkide Nisan ayına kadar 
kar örtüsünün olduğunu ifade et-
tiler. Bu yeni güzergâh nedeniyle 
çevre köyler Afşar, Ilıcapınar, Sa-
zak, Bolay köylerinin de olumsuz 
etkilendiğini ve bu köy sakinlerinin 
de yeni güzergâha karşı olduklarını 
ifade ettiler. Yolun güzergâh deği-
şikliği yapılırken mahalle sakinle-
riyle ve muhtarlarla herhangi bir 
istişare yapılmadığını ifade eden 
mahalle sakinleri yetkililerin “biz 
yaptık olduk” anlayışında oldukla-
rını ifade ettiler. Mahalle sakinleri 
güzergâhın ya tekrar eski güzergâ-
hına alınmasını ya da kendilerinin 
teklif ettiği ve daha az maliyetli ve 
daha iyi bir alternatif olan 3. Güzer-
gâh olarak belirlenmesini istiyor-
lar. Mahalle sakinleri Taşkent’teki 
ve Konya’daki yetkililere, beledi-
ye başkanlarına Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne seslerini duyura-
madıklarını bu nedenle güzergâh 
değişikliği için imza kampanyası 
başlattıklarını ve topladıkları 2900 
imzayı Cumhurbaşkanlığı’na ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 
göndereceklerini ifade ettiler” di-
yerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ
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Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Ha-
tayspor'u 2-1 yenen Galatasaray, 2'de 
2 yaparak 6 puana ulaştı. Türk Telekom 
Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının 
yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpi-
yat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk 
takım hızlı başladı. Hatay temsilcisi, mü-
cadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanid-
ze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği 
golün ardından rakip kalede baskı kuran 
sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane 
Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği 
sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında baskılı 
bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradı-
ğı golü 88. dakikada Christian Luyindama 
ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru 
değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaş-
madan 2-1 galip ayrıldı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda 
GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasa-
ray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve 
puanını 6'ya çıkardı. İlk haftada sahasında 
Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay tem-
silcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 pu-
anda kaldı.

FEGHOULİ, 216 GÜN 
SONRA GOL ATTI

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu So-
fiane Feghouli, Süper Lig'de 7 ay sonra gol 
sevinci yaşadı. Son olarak geçen sezonun 
20. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Deniz-
lispor müsabakasında gol bulan tecrübeli 
futbolcu, ligde 216 gün sonra rakip fileleri 
havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme 
turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone 
ile oynanan rövanş maçında da 1 gol bu-
lan Feghouli, bu sezonki gol sayısını 2'ye 
çıkardı.

LUYİNDAMA, LİGDE 
İLK KEZ GOL BULDU

Sarı-kırmızılı ekibin Demokratik Kon-
golu stoperi Luyindama, Süper Lig'de ilk 
kez gol attı. 2018-2019 sezonunun devre 
arasında transfer edilen Luyindama, Ha-
tayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına 
çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma 
başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, 
Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasa-

ray kariyerindeki ilki yaşadı.
GALATASARAY TARAFTARINDAN 
DİAGNE'YE SEVGİ GÖSTERİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Senegalli gol-
cü Mbaye Diagne'ye sevgi gösterilerinde 
bulundu. Galatasaray'daki performansı 
eleştirilen ve son 2 sezonda farklı takım-
lara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. 
Hatayspor müsabakasındaki istekli bir 
görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yü-
züne sert bir top geldi. Bunun ardından Ga-
latasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine 
tezahüratlar yaptı.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih 

Terim, 66. dakikada 3 oyuncu değişikliği 
birden yaparak oyuna müdahale etti. 

Karşılaşmada uzun süre kurduğu bas-
kıya rağmen eşitliği bozamayan sarı-kırmı-
zılılarda Terim, Patrick Van Aanholt, Ber-
kan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'yu kenara 
aldı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların 
yerine Ömer Bayram, Ryan Babel ve Emre 
Akbaba'yı sahaya sürdü. Fatih Terim, 77. 
dakikada Mustafa Muhammed, 86. daki-
kada ise Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldı.

LİGDE 11 MAÇTIR 
YENİLMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenil-
mezlik serisi 11 maça çıktı. Ligde son 

yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında 
Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı 
ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 be-
raberlik aldı. Bu sezona 2'de 2 galibiyetle 
başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini 
sürdürdü.

LOBJANİDZE'DEN 2 MAÇTA 2 GOL
Atakaş Hatayspor'un yeni transferi 

Saba Lobjanidze, 2 Süper Lig maçında 2 
gole imza attı. Sezonun ilk haftasındaki 
Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan 
oyuna girerek takımına 1 puanı getiren 
golü kaydeden Gürcü futbolcu, Galatasaray 
müsabakasının 3. dakikasında da ağları 
havalandırdı. n AA

Galatasaray sezona 
iyi bir başlangıç yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray 1-0 geri düştüğü müsabakada Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup 
etti. Feghouli, 216 gün sonra ligde gol sevinci yaşarken, Luyindama Galatasaray formasıyla ilk kez bir lig 

maçında gol attı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezondan devam eden yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Pa Dibba’ya 
teşekkür edildi

Alanyaspor, Fer’i 
kadrosuna kattı

Olivier Kemen 
takımdan ayrı çalışıyor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 1. Lig takımı 
Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya takıma katkılarından 
dolayı teşekkür etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açık-
lamada, 33 yaşındaki santrforun Eyüpspor ile 2 yıllık söz-
leşme imzaladığı anımsatıldı. Açıklamada, "26 yıl sonra 
gelen şampiyonlukta attığı gollerle takımımıza büyük katkı 
sağlayan Pa Dibba'ya yeni takımı Eyüpspor'da başarılar di-
liyoruz. Teşekkürler Pa Dibba." denildi.
n AA

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hollan-
da'nın Feyenoord takımından orta saha oyuncusu Leroy 
Fer'i transfer etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza tö-
reninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Ça-
vuşoğlu, Leroy Fer'i bir hafta gecikmeli de olsa kadrolarına 
kattıklarını söyledi. Futbolcuyla görüşmelerinin uzun süre-
dir sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Alanyaspor Kulübümü-
ze katkı sağlayacağına inandığımız bir sporcu. Hem Alan-
yaspor'umuza hem Fer'e hayırlı uğurlu olsun. Gücümüze 
güç katacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah bunu da 
izleyip göreceğiz." dedi. n AA

Yukatel Kayserispor’da sakatlığı bulunan Olivier Ke-
men takımdan ayrı özel olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un yeni sezon 
öncesi transfer ettiği Olivier Kemen sahalara dönmek için 
sabırsızlanıyor. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 2 haftasında 
forma giyemeyen Olivier Kemen, takımdan ayrı olarak ha-
zırlanan program eşliğinde salonda çalıştı.

Oldukça istekli ve hırslı olan Olivier Kemen’in hafta 
içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. n İHA

Trabzonspor, Avcı ile mağlup olmuyor
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haf-

tasını galibiyetle kapatan Trabzonspor, 
teknik direktör Abdullah Avcı yöneti-
minde yenilmezlik serisini de sürdürdü. 
Teknik direktör Avcı yönetiminde Süper 
Lig'de en son geçen sezonun 29. haf-
tasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 
3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha 
sonra oynadığı 14 maçı kaybetmedi. 
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve 
gelen Abdullah Avcı yönetiminde Kara-
deniz ekibi, son 14 maçında 6 galibiyet, 
8 beraberlik elde etti. Trabzonspor'un 
Abdullah Avcı ile 169 gündür bileği bü-
külmedi.

İDDİALI BAŞLANGIÇ YAPTI
Teknik direktör Eddie Newton yöne-

timinde geçen sezon ligin ilk 2 haftasın-
da 1 puan toplayabilen bordo-mavililer, 
bu sezon 6 puan elde ederek şampiyon-
luk yolunda iddialı olduğunu gösterdi.

Geçen sezon sahasında Beşiktaş'a 
3-1 yenilip deplasmanda Yukatel Deniz-
lispor ile 0-0 berabere kalarak istediği 
başlangıcı yapamayan Karadeniz ekibi, 
bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 
deplasmanından 5-1, sahasındaki De-

mir Grup Sivasspor maçından ise 2-1 
galip ayrıldı. Trabzonspor, geçen sezon 
ilk 2 hafta sonunda 15. sırada yer alır-
ken, bu sezon 2. haftayı averajla 2. sı-
rada kapadı.

SON 6 SEZONUN EN İYİSİ
Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki 

en iyi ilk 2 haftayı geçirdi. Bordo-mavi-
liler, 2015-2016 sezonundaki 6 puanlık 

performansının ardından ikinci haftalar 
itibarıyla 2016-2017'de 3, 2017-2018'de 
4, 2018-2019'da 3, 2019-2020'de 4, 
2020-2021'de ise 1 puan elde etmişti.

 karşısında devam etti. Anka Genç-
lik, rakibine 25-14, 25-16, ve 25-7’lik 
setlerle yenilerek 10.maçından da mağ-
lubiyetle ayrıldı. 
n AA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş ma-
çında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 
Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşıla-
şacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını 
tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, kon-
disyon ve çabuklukla başlayan idmanda 2 gruba 
ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas ça-
lışması gerçekleştirdiği belirtildi. Çift kale maçla 
devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel 
çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan ve antrenmanda yer al-

mayan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Ser-
dar Dursun ve Filip Novak'ın tedavilerine devam 
edildiği kaydedildi.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan 
Fenerbahçe, karşılaşma için son çalışmasını 
bugün saat 19.00'da maçın oynanacağı statta 
yapacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor 
Pereira ile futbolculardan Luiz Gustavo da bugün 
saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı statta 
bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, bugün saat 10.00'da Sabiha 
Gökçen Havalimanı'ndan Finlandiya'ya hareket 
edecek. n AA

Fenerbahçe’de Helsinki mesaisi

Antalyaspor 10 maçtır kazanamıyor Sivasspor sezona kötü başladı
Antalyaspor, Süper Lig’de geride 

kalan 2 haftada, 1 mağlubiyet, 1 bera-
berlik elde etti. 1 puanla ligde 15. sırada 
yer alan Antalyaspor, cuma günü sa-
hasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor 
karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 
Lige ilk beş hedefi ile başlayan Antal-
yaspor'un, geride kalan iki haftada 2 
puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ligin 
ilk haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 
berabere kalırken, 2. haftada deplas-
manda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. 
Antalyaspor, galibiyet hasretini ise 10 
maça çıkardı. En son geçen sezonun 34. 
haftasındaki Kayserispor maçında 3 puan 
alan güney ekibi Türkiye Kupası finalinde 
oynanan Beşiktaş mücadelesiyle birlikte 
10 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Ge-
ride kalan 10 maçta Antalyaspor, kupa 
finalindeki Beşiktaş mücadelesiyle bir-

likte Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, 
Hatayspor, Rizespor ve Fenerbahçe’ye 
yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve 
Göztepe ile berabere kaldı.  n İHA

Süper Lig'in ilk haftasında saha-
sında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 
mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 
ligin ikinci haftasında da deplasmanda 
Trabzonspor'a 2-1 yenilerek ligde henüz 
galibiyet yüzü görmedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off 
turunda da mücadele eden kırmızı-be-
yazlılar, yoğun maç programı dolayısıyla 
ligde beklenenin altında kaldı. Ligin ilk 
2 haftasında kalesinde 3 gole engel ola-
mayan Sivasspor, rakip fileleri ise 1 kez 
havalandırdı. Kırmızı beyazlılar, ikinci 
haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 8 
sezonundaki en kötü grafiğini sergiledi. 
Sivasspor, Süper Lig'de 2011-2012 sezo-
nunda da ilk iki haftada galibiyet sevinci 
yaşayamamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off 
turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe 

günü Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 
deplasmanda karşılaşacak olan kırmı-
zı-beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında 
ise 29 Ağustos Pazar günü sahasında 
Göztepe'yi konuk edecek. n AA
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Süper Lig’de 2021-2022 sezo-
nunun 2. haftasında Medipol Ba-
şakşehir’i konuk eden İttifak Holding 
Konyaspor’umuz güzel futbolu ile 
taraftarının gönlünde taht kurmayı 
sürdürüyor. Konyaspor’umuz yaklaşık 
1,5 yıl sonra stadyumdaki yerini aldı. 
Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan 
salgın sebebiyle tribünlerde eski dolu-
luğu göremesek de aşı olan taraftarlar 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyu-
mu’nun yolunu erkenden tuttu. İlk ya-
rıda istediği oyunu ortaya koyamayan 
İttifak Holding Konyaspor adeta ikinci 
yarıda sahada rakibini oldukça etkisiz 
bıraktı. İkinci yarıya hızlı başlayan İtti-

fak Holding Konyaspor, 51. dakikada 
Endri Çekiçi’nin muhteşem golüyle 
skorda 1-1 ile dengeyi yakaladı. Kar-
şılıklı ataklarla geçilen bölümlerde 87. 
dakikada son dakikaların adamı, kritik 
gollerin sahibi Sokol Cikalleshi’nin kafa 
golüyle 2-1 öne geçen İttifak Holding 
Konyaspor’umuz, üstünlüğünü kalan 
bölümlerde korumasını bildi ve müca-
deleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. 

Konyaspor skordan bağımsız 
oyun yapısıyla tamamen kabuk de-
ğiştirmiş bir görüntüyü hem Sivaspor 
hem de Başakşehir maçında gösterdi. 
Konyaspor’da geçmiş yıllardaki dura-

ğanlık ve dağınık oyun-
dan eser kalmadı. Kon-
yaspor hızlı, hareketli ve 
hücum hattında çok daha 
akıcı ve organize bir ta-
kım oldu. İlhan Hocanın 
eli bu takıma değerken, 
İlhan Hocanın hırsı da 
oyucuların oyununu etki-
ledi. Takımımıza yönetim 
tarafından alınacak bir 
forvetin takımı bambaşka 
yapacağına inanıyorum.  Konyaspor 

takımı oynadığı futbol ile 
bir kez daha şunu gös-
teriyor ki bu şehrin en 
önemli ortak değeri ve 
duygu birlikteliğini sağ-
layan en büyük unsuru. 
Sürekli paçasından çek-
mek yerine bu değere 
sıkı sıkıya sarılmamız 
şart. Şu istatistiği de 
atlamadan geçemeye-
ceğim. Konyaspor, son 

18 sezondur Süper Lig’de ilk iç saha 

maçını kaybetmiyor. Özellikle Konya 
protokolünün ilk maçta tribünde yer 
alması atılan gollerle birlikte sevinme-
leri de her şehre nasip olmayacak bir 
durum. İnşallah bu sinerji Konyaspor’u 
başarıya taşıyacak. Evimizde oynadığı-
mız ilk maçta yeterince taraftar olma-
sa da önümüzdeki maçlarda takımını 
yalnız bırakmak istemeyen Konyaspor 
taraftarının aşılarını olarak stadyumda 
yerlerini alacağına inanıyorum. Çünkü 
stadımıza seyirci, takımımıza da gol 
çok yakışıyor.

Konyaspor Başkan 
Yönünden de Şanslı

İttifak Holding Konyaspor Başkanı 

Fatih Özgökçen göreve geldiği günden 
itibaren taraftarın gönlünde taht kurdu. 
Başkan Özgökçen taraftarla, futbolcu-
larla, Konya kamuoyuyla ve protoko-
lüyle Konyaspor’un başarısı için büyük 
gayret gösteriyor. Fatih Özgökçen’in 
özellikle Başakşehir maçının ardından 
kalecimiz İbrahim Sehic’e sarılması, 
başkanın vizyon ve samimiyetini bir 
kez daha gösterdi. Mevcut yönetim 
Konyaspor için elinden gelenin en iyi-
sini yapıyor. Yapmaya da devam ede-
ceklerini her fırsatta dile getiriyor. Ben 
de bu güzel yürekli insanların sonuna 
kadar yanında olacağım ve onları des-
tekleyeceğim...

STADIMIZA SEYİRCİ TAKIMIMIZA DA GOL ÇOK YAKIŞIYOR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Futbol turnuvasına, Beyşehir Belediye 
Başkanımız Adil Bayındır, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Er-
söz, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İlçe 
Başkanı Recep Elkin, MHP İlçe Başkanı Na-
zım Parla, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı 
Mustafa Mızrak, AK Parti Kadın Kolları Baş-
kanı Gülşah Bahçeci ilçe kurum amirleri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri tarafından final maçı 
sonrasında dereceye giren takımlara kupa, 
madalya, ödül ve plaket takdim edildi.

BAŞKAN BAYINDIR:
 “BU BİRLİKTELİK İÇİN 

GENÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”
Beyşehir’de, AK Parti Beyşehir Gençlik 

Kolları Başkanlığı tarafından gerçekleştiri-
len Geleneksel Gençler Arası Futbol Turnu-
vasının final karşılaşmasında konuşan Bey-
şehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, 
güzel bir birlikteliğin olduğunu vurgulayarak 
genç sporcuları örnek birliktelikleri için teb-
rik ettiğini söyledi.

Başkanımız, “ilçemizde düzenlenen 
bu turnuvadan dolayı AK Parti Gençlik Kol-
ları’nı tebrik ediyorum. Hepimizin yıllardır 
özlediği bir turnuvaydı. Hayırlı olsun, deva-
mını da diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AKIŞ: “MUHABBET VE SAMİMİYETİN 
OLDUĞU GÜZEL BİR ORGANİZASYON”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa 
Akış, yaptığı konuşmada, kendisinin de AK 
Parti Gençlik Kolları’nda yetişmiş olduğunu 
hatırlatarak, “AK Parti Gençlik Kollarımızı 
bu güzel organizasyonu ile ilgili çok çok 
tebrik ediyorum. Gerçekten hep birlikte 
muhabbetle geçen güzel bir organizasyon 
yapmışlar. Yürekten tebrik ediyorum ken-
dilerini ve bu güzel turnuvada mücadele 
eden, ter döken tüm takımlarımızı da kutlu-
yorum. Özellikle final maçında çok iyi mü-
cadele ortaya koyan birinci olan takımımızı 
tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç izledik. 
Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu 
olduğumu ifade etmek istiyorum.” şeklinde 
sözlere yer verdi.

ALTAY: “KONYASPOR MAÇINDA BU 
KADAR SEYİRCİ YOKTU”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da, Beyşehir’deki final 
maçına ilk daveti aldığında ve sonrasında, 
“Hakikaten bu geç saatte ne yapacağız’ di-
yerek geldim ama dün Konyaspor maçında 

bu kadar seyirci yoktu. Beyşehir’de ne kadar 
büyük bir coşku olduğuna şahit olduk. Hepi-
nize teşekkür ediyorum.” dedi.

Altay, Beyşehir İlçe Başkanı Elkin’i 
düzenledikleri bu güzel organizasyondan 

dolayı kutladığını dile getirirken, turnuvada 
mücadele eden tüm takımlara teşekkür etti. 
Altay, turnuvada ilk üçe giren takımları Kon-
yaspor’un bir maçında locada ağırlamak 
istediklerini de vurgularken, “Tüm arkadaş-

ları tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 

ise, yoğun programından dolayı final maçı-
nın ikinci devresini izleme imkanı bulabildi-
ğini vurgulayarak, “Tüm takımlarımızı teb-
rik ediyorum. Burada bu ülkenin gençlerinin 
birlik ruhu içerisinde olduğunu bir kez daha 
gördüm.” diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
centilmence geçen turnuvada mücadele 
eden tüm takımlara teşekkür ederken, ipi 
göğüsleyen ekip oyuncularını da kutladı.

ELKİN: “AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI 
OLARAK GENÇLERİMİZE YÖNELİK 

PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK”
AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep 

Elkin de, 16-26 yaş grubundan oluşan 12 
takımın bu yıl ilkini düzenledikleri futbol tur-
nuvasında boy gösterdiğini vurgulayarak, 
“Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, kutlu-
yorum. Centilmence geçen bir final müsa-
bakası oldu. Birinci gelen takımımızı canı 
gönülden tebrik ediyorum. AK Parti İlçe Teş-
kilatı olarak bundan sonra da gençlerimize 
yönelik programlarımız devam edecek. Ben 
herkese ve emeği geçenlere çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde sözlere yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Geleneksel futbol 
turnuvası sona erdi

Beyşehir’de, AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 1’incisi organize edilen Geleneksel Gençler Arası Futbol 
Turnuvası final maçının ardından sona erdi. Esentepe Mahallesi’nde sentetik çim sahada organize edilen turnuvada finale kalan 

Samet Otopark ve Leo Makina Futbol Takımları arasındaki müsabakada kupayı kaldıran takım 3-1’lik skorla Leo Makina oldu

Avrupa şampiyonu
Medine Bilicier 

Gürkan Uğur’dan
önemli başarı 

 20 - 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya'nın 
Ciechanow kentinde devam eden U17 ve Yıldızlar Halter 
Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Konya Spor Li-
sesi öğrencisi ve Konya TOHM sporcusu Medine Bilicier, 
Bayanlar 49 Kg. kategorisinde Koparmada 71 kilo ile Gü-
müş Madalya, Silkmede 91 kilo ile Gümüş Madalya ve 
Toplamda ise 162 kilo ile Altın madalya kazanarak Avrupa 
şampiyonu oldu.

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Konya TOHM sporcusu 
Medine Bilicier, U17 Halter Avrupa Şampiyonasında kulüp-
lerini, okulu Konya Spor Lisesi'ni, Konya'yı ve Türkiye’yi 
temsil ederek 2 Gümüş ve 1 Altın madalya kazanmayı ba-
şardı. 

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Medi-
ne Bilicier, Avrupa Şampiyonası için çok iyi hazırlandığını 
belirterek, "Polonya'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve 
İstiklal Marşı'nı dinlettiğim için çok mutluyum. Madalyamı 
Türk Milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

‘OKULUMUZ VE KONYA’MIZ 
ADINA GURUR VERİCİDİR’

Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel Dudu, yaptığı 
konuşmada, “Okulumuz Konya Spor Lisesi öğrencisi Me-
dine Bilicier, U17 Halter Avrupa Şampiyonasında 2 Gümüş 
ve 1 Altın Madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olması, 
okulumuz ve Konya'mız adına gurur vericidir. Öğrencimizin 
azimli ve gayretli çalışmaları sonucunda kulüplerini, okulu-
muzu, Konya'mızı ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ede-
rek madalyalar kazanmasından dolayı öğrencimizi tebrik 
ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
n SPOR SERVİSİ

20-22 Ağustos 2021 tarihinde Sakarya zaferi 100. Yılı 
anısına Polatlı’da düzenlenen Türkiye Muay Thai Minikler 
ve Yıldızlar Şampiyonası’nda Gürkan Uğur Yıldız Türkiye 
şampiyonu oldu. Birbirinden güçlü rakipleri yenerek al-
tın madalyaya uzanan Gürkan Uğur Yıldız, bu turnuvada 
şampiyonluğun Sakarya Zaferi’nden dolayı manevi bir de-
ğeri bulunduğunu ayrıca kazandığı tecrübeyle uluslar arası 
alanlarda da ülkemiz adına ringe çıkmanın en büyük hayali 
olduğu söyledi. 

Turnuvada Kadir Faruk Gencel de bronz madalya ka-
zandı. Tüm sporcular ve antrenör Serkan Yıldız diğer kendi-
lerine her zaman destek olan Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve Seydişehir Belediyespor Kulüp Başkanı 
İsa Çiftçi’ye teşekkür ettiler.
n SPOR SERVİSİ
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Meram Belediyesi tarafından çocukla-
ra yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın 
kapanış programı gerçekleştirildi. Dutlu 
Millet Bahçesi’nde gerçekleşen programa 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Do-
lular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor 
Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, öğrenciler 
ve aileleri katıldı. 

Çocukların yaz dönemini verimli şekil-
de geçirebilmesi adına faaliyet gösteren 
yaz spor okullarında, Wushu, Basketbol, 
Jimnastik, Futbol, Kick Boks, Masa teni-
si, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, 
Voleybol, Yüzme gibi 12 farklı branşta eği-
timler verildi. Spor eğitimleri Meram Bele-
diyesi’ne ait 10 ayrı tesiste gerçekleştirilir-
ken yine düzenlenen etkinliklerle çocuklar 
eğlenceli vakit geçirdi. 

“BİR ÇOCUĞU KORUMANIN EN 
GÜZEL YOLU EĞİTİMDİR”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hiz-
metleri Müdürü Bilal Yavaş, yaz spor okulu 
organizasyonundan dolayı Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ede-
rek başladığı konuşmasında “Bir insanı ve 
çocuğu korumanın en güzel yolu eğitimdir. 
Eğitimle yüceltir, yükseltir, devletine va-
tanına hizmet ettirebilirsiniz. Eğitimin içe-
risinde en güçlü yol spor ve sanattır. Spor 
ve sanat çağın getirdiği bir çok kötülükten 
çocuklarımızı korur. Pandemi döneminde 
evde kalan çocuklarımızın teknolojiyle baş 
başa kalarak nasıl kötü etkilendiği herkes 
tarafından görüldü. Spor, hoşgörüyü, arka-
daşlığı, sosyalliği sağlayan bir araçtır. Aile-
lerimize çocuklarını spora yönlendirdikleri 
için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“ÜLKEMİZİN GELDİĞİ NOKTADA 
BELEDİYELERİMİZ SPOR 

EĞİTİMLERİNE ARACI OLUYOR”
Çocukların sporla yetişmesi noktasın-

da bu tür organizasyonların önemine dikkat 
çeken AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, “Maalesef bizim çocukluğumuzda 
bu tür yaz spor okulu imkanları yoktu. Spor 
konusunda bizleri yönlendirecek kimseler 
olmadı. Ülkemizin geldiği noktada, beledi-
yelerimiz ve farklı kurumlarımız bir çok dal-
da çocuklarımıza spor eğitimi verilmesine 
aracı oluyor. Meram Belediye Başkanımıza 
ve ekibine, çocuklarımızı spora yönlendi-
ren ailelere, burada kendilerini yetiştiren 
gençlere teşekkür ediyorum. Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz gençlerin farklı spor 

dallarında eğitim almasının mutluluğunu 
yaşıyoruz. Meram Belediyespor Kulübü-
müz de ulusal ve uluslararası arenalarda 
büyük başarılara imza atıyor. Yaz spor 
okullarımızda yetişen öğrencilerimiz de 
inşallah ileride Meramımızın ve Türkiye-

mizin adını gururla temsil edeceklerdir” 
şeklinde konuştu. 

“ÖĞRENDİĞİNİZ HER ŞEY HAYATINIZ 
BOYUNCA SİZİNLE OLACAK”

Kapanış programında çocuklara ses-
lenen Meram Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş, “Meram’da çocuklarımızın neşeli 
gülüşleri, mutlulukları, sevinçleri, sporla, 
arkadaşlıkla, dostlukla ve eğlenceyle dolu 
bir yaz okulunu daha tamamladık.  Yaz 
okulumuza katılan öğrencilerimize teşek-
kür ediyorum. Tatilinizi boşa geçirmediniz. 
Eğlenirken çok şey öğrendiniz. Yeni arka-
daşlar, dostlar kazandınız. Spor yaptınız. 
Tüm zamanınızı internet başında geçirmek 
yerine burada faaliyetlere katılmayı tercih 
ettiğiniz için öncelikli teşekkürüm size ola-
cak. Burada öğrendiğiniz her şey hayatınız 
boyunca sizinle birlikte olacak, yardımcı 
olacak. Size yol gösterecek. İlerideki sağ-
lıklı günlerinizin temelini burada yaptığınız 
çalışmalar oluşturacak inşallah. Sımsıcak 
günlerde işlerini güçlerini bırakıp, sizleri 
buraya kayıt yaptıran, sizleri götürüp geti-
ren, başınızda bekleyen, sizlerin sağlığı ve 
geleceği için dertlenen anne-babalarınıza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bir diğer teşekkürü de bu güzel orga-
nizasyonu gerçekleştiren ekip arkadaşla-
rıma, sizlere ders veren eğitmenlerinize 
ediyorum. Size son dersi de ben vereyim; 
Sporla ve dostlukla kalmayı ihmal etme-
yin” şeklinde görüş belirtti.  

Konuşmaların ardından programa 
katılan çocuklar kendileri için düzenlenen 
etkinliklerle doyasıya eğlendi. 
n SPOR SERVİSİ

Yaz spor okulunda 
son ders Kavuş’tan
Meram Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 aydır faaliyet gösteren Yaz Spor Okulları’nın kapanış programı gerçekleştirildi. Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 farklı tesis ve 12 ayrı branşta gerçekleşen yaz spor okullarına yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığını 

belirtirken çocuklara yönelik yaptığı konuşmada “Size son dersi ben vereyim; Sporla ve dostlukla kalmayı ihmal etmeyin” dedi

Karabağ GB’den
seçmelere davet

Konyalı dağcılar
zirve yaptı

Konya Amatör Küme kulüplerinden Karabağ Gençler-
birliği 2005-2008 yılları arası doğumlu futbolcu adayları 
arasında seçme yapacak. Antrenör Hayrettin Temur 28-29 
Ağustos tarihlerinde Nihat Gün Spor Tesislerinde yapılacak 
seçmeler için velilere çağrıda bulunarak “Kendisinde biraz 
olsun futbol yeteneği gören çocukları seçmelerimizde gör-
mek istiyoruz” dedi.

Futbolun çağımızda hem önemli bir endüstri hem de 
önemli bir eğlence olduğuna dikkat çeken Temur “Dünya 
ülkeleri futbola çok büyük yatırımlar yaparken bizim buna 
kayıtsız kalmamız düşünülemez. Çocuklarımızda biraz cev-
her varsa onu parlatıp gün yüzüne çıkarmak ve ülkemize 
kazandırmak bizim gibi bütün kulüplerin görevidir” dedi. 

Bu düşünceden hareket ederek minik ve yıldız sevi-
yelerinde seçmeler düzenlendiklerini kaydeden Temur 
“2005-2006 doğumlu çocuklarımızı 28 Ağustos cumartesi 
günü sabah 09.00’dan itibaren seçmelere tabi tutacağız.  
2007-2008 doğumluların seçmesi ise 29 Ağustos Pazar 
günü 09.00’da başlayacak. Kulüp olarak sporcularımızdan 
katılım için herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ancak spor 
kıyafetleri, ayakkabı ve bilhassa tekmelikleriyle gelmeleri 
gerekiyor” şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ

Mevlana İzcilik ve Dağcılık Kulübü dağcıları, Akö-
ren-Yalı dağının 2200 metre yüksekliğinde bulunan zirve-
sine tırmandılar. Yaklaşık olarak tırmanış ve iniş 8 saat sür-
dü. Tırmanışına Akören’den bir kılavuz dağcı olmak üzere 
toplamda 13 dağcı katıldı.

Mevlana İzcilik ve Dağcılık Kulübü etkinliklerine her 
hafta sonu yaptıkları tırmanışlar ile aralıksız sürdürüyor. 
Dağcılar son olarak Akören İlçe sınırları içerisinde yer 
alan Yalı Dağına tırmandılar. 2200 metre yükseklikte olan 
Akören-Yalı dağı tırmanışına Akören den bir kılavuz dağcı 
olmak üzere toplamda 13 dağcı zirve tırmanışı gerçekleştir-
di. Zirve tırmanışı yaklaşık 4 saat Zirveden İniş ise 3,5 saat 
sürdü. Dağcılar zirve de ilginç bir levha ile karşılaştı. Daha 
önceden demir ile yapılan dağın zirvesine monte edilen 
“ALLAH” yazan levhayı gördüler ve günün anısına fotoğraf 
çektirdiler.

Mevlana İzcilik ve Dağcılık Kulübü Başkanı Recai Kıcı-
koğlu “Akören-Yalı dağı tırmanışında bizlere ilgi ve alaka 
gösteren aynı zamanda ev sahipliği yapan Akören Belediye 
Başkanı İsmail Arslan’a teşekkür ediyorum.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Sabah 7.30 gibi uyandım… İçim-
de bir daralmanın olduğunu hisset-
tim…

Kendimi tanıdığım için, “inşallah 
sıkıntılı bir gün olmaz” diye dua et-
tim…

Sonra, elim telefona gitti…
Geceden geriye kalanlara bakar-

ken, Ali Arslan’ın “İnna Lillahi ve inna 
İleyhi Raciun” paylaşımını gördüm…

Gazetemizin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan’ın abisi Şükrü 
Arslan’ın vefat haberi ile yüz yüze gel-
dim…

Şükrü Arslan’ın rahatsızlığını, ai-
leye de çok yakın olan  Avukat Celal 
Candan’dan öğrendim…

Pazar günü bir konuyla alakalı 
kendisi ile buluştuk, biraz sohbet ettik, 
konu konuyu açtı ve Şükrü Arslan’ın 
beyin kanaması geçirdiğini ve uyutul-
duğunu söyledi…

Dua ettik...
Maalesef vefat haberi ile burnu-

mun direği sızladı…

Arslan kardeşlerle, yani Bayram 
Arslan’la, Şükrü Arslan’la ve Hüseyin 
Arslan’la en küçükleri olan Mustafa 
Arslan vesilesi ile tanıştık…

Arslan ailesi benim için örnek bir 
aile…

Kardeşler arasında ilişkilere, kü-
çüklerin büyüklerine olan saygısına, 
büyüklerin küçüklerine sevgisine hep 
hayranlıkla bakmış ve takdir etmişim-
dir…

Güzel insanlardan oluşan güzel bir 
aile olarak bildim Arslan ailesini…

Şükrü Arslan, beyefendi, konuşur-
ken karşısındakini incitmemeye özen 
gösteren, büyüğüne saygılı, nerede 
nasıl oturup kalkacağını, nasıl konuşa-
cağını bilen bir insandı…

Ölümden kaçış yok ya da ölüm ka-
çışı olmayan bir gerçektir…

Derler ya, “Her şey yalan ölüm ger-
çek” diye…

Maalesef öyle…
Düşünsenize uyumak üzere kapat-

tığınız gözlerinizi bir daha hiç açamadı-

ğınızı!
Ya da anne ve ba-

balarınızın, eşlerinizin, 
evlatlarınızın veya en iyi 
dostlarınızın hiç bekle-
mediğiniz bir anda öldü-
ğünü!

Ne yapardınız?
İçiniz yanar, burnu-

nuzun direği sızlar, bir 
yanınız eksilir…

Bu tarifi olmayan bir 
acıdır.

***
Şükrü Arslan’la ortak noktamız 

Konyaspor sevgisiydi…
Gerçekten iyi bir Konyasporlu 

olduğu gibi, Konya milliyetçisi de bir 
insandı…

Gazete ziyaretlerinde mutlaka ya-
nıma uğrar, hal hatır sorduktan sonra, 
konuyu Konyaspor’a getirirdi…

Severdi Kon-
yaspor’u, sevinirdi Kon-
yaspor kazanınca…

Ne diyebilirim ki, 
“Allah rahmet eylesin” 
demekten başka…

Her nefisin bir gün 
ölümü tattığı gibi sevgili 
Şükrü Arslan da bu ger-
çekle yüzleşti…

Bu ilahi bir fermandır 
ve karşı konulmaz…

Ben, Şükrü Arslan’ın iyi insan ol-
duğuna, güzel insan olduğuna, Müs-
lüman bir insan olduğuna şahitlik 
ederim…

Allah, Arslan ailesine, sevdikleri ve 
sevenlerine sabırlar versin.

***
KONYASPOR

Başakşehir’den başlamak istiyo-
rum…

Konyaspor’la mukayese bile et-
mem…

Bizimle aynı sıklette değiller!
Olmadığı için de, Kocaman bir yı-

kımla İstanbul’a döndüler…
Başakşehir takımı, bu sezon “evin 

cümle kapısı” gibi olacak, gelen vura-
cak, giden vuracak…

Kim vurursa vursun, bence bir 
mahsuru yok.

***
Bizim çocuklara gelince…
İyi iş çıkarmaya devam ediyorlar… 
Bir tarafta Aykut Kocaman’ın birin-

ci bölgede, bir ileriye, iki geriye, üç yana 
pas trafiği futbol aklına, İlhan Palut’un 
eveleyip gevelemeden direk karşı kale-
ye gitme futbol aklı daha ağır bastı ve 
kazanan da İlhan Palut oldu…

Bir de orta sahada Amir, Endri 
Çekici ve sol çizgide de Zymer Bytyqi 
gibi, hem hücum, hem savunma ge-
çişlerinde, İlhan Palut’un elini güçlü 
tutan oyuncular olunca, Konyaspor’un 
sonuca gitmesi kaçınılmaz oldu…

Tabi ki, hem Sivas’ta, hem de bu-
rada attığı gollerle Kartal’ı uçuran So-
kol’u da unutmamak lazım…

Ve bir başka güzel olan ise atak 
yapma, savunmanın arkasına atılan 
toplara koşma özellikleri olan Skubiç 
ve Guilherme’nin de skora katkılarını 
ıskalamamak lazım…

Konyaspor kazanırken, Sivas ma-
çının iyisi olan Soner Dikmen ve tabi ki 
Mpoku takıma ayak uyduramadılar ya 
da arkadaşlarına yardımcı olamadılar!

Ayaklarının iyi, kafasının ayarı 
olmayan Mpoku, sanırım Arabistan 
futboluna uydurmuş kendi futbolunu, 
dolayısıyla da geriye gitmiş.

Serdar Gürler’in hazır olmadığını 
yazmıştım, sanki 4-5 hafta daha bekle-
yecek gibiyiz, bu oyuncuyu.

Maçın geneline bakıldığında 3 pu-
anı fazlasıyla hak eden bir Konyaspor 
vardı…

Önemli bir galibiyete imza atan 
Konyaspor, iyi bir golcü transferi ile 
daha çok galibiyetlere imza atacaktır.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

ŞÜKRÜ ARSLAN VE KONYASPOR
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Servişçilik sektöründe adından söz ettiren Çolak Turizm sahibi Taner Çolak sektör ve sosyal hayatına dair 
değerlendirmeler yaptı. 10’Lar Dergisi’ne samimi cevaplar veren Çolak, “En çok baba olmayı sevdim” dedi.

‘En çok baba olmayı sevdim’
Salgın sürecinin en çok etkile-

diği sektörlerden olan servisçiler 
bugünlerde pandeminin yaralarını 
sarmak için yeni arayışlar içinde. 
Çolak Turizm sahibi Taner Çolak 
sektörün pandemideki sıkıntıları 
ve özel hayatına dair önemli baş-
lıkları paylaştı. 

Salgında sektörün çok zorlan-
dığını belirten Taner Çolak, “Bazı 
arkadaşlarımız araçlarını satmak 
zorunda kaldı. Alternatifler geliş-
tiremezsek daha zor günler bizi 
bekliyor” diye konuştu.

Taner Çolak kimdir?
1988 Konya doğumluyum 3 

evladım var. aslen Kulu Kozan-
lı’danım ama biz doğma büyü-
me Konya’dayız. Ticari hayatımız 
sadece servisçilik değil öğrenci 
servisi dışında, toplu taşıma, hatlı 
dolmuş ve ticari taksi de var. 

Baba mesleğine nasıl başladı-
nız?

2007 2008 gibi babamla bir-
likte bu işe devam etmeye başla-
dım ilave çok iş yaptık. Sene 1985 
1986’lardan beri baba mesleği-
miz. Babamızdan devraldığımız 
sancağı ileriye götürelim yukarıya 
çıkalım dedik ve çok fazla direk-
siyon tutmak yerine mutfak tara-
fına geçmeyi tercih ettik. Yine ek 
iş olarak servislere başladık 2009 
yılında da Çolak Turizm olarak şir-
ketleştik. Şu anda 12 aracım var. 
Kiralık olarak çalıştığımız arkadaş-
larımız da var. 

Pandemi dönemi nasıl geçti?
Pandemi dönemi toplu taşıma-

da çok sorun oldu. Biz bu süreçte  
servislerde kurumsal firmalarla 
çalıştık. Gıda sektöründe devam 
ettik ama okullar tarafında büyük 
hezimet vardı, biz de çektik ama 
onlar daha çok zorlandı bir aracı 
olup bu işi yapan arkadaşlarımız 
aracını satıp plakasını boşa çıkar-
mak zorunda olan arkadaşlarımız 
oldu. Sıkışan, araç modelini düşü-
renler oldu hatta servislerini sat-
mak zorunda kalanlar oldu.

Bu süreçte devlet destek des-
teği kullandınız mı?

 Devletimiz destek verdi ama 
destekler yetersiz kaldı. Ben hiç-
bir destek almadım ama benim 
1 yıllık bandrolüm çok yüksek ra-
kamlardır. Lastik vb gibi giderleri 

de hesaba katarsak bu destekler 
yetersizdi. Şunun için söylüyorum; 
Bu işe alışan meslektaşım başka 
iş de yapamıyor. Benim burada 
devletten sektör adına beklentim; 
daha önce ticari taksilerde ötv, kdv 
kaldırıldı. Servisler için de kaldırı-
labilir 

Pandemi sonrası sektörü neler 
bekliyor?

Bir anda eskisi gibi bir sıçra-
ma olacağını hiçbir sektörde dü-
şünmüyorum. biz geçtiğimiz yıl 
Hüma Okulları adı altında özel 
okul kurduk bir anda pandemi 
patlak verdi.  Yani bütün sektör-
lerde bir anda eski haline gelme-
sini beklemiyorum. Bu süreçte 
temkinli adımlar atmak gerekiyor 

önümüzü görmediğimiz yerde ya-
vaşlamamız lazım. Çünkü gerçek-
ten bu dönemde alınan kararlar, 
borçlar yatırımlar ileride büyük so-
run oluşturabilir. Riskli bir dönem, 
riskli bir zaman.Biz servisçi olarak 
eylül ayında okulların açılmasını 
bekliyoruz.

Taner Çolak sosyal hayatında 
neler yapar?

AK Parti’deki çalışmalarımız 
sırasında ikiz çocuğum oldu. Ah-
met Davutoğlu’nun girdiği ilk se-
çime denk geldiği için ikiz bebek-
lerimi 3 gün sonra görebilmiştim.  
Teşkilat çalışmalarında eşim ve 
çocuklarıma çok fazla zaman ayı-
ramamıştım. Şu anda böyle iyiyim 
hamdolsun. Yaşım  34,  en çok 
neyi sevdin? diye sorarsan; ben 
baba olmayı sevdim ilk doğdukları 
zamanlar pek fazla göremediğim 
için pişmanım. Pandemiden dolayı 
pek sosyal hayatımız kalmadı ama 
personellerimiz ile ortak aktivite-
lerle vakit geçiriyoruz. 

Pandemiden sonra eski koşuş-
turmacalı hayatıma dönmek iste-
miyorum.1 aylık evli iken 10 12 
günlüğüne Uğur İbrahim Altay ile 
Bosna Hersek’e gittik. Yani kötü 
yapmadık, asla pişman değilim 
ama elimden geleni bana verilen 

görev doğrultusunda yapmaya 
çalıştım. Bunu yaparken de hiçbir 
zaman maddi kazanım istemedim. 

Gençlere tavsiyeleriniz neler-
dir?

2006 yılında kalıcı olarak Da-
nimarka’ya gitmiştim Danimar-
ka gençliği ve bizim gençlerimizi 
gördüm. O zaman karar verdim; 
ben gerekirse kendi ülkemde çöp-
çülük yapacağım, burada kalaca-
ğım dedim. Gençlik hiçbir zaman 
geri gelmiyor. enerjilerini şu eği-
tilmiş cihazlardan alıp biraz daha 
topluma faydalı olabilecek yerle-
re adasınlar. Kendilerini odalara 
kapatmasınlar insanlara faydalı 
olmak gibi şeyler dururken bun-
ları yapmasınlar. 3 üniversite bi-
tirdim, okumak bana çok şey kattı 
eminim ki okumak gençler içinde 
güzel olacaktır. Üniversiteye baş-
ladığı zaman ‘her şey bitti’ deme-
sinler her şey yeni başlıyor. Lise 
yıllarından başlamalılar hayata, 
atılgan olmalılar. 

Çalışmaktan hiçbir zaman vaz-
geçmemek gerekiyor, sadece bu 
dünyaya çalışmak değil…  Rızık-
tan şüphemiz yok Allah’ın izniy-
le. Gençlikte kuşaklar arası farkı 
oluyor ama gençlerimiz gerçek-
ten çok sağlam bilgili gençlerimiz 
var ama enerjiyi doğru yerlerde 
harcamak gerek, Allah rızası için. 
Şimdiki gençlik bizim zamanımız-
dan daha da şanslı. Hem imkanlar 
daha iyi hem de önümüzde Recep 
Tayyip Erdoğan gibi rol model var.

Taner çolak kendisini 20 yıl 
sonra nerede görüyor?

Çok büyük bir iş içerisine gir-
meyi düşünmüyorum bir yerde iş 
beni çok zorluyor şu işi de yapaca-
ğım diye hiç hırslanmadım. Her-
kes nasibini yaşar, dediğim gibi iş 
sektöründe insanlara biraz daha 
faydalı olabilmek için iş büyütme 
veya ek iş yapma gibi şeylerim 
olursa bunu düşünürüm. 

Gönülden söylüyorum bunu 
kaç kişi yanımda çalışırsa Allah’ın 
rızık emanetini kaç kişiye ulaştıra-
bilirsem benim için kardır gözüyle 
bakıyorum. 20 yıl sonra siyasi bir 
düşüncem yok ama iyi bir aile ba-
bası olarak hem kendi ailem hem 
de insanlar için çalışmayı istiyo-
rum.  

Taner Çolak

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Konyaspor ikinci 
haftada dikkat çekti

TFF Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna 2’de 2 ya-
parak başlayan temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
2.haftanın sonunda dikkat çeken takımların başında 
yer aldı. Yeşil-Beyazlılarda Arnavut oyuncu Endri Çe-
kiçi, Başakşehir maçında takımına beraberliği getiren 
golü kaydederken, Süper Lig’de 2. haftanın en çok top 
kapan futbolcusu oldu. Takım olarak istatistiklerde ise 
Konyaspor, 6 şut ile en çok isabetli şut atan takımlar 
arasında 3.sırada yer aldı. n SPOR SERVİSİ

Muhammed Fatih Çırak 
Konyaspor altyapısında 

1922 Konyaspor’dan
Manisa takımlarına

Konya amatör lig spor kulüplerinden Öntur Hav-
zanspor Teknik Direktörü Muhammed Fatih Çırak, 
Konyaspor altyapısında göreve başladı. Öntur Hav-
zanspor yönetimi, çocuk alt yaş grubu antrenörleri 
Lokman Öz ve Necati Özyücel ile yola devam ediyor.

Başkan Fevzi Tezcan yeni sezonun tüm amatör 
spor camiasına hayırlı olsun dileklerini ileterek, “öz-
lem içerisinde olduğumuz amatör maçlara kavuşma-
nın heyecanını yaşıyoruz. Takıma örnek oyuncular ye-
tiştirme hedefi ile ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Geride kalan sezonu Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’da geçiren orta saha oyuncusu Serhat Kot, 
2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor’a transfer 
oldu. Gurbetçi futbolcu, Manisa ekibiyle 3 yıllık sözleş-
me imzaladı. Yavru Kartal’da geçen sezon 13 maça 
çıkan Serhat Kot, gol ya da asist katkısı yapamazken, 
performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Öte yandan geçen sezonu yine 1922 Konyaspor’da 
geçiren Yasin Abdioğlu ve Furkan Şimşek 2.Lig’e yeni 
yükselen ve bu sezon kırmızı grupta mücadele edecek 
olan bir diğer Manisa ekibi Somaspor’a transfer oldu.
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, Süper 
Lig’e müthiş bir giriş yaparken, ilk 
2 hafta sonunda aldığı 2 galibiyetle 
haftayı averajla 5.sırada tamamla-
dı. Ligin ilk haftasında deplasmanda 
Sivasspor’u mağlup eden Anadolu 
Kartalı, ikinci haftada ise ağırladığı 
Başakşehir’i yenerek sezona 2’de 2 
yaparak başladı. Öte yandan Süper 
Lig tarihinde ilk 3 maçını kazanama-
yan Yeşil-Beyazlılar, Cuma günü oy-
nayacağı Adana Demirspor karşılaş-
masına bir rekor için de çıkacak.

Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da moraller yerinde. 
Kamuoyu tarafından sezona beklen-

medik bir şekilde başlangıç yapan 
İlhan Palut ve öğrencileri, ilk 2 hafta 
sonunda tüm dikkatleri üzerine çekti. 
İlk hafta deplasmanda Sivasspor’u, 
ikinci haftada ise sahasında Başak-
şehir’i son dakikalarda bulduğu gol-
lerle mağlup eden Konyaspor, Adana 
Demirspor karşısında da kazanarak 
yoluna doludizgin bir şekilde devam 
etmek istiyor. 

Süper Lig’de mücadele ettiği 21 
sezonda ilk 3 maçını kazanamayan 
Anadolu Kartalı, Adana Demirspor 
karşısında da kazanarak hem bir ilke 
imza atmak istiyor hem de 5 yıl aradan 
sonra üst üste 3.kez kazanmak istiyor. 

Bu bağlamda Adana Demirspor maçı 
hazırlıklarına bugün yeniden başlaya-
cak Konyaspor, çalışmalarına İlhan 
Palut yönetiminde sürdürecek. Pazar 
günü oynadığı Başakşehir karşılaşma-
sından sonra ertesin gününde yenile-
me antrenmanı yapan Yeşil-Beyazlı-
lar, dünü izinli geçirirken bugün saat 
11.00’de çalışmalarına başlayacak. 

Öte yandan Konyaspor’da bugün 
saat 11.00’de gerçekleşecek olan 
antrenman öncesinde Teknik Direktör 
İlhan Palut ve kulüp tarafından belirle-
necek bir oyuncu basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayacak.
n SPOR SERVİSİ
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REKOR PEŞİNDE 

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 6
2.TRABZONSPOR 2 2 0 0 7 2 5 6
3.GALATASARAY 2 2 0 0 4 1 3 6
4.FENERBAHÇE 2 2 0 0 3 0 3 6
5.İH KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
6.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 3 0 3 4
7.KASIMPAŞA 2 1 1 0 3 1 2 4
8.KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 1 4
9.ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3
10.Y. MALATYASPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3
11.HATAYSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
12.GAZİANTEP FK 2 0 1 1 2 3 -1 1
13.ADANA DEMİRSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.GÖZTEPE 2 0 1 1 1 2 -1 1
15.ANTALYASPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
16.KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
17.Ç. RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 -3 1
18.SİVASSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0
19.BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 3 -2 0
20.GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
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