
050503 Kuaförler, mesleki 
yeterlilik belgelerini aldı

‘Sanat Akademisi çok
güzel işler başaracak’

Koyuncu’dan iş 
güvenliği vurgusu 06 Boya yaparken 

pencereden düştü 07 ‘Derbentli Mustafa 
Efendi yaşatılmalı’

Çalınacak ilk kapı
Konya Muhtarlar Derne-
ği Başkan Hamdi Demir, 
muhtarlar olarak devlet 

ve millet arasında hizmet 
köprüsü görevi gördüklerine 

dikkat çekerek, pandemi 
ile mücadelede muhtarlık 

kurumunun öneminin daha 
iyi anlaşıldığını söyledi

MAHALLEYİ 
İYİ TANIRLAR

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Hamdi Demir, Muhtarlık kurumuyla 
ve muhtarlığın önemiyle ilgili dikkat 
çeken açıklamalar yaptı. Vatandaşla-
rın herhangi bir talep veya sorunların-
da çalınacak ilk kapının muhtarlar ol-
duğuna dikkat çeken Başkan Demir, 
“Muhtarlık kurumu devlet ile millet 
arasındaki hizmet köprüsü. Muhtar-
lar mahallerinde olan olayları bilirler” 
dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

YÖNETİMİN 
İLK PARÇASI

Köy veya mahalle tüzel kişiliğin-
de, yönetiminin başında bulunan 
muhtarlar, yerel yönetimler içeri-
sinde halka en yakın kişiler olarak 
biliniyor. Bu kapsamda muhtarlar, 
köy veya mahallelerdeki eksikle-
ri, talepleri yerinde gören ve ilgili 
birimlere iletmekle görevli. Bu 
anlamda muhtarlar, vatandaşla 
devlet arasında köprü vazifesi 
görmesiyle dikkat çekiyor.
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Konya’ya bir 
ödül daha

İki yılda 350 
bin ton asfalt!

Konya Bilim Merkezi bünye-
sinde kurulan Kapsül Teknoloji 
Platformu, Genç Dostu Şehirler 
Kongre ve Sergisi’nde ‘Genç 
Dostu Şehir Projesi Fikir 
Ödülü’ne layık görüldü. Başkan 
Altay ödülü, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan aldı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay’da sıcak asfalt se-
ferberliği tüm hızıyla devam 
ediyor. 2019’da 138, 2020’de 
ise 226 sokağı sıcak asfaltla 
buluşturan Karatay Belediyesi, 
söz konusu iki yılda 350 bin ton-
dan fazla sıcak asfalt dökerek 
ilçenin ulaşımındaki konfora 
katkı sağladı.
 n HABERİ SAYFA 7'DE

ETLİEKMEK, FUTBOL 
KEYFİ İLE BULUŞTU

‘Bayrağı ileri 
taşıyacağız’

İş hayatında önemli 
hedefler doğrultu-
sunda ilerlemeyi 
sürdüren genç iş 

insanı Gökhan Ars-
lan, “Şubeleşmeye 
ve markalaşmaya 
devam edeceğiz. 

Babamızdan aldığı-
mız bu bayrağı en 

ilerilere taşımak için 
çalışıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 2'DE

www.sumakgroup.com.tr
0332 345 42 71

Kendisine has lezzeti büyük ilgi gören ve Türkiye 
sınırlarını da aşan Ekrem Coşkun Döner, bünyesine yeni 

bir marka ekledi. Ekrem Coşkun Etlekmek’in hizmete 
açılmasıyla Konya’nın etliekmeği, Konya’nın takımı 

Konyaspor’un yuvasındaki yerini aldı.
n HABERİ SAYFA 15'TE

Ağustos; Türk milletinin zafer ayı
Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç, Sakarya Meydan 
Muhaberesi, Kıbrıs’ın Fethi gibi Ağustos ayında ortaya konulan bu 
zaferler, Türk ordusunun başarısı olarak tarihe altın harflerle yazıldı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı ağustos ayında, Türklere 
Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu toprakları-
nın korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza 
atıldı. 
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TSYD Konya'dan Dinç'e hayırlı olsun ziyareti

İş hayatında önemli hedefler doğrultusunda ilerlemeyi sürdüren genç iş insanı Gökhan Arslan, “Şubeleşmeye 
ve markalaşmaya devam edeceğiz. Babamızdan aldığımız bu bayrağı en ilerilere taşımak için çalışıyoruz” dedi

‘Bayrağı ileri taşıyacağız’
Kobi başkenti Konya’nın son 

yıllarda hızla tesisleşmeye gittiği 
bilinirken bunda genç iş insanla-
rının katkıları oldukça büyük. İş 
hayatıyla ilgili hedeflerini anlatan 
genç iş insanı Gökhan Arslan, “Şu-
beleşmeye ve markalaşmaya de-
vam edeceğiz. Babamızdan aldığı-
mız bu bayrağı en ilerilere taşımak 
için çalışıyoruz” dedi.

Gökhan Arslan kimdir?
Gökhan Arslan: 1989 doğum-

luyum, iki çocuk sahibiyim, ilkokul, 
ortaokul ve liseyi Konya’da tamam-
ladım, yine Konya’dan Selçuk Üni-
versitesi Kamu Yönetimi bölümü 
mezunuyum. Daha sonra alanıma 
yönelmedim ve baba mesleği olan 
ekmek, pasta sektörüne girdim.7 
yıldır da aktif bir şekilde çalışmaya, 
büyümeye devam ediyoruz.

Bu işe giriş hikayeniz nasıl 
oldu, okuldan hemen sonra mı 
yoksa çocukluktan babanızın ya-
nında başlamış mıydınız?

7-8 yaşlarımdan itibaren hafta 
sonları sürekli babamın yanınday-
dım. Sürekli gelişme, büyüme ni-
yetim vardı, o yüzden okulu, ken-
dimi geliştirme niyeti ile okudum. 
Memur olayım buradan devam 
edeyim niyeti ile değil de sadece 
kendimi geliştirmek için bitirdim 
okulu.

Aslında çekirdekten yetiştiniz 
değil mi?

Aynen, çekirdekten yetiştim, 
aslında ustalık konusunda herhan-
gi bir belgem yok. Zaten usta ola-
yım gibi bir gayem de olmadı. Ama 
beyin olarak geliştireyim, daha iyi 
nasıl yapabiliriz? amacıyla çalıştım. 
Okulu bitirir bitirmez de ilk işim, 
askerliği yapıp koşarak babamın 
yanına gelmek oldu.

Arslan Yatağanlı’nın hikayesi-
ni dinleyerek başlayalım. Babanız 
nasıl başlamış bu işe?

Babam 12-13 yaşlarında Kon-
ya’ya geliyor. Bizim Şükrü abimiz 
var, Doğan Yatağanlı, onun yanın-
da işçi olarak başlıyor. Daha sonra 
başka bir yerde çalışıyor. 1992 yı-
lında çalıştığı yeri devralmak ile bu 
sektöre tam anlamıyla giriş yapmış 
oluyor.

Yani bir ekmek fırını olarak mı 
başlıyor?

Sadece ekmek fırını olarak de-
vam etti.2015 yılına kadar. Yani 
ben gelip el atana kadar. Sonra-
sında ben sektörün değiştiğini ve 
gelişmemiz gerektiğini gördüm, 
tabii bunu babama anlatmak za-
man aldı. Babam ketum birisi idi 
ve kendi doğruları vardı. Uzun uğ-
raşlar sonucu pasta sektörüne de 
girdik, tabii maddi manevi zaman 
alan bir süreçti ve 4 yılın sonunda 
5. şubemizin açılışını da yaptık. 
2023 yılına kadar 10 şube hedefi 
koydum kendime.

Hedefleriniz arasında başka 
neler var?

 Yurtdışı çalışmalarımız var 
Rusya’da baklava ve lokum üzeri-
ne çalışma başlattık. Burada üre-
tilmiş olan malzemelerimizi oraya 
göndererek satışını orada yapaca-
ğız. Bunun altyapısını hazırladık 6 
aydır bunun çalışmasını yapıyoruz.  
Gerekli belgeleri aldık. Nasip olursa 
Moskova’da da baklavalarımızı sat-
mak istiyoruz.

Talep nasıl, Konya’nın damak 
tadını yakalayabildiniz mi?

Konya, bence bu sektöre en 
çok destek veren illerden bir tane-
si. Bence en çok Konya’da tüketim 
oluyor. Hem ekmek hem unlu ma-
müllerini Konyalı korkmadan yiyor. 
Araştırdık ve bu sektöre kesinlikle 
Konyalı kadar destek veren başka 
bir memleket yok. O yüzden bütün 
her yerde unlu mamulleri görebi-
liyoruz diğer illerde böyle bir yapı-
laşma yok. Konya’da olduğumuz 
için çok şanslıyız. Bu işi daha önce 
Ankara’yı, Muğla’yı düşündük, git-
tim, kaldım oralarda olmayacağına 

karar verdik ve geri döndüm. Biz 
de Arslan Yatağanlı olarak Kon-
ya’nın damak zevkine hitap ettik 
ve bugün çok fazla talep var.

Üretimde nelere dikkat ediyor-
sunuz?

Öncelikle hijyen, kendimizin 
yemediği bir şeyi asla vatandaşa 
yedirmiyoruz. Sonrasında kaliteli 
ürün. Ekmek bile kaliteli un kulla-
nılmazsa aranan lezzeti vermiyor. 
Daha sonra güler yüzlü ekip arka-
daşları çok önemli. Bazı işyerlerine 
gidiyoruz maalesef sanki zoraki 
satış yapıyorlar. Ne olursa olsun 
müşterimizin yüzüne elemanımız 
gülmeli.

Şubeleri artırmayı düşünüyor 
musunuz?

Tabi artırmayı hedefliyoruz 
ama yavaş ilerliyoruz. Şube açmak 
zor değil ve önceliğimiz müşteri 
memnuniyeti.

Pandemi dönemi nasıl geçti/
geçiyor?

Pandemi birçok mesleği olum-
suz etkiledi ama bizde aksine ek-
mek, pasta gibi ürünlerde çok fazla 
talep oldu. Üretimimiz neredeyse 
iki katına çıkardık satışlarımızı. Bu 
da bize çok iyi yansıdı çünkü büyü-
memizi kolaylaştırdı. Pandemide 
insanlar evde olunca restoranlar 
kapalı vesaire bize çok fazla katkı-
sı oldu. Ben mesela şahsım adına 
eskiden tatlı ihtiyacımızı sürek-
li kafelerde karşılıyordum. Şimdi 
kendi sektörümüze destek olmaya 
başladık.

Kaç kişi çalıştırıyorsunuz?
Şu anda 45 kişi ile beraber ça-

lışıyoruz.
Pandemide istihdamı artırdı-

nız mı?
Evet kesinlikle arttı. 20 kişi ek-

lendi. Alıma halen devam ediyoruz.
Pandemide devlet desteği kul-

landınız mı?
Yok, herhangi bir destek alma-

dık. Tamamen kendi imkanlarımız 
ile büyümeye devam ediyoruz 
çünkü bizim desteğe ihtiyacımız 
olmadı aksine işlerimiz arttı. Devlet 
daha çok işleri sıkıntıya girenlere 
işyerleri kapananlara destek oldu, 
biz üretim ve satışımızı artırarak 
devam ettik.

Markalaştırmayı hedefliyorsu-
nuz değil mi?

Evet kesinlikle şubeleşmeye ve 
markalaşmaya devam edeceğiz. 
Mevcut mekanlarımız üretimde 
yetersiz kalıyor, arayışlarımız de-
vam ediyor ve en az 1000 metre-
karelik bir alana sadece üretim için 
çıkmayı düşünüyoruz.

Bir damak tadı oluştu mu?

İnsanların tepkileri çok güzel 
ve bu da bizi daha çok heveslen-
diriyor. Hırslanıyoruz gelen tep-
kiler ile birlikte çünkü iyi olmasa 
şevkimiz kırılır ve vazgeçeriz. Biz 
bu işi beceremiyoruz algısı oluşur. 
Pastada, baklavada gerçekten geri 
dönüşler çok güzel, biz gerçekten 
fiyatları çok uygun tutmaya çalışı-
yoruz. Bazı yerlerde 80-100 liraya 
satılan yaş pastaları biz burada 40 
liraya satmaya çalışıyoruz.ve ger-
çekten ürünlerimiz orası ile yarışır 
ve oranın damak tadını verir tarz-
da.

Aynı maddeleri kullanarak de-
ğil mi?

Kesinlikle en ufak bir malze-
me eksikliği yok malzemeler aynı. 
Kendi kârımızdan fedakarlık ya-
parak bu süreci karşılıyoruz. Bu 
şekilde markamızı oluşturmaya 
çalışıyoruz.

İşte babanız ile ilişkiniz nasıl?
Babam ile aramızda her baba 

oğul ile olan, baba oğul çatışması 
var tabii, sürekli babamı yenmeye 
çalışıyorum. Onu yenmeden kendi 
başıma karar alamıyorum. Onları 
aşana kadar bazen işleri kaçırdı-
ğım bile oluyor. Başarılı oldukça, 
güvenlerini kazandıkça bu sıkıntıyı 
da yavaş yavaş aşmaya başlıyoruz. 
Tabi buralara tırnakları ile kazıya 
kazıya geldikleri için ellerindeki-
ni kaybetmek istemiyorlar. Her 
zaman emin adımlarla ilerlemek 
istiyorlar. Her zaman söylerler; 
emeklemeden koşmak olmaz diye. 
Biz de onların sözlerine istinaden 
ilerliyoruz.

Neden Rusya’da ticaret yapma 
kararı aldınız?

Ortağımın eşi Rusyalı bu yüz-
den Rusya ile sürekli iletişim halin-
deyiz, diğer projelerimizi de hayata 
geçirmek için de ciddi maddi yatı-
rımlar gerekiyor. Rusya ile başlayıp 
Allah izin verirse sonrasında Avru-
pa ve diğer hedeflerimize geçmek 
istiyoruz. Rusya’da asıl hedefimiz; 
küçük 10 metrekarelik bir dükkân-
da başlayıp halkın tepkisini ölçtük-
ten sonra gerekli adımları atmayı 
planlıyoruz. Şu an zaten orada bir 
pazarı var satacağımız ürünlerin 
gerekli araştırmaları yaptık. Hatta 
birkaç markete ürünlerimizi koy-
duk satıldı. Talepler gelmeye de-
vam ediyor.

Dondurulmuş ürün şeklinde 
mi gönderiyorsunuz?

Bunları vakumlu ürün olarak 
gönderiyoruz fakat baklavaya he-
nüz başlamadık, belge daha yeni 
çıktı, resmi işlemlerden sonra, 
baklavayı kuru baklava olarak gön-
dermeyi düşünüyoruz. Sonrasında 
oraya usta bile göndermeyi düşü-
nüyoruz. Gerekli talep olursa oraya 
küçük bir imalathane bile kurmayı 
düşünüyoruz.

Hobilerinizi konuşalım biraz 
da. Neleri seversiniz, sosyal haya-
tınız nasıl?

İş haricinde spor yapmayı sev-
mem, çok kez denedim fakat bir 
türlü beceremedim. Ben daha çok 
akrabalarımla, yakın arkadaşlarım-
la vakit geçirmeyi daha çok sevi-
yorum.biz sektör olarak 7/24 aktif 

olduğumuz için çok az vaktimiz 
kalıyor. Kalan vakitte dostlarımız 
ile sohbet eşliğinde bir araya gel-
mek, tabii nargile olmazsa olmaz, 
nargile tutkum var, bu yasakların 
kalkmasını dört gözle bekliyorum. 
Onun dışında film izlemeyi seviyo-
rum kitap okumayı seviyorum, gö-
rüyorum yani bunlar hep bize bir 
şeyler katıyor, geliştiriyoruz kendi-
mizi. Yeni fikirlere hep açığım ama 
çevre ve arkadaş olarak yeniliklere 
pek açık olduğum söylenemez. Za-
ten erken yaşta evlendim üniversi-
te 2. sınıfta nişanlandım. 3. sınıfta 
evlendim. 4. sınıfta çocuğum oldu. 
Şu an iki kız çocuğum var birisi bo-
yumca, 10 yaşına geldi. Tabi böyle 
olunca ailem ve işe vakit ayırabili-
yorum sadece.

Gençlere önerirsiniz tavsiyele-
riniz ne olur?

Gençlere, özellikle girişimci 
gençlere öncelikle söyleyeceğim 
şeyler şu olur; ben üniversiteye gir-
diğimde özellikle, bilinçsiz bir genç 
idim, tamamen diploma için oku-
dum kendimi geliştirmek için değil. 
Kendimi geliştirme çabalarım da 
olmadı fakat kafamda hep ticaret 
vardı. Matematik özellikle öne çık-
tığım derslerin başında geliyordu. 
Lisede iken bölüm seçerken eşit 
ağırlığı seçtim ve matematik ho-
cam bana iki ay küstü sayısal seç-
mediğim için. “Sen sayısalcısın ve 
sayısal okumalısın” diyerek. Bence 
matematik zekası olan kişiler tica-
rete atılmalı fakat bunun yanında 
en önemlisi de bir şeyler üretme-
liyiz. Özellikle f̀asonculuğa  ̀ çok 
karşıyım. Takip ediyorum, özellikle 
Konya sanayisinde hep fason işler 
yapıyoruz. Markalaşmaya önem 
vermiyoruz hep fason işler yapıyo-
ruz. Yahudiler bu konuda bizden 
çok çok öndeler, ellerinde tutması-
nı biliyorlar. Ben de bir şeyler üret-
mek istiyorum. Şu anki aklım olsa 
bir mühendislik okumak isterdim 
ve bir makine ve ona yönelik bir 
marka üretmek isterdim. Bu arada 
bunun için çalışmalarım var gerekli 
kazançları buradan sağlayabilirsem 
inşallah. Gençler ile birlikte yürü-
yebilirsek bir makine üretme planı-
mız var.ve bir şeyler üretip yurtdı-
şına satabilirsek hem ülkemize de 
katma değer kazandırmış oluruz. 
Hedefim, paradan ziyade başarıdır. 
Devlet de üretime, makineye ciddi 
anlamda destek veriyor. Biz üni-
versitede iken KOSGEB ile ortak 
çalıştık. Girişimcilik kariyer toplu-
luğunda 4 yıl görevli bulundum. 
Yani ben hep girişimciliği sevdim 
ve gerekli altyapıyı da şu an için 
oluşturduğumu sanıyorum.

STK’larda göreviniz var mı?
Sadece ASKON’a üyeliğim var. 

Oraya da bir avukat arkadaşımın 
vesilesi ile girdim orada da 1,5 yıl-
dır devam ediyorum.

20 yıl sonra kendinizi nerede 
görüyorsunuz?

İş alanında, iyi bir girişimci iş 
adamı olarak yurt dışına ürün sat-
mak istiyorum, bu alanda ilerleyip 
yurtdışı ile iş yapıp ülkeme de katkı 
sunabilir olmak istiyorum. istih-
dam sağlamak, insanların yüzlerini 
de güldürebilmek, gerekli imkanla-
rı onlara sağlayıp rahata erdirebil-
mek istiyorum. Bunlar hep benim 
hedeflerim arasında.

Rol modeliniz kimdir, kimi ör-
nek alıyorsunuz?

Dürüst olmak gerekirse baba-
mı örnek almıyorum. Mesela be-
nim takip ettiğim Erdoğan Malkoç 
var. Araçları baştan oluşturuyor, 
hayran kalıyorum ona. Onu sürekli 
takip ediyorum, konferanslarına 
katılamadım, ona da katılmak isti-
yorum, gerçekten markasını oluş-
turmuş birisi. Tabi kısıtlı üretim 
yapıyor. Ben bunu artırarak kendi 
markamı oluşturmak istiyorum. Şu 
an için sanayi sektöründe rol mo-
delim odur.

Gökhan Arslan

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:41 06:08 12:57 16:38   19:36 20:57
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  19 °C    33°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              18 °C      32°C

Ankara                17 °C      33°C Hicrî: 18 Muharrem 1443 -  Rûmî: 13 Ağustos 1437

Önceki gün Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü ile söyleşi ger-
çekleştirdik.

Ekonomi adına çok şey konuştuk.
İnşallah ayrıntıları ilerleyen günler-

de gazetemizden okuyacaksınız.
Konya’nın neden merkez şehir ol-

duğunu bir kez daha anlamış oldum.
İnanın okuyunca siz de hak vere-

ceksiniz.
Konya merkez şehirdir…
Siyasetin de…
Ticaretin de…
Konya’nın ‘olur’unu alacaksınız…
Alamazsanız iktidar da olmazsınız, 

muktedir de…
İnanmıyorsanız bakın…
Geçmiş iktidarlara…
Konya’nın en çok ‘olur’unu alan 

parti iktidar olmuş.
Sanayi Odası Memiş Kütükcü’nün 

cümleleri tam da bu tezimin açıklama-
sıydı.

Belki siyaset konuşmadı ama tam 
anlamıyla bunu tarif etti.

Çok başlık konuştuk…
Pandemi döneminin ekonomisini 

değerlendirdik.
Konya’nın ekonomisinin bu dö-

nemde çok büyüdüğünü bir kez daha 
anladık. Y ada sanayisinin geliştiğini…

İstihdamın ne kadar arttığını…
Buna bağlı olarak da ihracat rakam-

larının da beklentilerin üzerine çıktığı-

nı…
Yeri gelmişken söyleyeyim; Bun-

dan birkaç yıl öncesinde 1,5 milyar 
dolarlardan bahsettiğimiz Konya’nın ih-
racat rakamı, şu anda 3 milyar dolarlara 
yaklaşmış.

Üretimin arttığını nasıl bilmişler?
OSBÜK olarak tüm Türkiye’de üre-

tim rakamlarının raporlarını tutmuşlar.
Bunu da enerji tüketiminden anlı-

yorlarmış.
Konya’nın üretimin rakamlarının 

ayrıntılarını paylaştığım zaman, ‘helal 
olsun’ diyeceksiniz.

Konya’ya…
Sanayiciye yani…
Tabi bu başarının kahramanları el-

bette ki sanayici ama bir de sürecin gizli 
kahramanları var.

Belki öne çıkmayan…
Belki adından çok söz edilmesini 

istemeyen isimler…
Emin olun…
Başta Sanayi Odası Başkanı Me-

miş Kütükçü…
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-

türk…
Konya milletvekilleri…
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay…
Özellikle Ankara ayağını yürüten 

Memiş Başkan’a teşekkür etmek lazım.
Şehir adına…
Lakin…

Kendisi de, ‘bu iş 
benim başarım’ demiyor 
zaten.

Tam da ‘bir dönem 
başarılmaya çalışılan ‘Bir-
likte Konya’yız’ sloganının 
içini doldurmuşlar.

Güzel…
Herkes üzerine düşeni 

yapmış yani…
Bu arada Konya’nın 

ihracat rakamındaki artışın 
en önemli etkeni ve kalemi Savunma 
Sanayisi’ndeki artıştandır.

Dedim ya…
Rakamları paylaşacağız.
Malum, ASELSAN Silah Fabrika-

sı’nı Konya’ya kazandırdık. 
Belki çok ses getirmedi ama ASEL-

SAN’ın Konya’ya kazandırılması, çok 
önemli bir yatırım.

Bakmayın siz, kolayca kazanınca 
sıradan gibi geldiğine…

Yıllarca, yerli otomobil fabrikasının 
Konya’ya kazandırılması için uğraş ver-
medik mi?

Hem de ne uğraşlar…
Raporlar hazırlandı…
Sunumlar yapıldı…
Paralar harcandı…
Bütçeler ayrıldı…

Sonuç…
Konya’ya kazandıra-

madık…
Türkiye’nin böyle bir 

atak yapması çok sevin-
dirici …

Eyvallah…
Da…
Konya’ya kazandıra-

bilseydik daha da güzel 
olacaktı.

Ama olmadı…
Lakin…
Bir yerli otomobil yatırımı kadar 

ASELSAN’ı kazandırdık.
Harika oldu…
Şimdi test merkezi kuruluyor Kon-

ya’ya…
Ve…
Yeni bir yatırım daha çok yakın-

da…
Bu arada ASELSAN yatırımı Kon-

ya için o kadar önemli ki; Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan bu yatırı-
mın imzasını uçakta atmış.

Başkan Erdoğan’ın Konya yatırım-
ları için bakmadan imzaladığı çok şey 
var. Bu da bilinsin.

Devam edelim…
Sadece ASELSAN ile de kalmıyor 

tabi…

Tedarikçi sektörler de Konya’da 
kurulmaya başlanıyor.

Harika…
Emeği geçenleri kutluyorum.

Memiş Kütükcü konuşurken çok 
keyiflendim.

Konya adına…
Tabi ki ülke adına….
Bu yatırımların Konya’ya katkısı 

olurken ülkenin de hedeflerine ulaşabil-
mesi açısından o kadar önemli.

Başkan Kütükcü ‘Benim Kızıl El-
mamdı’ diyor.

İşte ülkesini seven insanlar…
Keyifle okuyacaksınız…
Bekleyin.

***
KOS İtfaiyesi bütün sorumluluğu 

almış 
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-

miş Kütükcü ile söyleşiyi Konya Orga-
nize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirince 
bölgeyi biraz da gezmiş oldum.

Maşallah…
Her fabrika ayrı kurumsal…
Da…
Bir şey dikkatimi çekti.
Bir dönem Konya’nın sanayilerinde 

yangınları sıkça görülmeye başlanınca, 
KOS kendi bünyesine itfaiye merkezi 
kurmuş.

Çok da kapsamlı bir şey…
Allah korusun, herhangi bir yangın 

anında iyi bir organize ile yangın alanına 

ulaşım süresi 2 dakika falandır.
Ben de bir dönem bu konuyu dile 

getirmiştim.
Sağolsun Başkan Kütükcü vizyo-

ner…
Her ayrıntı ve olasılık düşünülmüş.
Rabbim, ülkemizi ve şehrimizi afet-

lerden korusun.
Amin…
Bu konuya neden girdim?
Malum, geçtiğimiz günlerde Antal-

ya başta olmak üzere çevre illerde çıkan 
yangınlarda Konya Büyükşehir Beledi-
yesi önemli bir sorumluluk üstlendi.

Teçhizatıyla…
Personel ve araç desteğiyle…
Bu süreçte, Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin Konya’da çıkabilecek bir 
yangına nasıl müdahale edeceğini me-
rak edenler de olmuş olabilir.

Düşünün…
Neredeyse bütün araçlarınız, perso-

neliniz yangın bölgesinde…
Ne yapacaksınız?
İşte bu açığı KOS itfaiyesi kapatmış.
Bütün sorumluluğu üstlerine al-

mışlar.
Yetmemiş yangın bölgelerine bir de 

Büyükşehir’in yanında destek vermişler.
Ne diyelim…
Allah zeval vermesin.
Amin…
Bir Konyalı olarak ayakta alkışlıyo-

rum.

KONYA’YI BİLMEM AMA BAŞKAN’IN ‘KIZIL ELMA’SI…

Konya Bilim Merkezi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde ‘Genç Dostu Şehir 
Projesi Fikir Ödülü’ne layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Erdoğan’dan Konya 
Büyükşehir’e ödül

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli 
ilk bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi’nde kurulan Kapsül Tekno-
loji Platformu, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin (TBB) düzenlediği Genç 
Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarış-
ması’nda ödüle layık görüldü. 

TBB’nin ev sahipliğinde Anka-
ra Ticaret Odası (ATO) Congresium 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde ger-
çekleştirilen Genç Dostu Şehirler 
Kongre ve Sergisi’ne katılan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
yenilikçi fikirleriyle Türkiye’nin be-
lediyecilik pratiğine farklı bir bakış 
açısı kazandıran tüm katılımcıları, 
özellikle de dereceye giren belediye-
leri tebrik etti. 

İnsanlık olarak bilgi toplumu 
ve teknolojiyle beraber şehircilikte 
de artık yeni bir döneme girildiğini 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Özellikle gençlerimiz yerel 
yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar 
alma mekanizmalarında daha etkin, 
daha belirleyici roller almak istiyor. 
Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak 
tıkama lüksü yoktur. Değişen şartla-
ra ve yükselen toplumsal taleplere 
göre politika belirlemek buna göre 
adıma atmak belediyelerimiz için bir 
tercihten öte zorunluluktur.” diye 
konuştu. 

GEÇMİŞE SAHİP ÇIKAN, GELECEĞİ 
KUCAKLAYAN ŞEHİRCİLİK 

MODELLERİNE İHTİYACIMIZ VAR 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş-

masını şöyle sürdürdü: “Ülkemizi 2. 
Dünya Savaşı sonrası köylerden şe-

hirlere yönelen büyük göç dönemin-
de maruz kaldığı şehircilik felaketini 
tekrar yaşamasına izin veremeyiz. 
Önce sadece başını sokacak ev ni-
yetiyle başlayan gecekondulaşma-
nın ardından bitip tükenmek bilmez 
rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mi-
marinin bedelini yeteri kadar ödedik. 
Bizim artık bedeller ödemeye değil, 
planlı programlı geçmişe sahip çı-
kan, geleceği kucaklayan şehircilik 
modellerine ve uygulamalarına ihti-
yacımız var. 

Genç Dostu Şehirler yaklaşımını 
bu bakımdan çok önemli görüyo-
rum. Genç dostu, çocuk dostu, yaş-
lı dostu, kadın dostu, engelli dostu 
velhasıl insan dostu şehirler kurma-
lıyız.” 

AMACIMIZ KONYA’MIZI 
TEKNOLOJİ ÜSTLERİNDEN BİRİ 

HALİNE GETİRMEK 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay ise, “Bü-
yükşehir Belediyesi olarak yaptığımız 
çalışmalarda her zaman önceliğimiz 
çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. 
Kapsül Teknoloji Platformu ile ama-
cımız; nitelikli insan gücüne, katma 
değerli üretime, milli savunma ve 
teknoloji çalışmalarına katkı sunarak 
Konya’mızı teknoloji üstlerinden biri 
haline getirmek. İnşallah bu proje ile 
görkemli ve kadim tarihe sahip Kon-
ya’mızın binlerce yıllık tecrübesini 
teknoloji ile harmanlayacak, ülkemi-
zin kalkınmasına ve büyümesine kat-
kımızı daha da artıracağız. Şehrimiz 

adına gençlerle ilgili böyle anlamlı 
bir ödül sebebiyle çok mutluyum. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve bizleri ödüle la-
yık gören herkese teşekkür ederim.” 

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN VERDİ 

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Pro-
je Yarışmasına katılarak dereceye 
giren 22 belediyeye ödülleri takdim 
edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde kurulan Kapsül Tekno-
loji Platformu da yarışmada “Genç 
Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü” ka-
zanırken Başkan Altay ödülü Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. 
Programa; Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, TBB ve Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal ve çok sayıda davetli katıldı. 

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından şehre kazandırılan Tür-
kiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim 
merkezi olan Konya Bilim Merke-
zi’nde Milli Teknoloji Hamlesi’ne 
katkı sunmak ve gençlerin teknoloji 
ile olan uyumunu bireysel gelişim-
lerine entegre etmek amacıyla ku-
rulan Kapsül Teknoloji Platformu; 
TEKNOFEST başta olmak üzere ulu-
sal ve uluslararası yarışmalara katı-
lan takımlara destek sağlıyor; tek-
noloji odaklı AR-GE çalışmalarını 
destekleyen 39 takımdan oluşuyor.
n HABER MERKEZİ

Koyuncu Grup iş 
güvenliğine dikkat çekti

Koyuncu Grup, iş sağlığı ve 
güvenliği bilincini arttırmak ve 
bu bilinci kamuoyuna yansıtmak 
amacıyla tüm grup şirketlerinde 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık 
Günü’ gerçekleştirdi. #İSGSenin-
leBaşlar ve #YalnızBırakma etiket-
leri ile hazırlanan tişörtler bütün bir 
gün mesai saatleri boyunca grup 
çalışanlarımız tarafından giyildi. 
Yaklaşık bin çalışanın giydiği tişört 
tasarımında, çalışan ebeveynlerin 
iş yaşamlarında sevdiklerini ve ha-
yatın değerini her an hatırlamaları 
gerektiğine vurgu yapıldı. 

DERYA FİDANCAN: EĞİTİM VE 
TEDBİR ALARAK KİMSEYİ 
YALNIZ BIRAKMAYALIM

Koyuncu Grup İş Güvenliği 
Yöneticisi Derya Fidancan; 2020 
yılında Türkiye genelinde yaklaşık 
1.700 çalışanın iş kazası nedeniy-
le hayatını kaybettiğini, yine aynı 
dönemde 20 binin üzerinde ya-
ralanmalı iş kazası gerçekleştiğini 
belirtti.

Dikkatsizliğin ve kurallara uy-
gun hareket etmemenin iş kazala-
rına sebep olan en büyük etmenler 
olduğunu söyleyen Derya Fidan-

can şöyle devam etti: “Saydığımız 
nedenler dışında iş yerinin fiziki ko-
şullarının yetersiz olması gibi pek 
çok neden de iş kazalarına davetiye 
çıkartabiliyor. Elbette iş kazalarını 
önlemenin en etkin yolu eğitim fa-
kat diğer nedenleri de ortadan kal-
dırmak için hem çalışanlar hem de 
işverenler işbirliği yapmalıdır. Bir 
insanın geçimini sağlamak ama-
cıyla çalışırken yaralanması ya da 
vefat etmesi çok üzücü bir durum. 
Koyuncu Grup olarak bir günlük 
bir etkinlik ile hem çalışanlarımıza 
hem de kamuoyuna iş güvenliği-
nin önemini hatırlatmak istedik. 
Tişörtlerimiz çok dikkat çekti. Bizi 
görenler neden bu tişörtleri giydi-
ğimizi merak etti. Biz de herkesle 
bu farkındalığımızı paylaştık. Çalış-
ma arkadaşlarımız ilerleyen gün-
lerde de hem iş yerlerinde hem de 
özel hayatlarında bu tişörtleri giy-
meye devam edecekler. Ne kadar 
çok insana ulaşabilirsek farkında-
lığımız o kadar artacaktır. Umarız 
tüm dünyada iş kazalarının önüne 
geçilecek önlemler alınır ve iş ka-
zaları hiç yaşanmaz.”
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Konya Muhtarlar Derneği Başkan Hamdi Demir, muhtarlar olarak devlet ve millet arasında hizmet köprüsü görevi
gördüklerine dikkat çekerek, pandemi ile mücadelede muhtarlık kurumunun öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi

‘Muhtarlar hizmet köprüsüdür’
Köy veya mahalle tüzel kişiliğin-

de, yönetiminin başında bulunan 
muhtarlar, yerel yönetimler içerisin-
de halka en yakın kişiler olarak bili-
niyor. Bu kapsamda muhtarlar, köy 
veya mahallelerdeki eksikleri, talep-
leri yerinde gören ve ilgili birimlere 
iletmekle görevli. Bu anlamda muh-
tarlar, vatandaşla devlet arasında 
köprü vazifesi olmasıyla dikkat çe-
kiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan 
Konya Muhtarlar Derneği Genel Ku-
rulunun ardından güven tazeleyerek 
Konya Muhtarlar Derneği Başkanlı-
ğına yeniden seçilen Başkan Hamdi 
Demir, Konya Yenigün Gazetesinin 
sorularını yanıtladı. Muhtarlık kuru-
muyla ve muhtarlığın önemiyle ilgili 
dikkat çeken açıklamalarda bulunan 
Başkan Demir, “Muhtarlık kurumu 
devlet ile millet arasındaki hizmet 
köprüsü” dedi. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir mi-
yiz?

İsmim Hamdi Demir. Aslen 
Aksaraylıyım. Aşkan Mahallesin-
de doğdum ve büyüdüm.  İlkokulu 
Meram 15 Temmuz Şehitleri İlko-
kulunda okudum. Ortaokulu Sare 
Özkaşıkcı Ortaokulu’nda okudum. 
Liseyi de Fatih Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesinde okudum. Uzun yıl-
lardır esnaflık yapıyorum. Mahalle-
mizden mahallemize muhtar olma-
mız sebebiyle bir talep geldi. 2014 
Mahalli İdareler Seçiminde Aşkan 
Mahallesinde Mahalle Muhtarlığı 
yapıyorum. 2019 yılından bu yana 
da Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanlığını yürütüyorum. 

Konya Muhtarlar Derneği hak-
kında bilgi verir misiniz? 

Konya Muhtarlar Derneğimiz 
1977 yılında kuruldu. Konya Muh-
tarlar Derneğimiz kurulduğu gün-
den bu yana Konyalı muhtarlarımızı 
tek çatı altında toplayarak Konyalı 
muhtarlarımıza en iyi hizmet vere-
bilmek için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.  Konya Muhtarlar Derneği-
mizin kuruluşundan bugüne kadar 
hizmet etmiş ve vefat eden başkan-
larımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileklerimizi iletirken, yaşayan muh-
tarlarımıza da sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum. 

Konya genelinde kaç muhtar 
var? 

Konya genelinde 31 ilçemizde 
toplamda Bin154 mahalle muhta-
rımız var. Konya merkezde de Sel-
çuklu, Meram ve Karatay’da da 221 
mahalle muhtarımız var. 

Muhtarlar olarak pandemi dö-
neminde ne tür çalışmalara imza 
attınız ve atmaya da devam ediyor-
sunuz? 

Muhtarlık kurumu devlet ile 
millet arasındaki hizmet köprüsü. 
Vatandaşlarımız başlarına bir şey 
geldiği zaman ya da bir taleple-
ri olduğu zaman ilk çaldıkları kapı 
mahallerinde bulunan muhtarlar. 
Muhtarlar mahallerin aynı zamanda 
kara kutularıdır. Muhtarlar mahal-
lerinde olan olayları ve gelişmeleri 
bire bir bilirler.  Pandemi ile mü-
cadele muhtarlar olarak filyasyon, 
izalasyon, dinamik denetim ve aşı-
lama gibi devletimizin yapmış oldu-
ğu çalışmalara gece gündüz deme-

den muhtarlarımız destek verdi ve 
vermeye de devam ediyor. Konya 
genelinde bulunan tüm muhtarları-
mız vatandaşlarımızın koronavirüs 
ile mücadelede etkinliği büyük olan 
aşı konusunda da bilgilendirme ça-
lışmalarının yanında aşı olmaları ko-
nusunda teşvik ediyor.   

Konya’da belediye başkanları ile 
ilişkiler nasıl? Mahallenin eksikleri-
ni giderme konusunda nasıl bir yol 
izleniyor? 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
hem Konya Büyükşehir Belediyemiz 
hem de ilçe belediyelerimiz tek-
nolojiye ayak uydurdular. Belediye 
Başkanlarımız ve Belediye yönetici-
lerimiz ve çalışanlarımızın Konya’da 
muhtarlarla olan iletişimi oldukça 
iyi. Belediyelerimiz muhtarlarımıza 
özel olarak hazırladıkları program-
larla muhtarlarımızın mahalleleri ile 
ilgili talepleri iletiyorlar. Belediyeleri-
miz de iletilen taleplerin çözülmesi 
adına gereken çalışmalarını ger-

çekleştiriyorlar. Konya’da belediye 
başkanlarımız ile muhtarlar olarak 
güzel bir uyum içerisinde hizmetle-
rin hayata geçirilmesi için yoğun bir 
gayret gösteriyoruz. Konya’da muh-
tarlarımızın mahallerinde hizmetle-
rin gerçekleşmesi adına desteklerini 
esirgemeyen Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay ve İlçe Belediye başkanlarımıza 
teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Muhtarlık bir mahalle için ne-
den önemli? Özellikle muhtarlık 
kurumuna olan ilgi artışın sebebi 
nedir? 

Türkiye genelinde toplamda 
50 bin 300 mahalle muhtarı var. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesinde muhtarları ağırlaması ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın muhtarlık kurumuna ver-
diği önem ile muhtarlar olarak altın 
çağımızı yaşıyoruz. Daha önce de 
belirttiğim gibi muhtarlık kurumu 

mahalle sakinin gideceği ilk kapı.  
Muhtarlık vatandaşların herhangi 
bir yaşadığı sıkıntı karşısında baş-
vurabileceği ilk kurum. Muhtarın 
mahallesi hakkında bilmediği bir şey 
olmaz. Muhtarlık mahallenin nabzı-
nı tutan bir kurum. Muhtarlarımız 
ellerinden geldiği kadar mahalleri-
ne hizmet etmeye gayret ediyorlar. 
Devletimize ve milletimize hizmet 
eden herkesten Allah razı olsun. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın muhtarlara verdiği öne-
mi muhtarlar nasıl karşılıyor? Muh-
tarlık talep ve istekleri neler? 

Milletin evinde ağırlanan muh-
tarlarımız Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini 
ağırlamasından oldukça memnun 
kalıyorlar. Muhtarlarımız Cumhur-
başkanlığı Külliyesinde Cumhurbaş-
kanımız ile düzenlenen programda 
bire bir görüşme imkanı buluyor. 
Mahalleri ile ilgili bir talepleri var ise 
o talepleri iletmiş oluyorlar. Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan muhtarlara verdiği önem ile her 
zaman yanımızda olduğunu gösteri-
yor. 

Muhtar olarak daha fazla yetki 
almak ister misiniz?  Bu ya da şu 
görevin sorumluluğunu bizim al-
mamız gereken dediğiniz bir konu 
var mı?

Pandemi döneminde muhtarlara 
verilen görevler ile muhtarların ve-
rilen tüm görevlerin altında başarılı 
bir şekilde kalkabileceğini gösterdi. 
Muhtarlarımız pandemi döneminde 
kendilerine verilen görevleri başarılı 
bir şekilde yaptı ve yapmaya da de-
vam ediyor. Muhtarlar olarak verilen 
her görev ve sorumluluğu yapmaya 
hazırız. 

Muhtarlar mahallerde mahalle-
nin güvenliği için ne tür çalışmalar 
gerçekleştiriyorsunuz?

Mahallerimizin güvenliği için 
gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Em-
niyet ile çalışmamız gereken yerler-
de emniyet ile jandarma ile çalışılan 
yerlerde ise jandarma ile çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz.  Mahallerimiz 
için tüm kamu kurum ve kuruluşlar 
ile istişare halindeyiz. Mahallerimi-
zin güvenliği için yoğun gayret edi-
yoruz. 

Konya Muhtarlık Derneği ola-
rak yeni dönemde hayata geçirmeyi 
planladığınız projeler ve çalışmalar 
nelerdir?

Rahmetli Celal Duran başkanı-
mızdan görevi aldıktan sonra kültür 
turlarına ağırlık verdik. Pandemi gir-
mesi sebebiyle bu gezilerimize ara 
verdik. İnşallah pandeminin hafifle-
mesi ile birlikte bu gezilerimize de-
vam edeceğiz. Konya merkez ve 31 
ilçede bulunan muhtarlarımızın kay-
naşması için programlar düzenleye-
ceğiz. Muhtarlarımıza yönelik eğitim 
programları düzenleyeceğiz.  Konya 
Muhtarlar Derneği olarak her daim 
muhtarlarımızın yanında olacağız. 

Aşı seferberliği konusunda ma-
hallelerde ne tür çalışmalara imza 
atıyorsunuz?

Aşı olmama hakkı pahalıya mal 
oluyor. Herkese sesleniyorum; Lüt-
fen herkes aşısını olsun, bu musibet-
ten hep birlikte kurtulalım.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Zühra -Hakan Karataş çiftinin kızları İrem ile Fatma -Yaşar Gürbüz çiftinin oğulları Zahit, düzenlenen düğün 
töreni birbirilerine ‘evet’ diyerek ömür boyu sürecek mutlu birlikteliklerinin en önemli adımını attı

İrem ile Zahit çifti mutluluğa ‘evet’ dedi
Zühra -Hakan Karataş çifti-

nin kızları İrem ile Fatma -Yaşar 
Gürbüz çiftinin oğulları Zahit, 
Zirve Düğün ve Toplantı Merke-
zinde düzenlenen düğün töreni 
birbirilerine ‘evet’ diyerek ömür 

boyu sürecek mutlu birliktelikle-
rinin en önemli adımını attı.  

Karataş ve Gürbüz aileleri 
de evlatlarının, “Düğünümüzde 
sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyarız” diyerek da-

vet ettiği misafirleri kapıda kar-
şılayarak yaşadıkları mutluluğu 
paylaştı. 

Gerçekleştiren düğünde mi-
safirlere Konya’nın geleneksel 
düğün pilavı ikram edildi.  

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak genç çifte kurdukları yuvada 
ömür boyu mutlu olmalarını di-
ler, Karataş ve Gürbüz ailelerini 
tebrik ederiz.
n SİBEL CANDAN

Hamdi Demir
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Hepimizin bildiği gibi İhracat, ülke-
lerin dış ticaret dengelerinin korunma-
sının yanında ekonomik faaliyetlerini 
de canlandırır.

 İstihdam, üretim ve karlılığın 
artmasını sağlayarak, makroeko-
nomik dengelerin iyileşmesine de 
katkı sağlar.

Ekonomik gelirin artmasını 
sağlamanın yanı sıra, mutluluğu ve 
refahı artırırken, geleceğe daha gü-
venli bakmasına neden olur. 

Günümüzde dünyanın en büyük 
ekonomileri en çok ihracat yapan 
ülkelerden oluştuğu gibi, dünya pi-
yasalarında söz sahibidirler. 

Ülkemizde de ihracatı artırmak ve 
ihracatçı ülkeler arasında yerini alma 
konusunda önemli çalışmalar ve pro-
jeler yürütüyor.    

Bu projelerden birisi de, Genç 
İşadamlarının ihracatta sürdürebi-
lirliği sağlaması için Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM)tarafından hayata 
geçirildi.  

Söz konusu projeyle Yılsonunda 
200 milyar doları aşması beklenen 
ihracatta, sürdürülebilir başarıyı 
genç ihracatçılar sağlayacaktır.

Genç TİM'i hayata geçiren TİM, 
dijital çağı en iyi şekilde değerlen-
direbilen gençlere güveniyor ve 5 
yıl içerisinde de ülkemiz ihracatının 
300 Milyar dolara ulaşacağına ina-
nıyor.  

Genç ihracatçı sayısını artırmak ve 
geleceğin ihracatçı genç neslini yetiş-
tirmek amacıyla hayata geçilecek olan 
projede, TİM'e bağlı 13 genel sekreter-
likten iş dünyasının genç simaları yer 
alıyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinden 
Genç TİM'e katılan isimler, öncelikle 
kendi bölgelerinde çalışmalar yapa-
caktır.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin 
Onursal Başkanlığı'nı yaptığı oluşum-
da, 18 isimde başkan yardımcılığı gö-
revini üstlenecektir.

Genç TİM'in 131 olan üye sa-

yısının yapılacak çalış-
malarla 500'e ulaşması 
düşünülüyor.

 Yönetim Kurulu’nda, 
en az toplam kadın üye-
lerin oranı kadar, kadın 
yönetim kurulu üyesi bu-
lundurulması da zorunlu 
tutulurken, üyeler oy 
kullanabilecek isimlerden 
oluşuyor.

Genç TİM’in hedef-
leri hakkında bilgi veren TİM Başka-
nı İsmail Gülle, hedeflerinin genç-
lerin ellerinde ihracatla yükselen 
Türkiye’yi oluşturmak olduğunu dile 
getirerek, "Gençlerimizi ihracata teş-
vik edeceğiz. Dış pazarlara erişimlerini 
artıracağız. Ticari diplomaside ihracat 
elçisi yapacağız. Sadece tecrübeli iş 
insanlarının gençlere değil, genç-
lerin de birbirlerine tecrübelerini 

aktarmasını istiyoruz. 
18-40 yaş arasında oy 
kullanılabilecek kişileri 
üye yaptık. Bir takım 
komiteler oluşturaca-
ğız. Genç TİM’in ve-
rimli, şeffaf, eşitlikçi ve 
sürdürülebilir bir yapıda 
olması için anayasamıza 
gerekli tüm maddeleri 
ekledik. Nasıl ki ülkemi-
zin geleceği gençlerimi-

ze emanetse, ihracatımızın geleceği de 
gençliğimizin ellerinde. Projeyi Cum-
hurbaşkanımızı sunduk” diyor. 

Proje kapsamında genç işa-
damlarımızın ihracatımızı artırma-
ları konusunda önlerini açtıklarını 
ve destekleyeceklerini dile getiren 
TİM Başkanı İsmail Gülle, projenin 
hayata geçmesiyle genç işadamla-
rımızın birbirlerine tecrübelerini ak-

tarmalarını sağlayacaklarına dikkat 
çekiyor.

Ülkemizin geleceği gençleri-
mize emanetse, ihracatı da yine 

gençlerimize emanet olacağı için 
bu projeyle genç işadamlarımızın 
ihracatımızı yükselteceklerine inan-
dıklarını söylüyor. 

Son dönemlerde ülkemizde ve 
şehrimizde ihracatta güzel başarılar 
elde edildi. Tabi ki bu başarılarda genç 
işadamlarımızın katkıları da önemli bir 
orandadır.  

Son 12 ayda ülkemizin 200 mil-
yar dolar sınırını aşan ihracatı, 5 yıl 
içerisinde İnşallah 300 milyar dolara 
tamamen genç ihracatçılarımızın kat-
kılarıyla ulaşacaktır. 

Tabi ki pandemi ile değişen yeni-
dünya düzeninde, gençlerimizin çok 
daha aktif ve girişimci olması kritik 
önem taşımasıyla birlikte, başarılı ol-
masında önemli bir faktör olacaktır. 

Genç ve dinamik nüfusumuz, 
çok ciddi bir fırsat oluşturuyor. Artan 

beceri ve yetkinlikleriyle ülkemizin 
küresel rekabetteki konumunu daha 
da güçlendirerek, iyi bir yere getire-
ceği de bir gerçektir.  

Bir firmanın, bir ihracatçının yaşı 
olmaz. Ancak ve ancak deneyimi ve 
başarısı önemlidir.

Genç TİM Projesinde de bu an-
lamda çok şeyler katacağı gibi, ihra-
catımızı da yükselterek, ülkemizi gele-
cekte İhracatçı Ülkeler arasında yerini 
almasını sağlayacaktır.  

Umarım Genç TİM’in oluşturan 
Genç İşadamlarımız ülkemiz ihra-
catının sürekliliğini sağlayarak, 300 
milyar dolarlık ihracat hedefini ger-
çekleştirirler.

Çünkü genç işadamlarımızın bu 
hedefe ulaşacak bilgisi, tecrübesi ve 
potansiyeli de mevcuttur.

Yeter ki, ülkemiz gençlerine ve 
genç işadamlarına TİM’in projesin-
de olduğu gibi, imkânlar tanınsın ve 
önleri açılsın. Ne dersiniz sizce öyle 
yapılması gerekmez mi? 

TÜRK İHRACATINI GENÇ İŞADAMLARI YÖNLENDİRECEK

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu 
Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan kursiyer ve eğitmenlerle bir araya geldi

‘Sanat Akademisi çok
güzel işler başaracak’

Hayata geçirdiği örnek projelerle 
şehrin eğitim ve kültürel yaşamına 
değer katan Selçuklu Belediyesi, ka-
dim medeniyet Selçuklu’dan aldığı 
güçle gelecek nesillerin yolunu ay-
dınlatıyor. Bu anlamda Selçuklu’da 
sanat adına önemli bir soluk olan 
Selçuklu Sanat Akademisini ziyaret 
eden AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti 
İl Başkan Vekili Mustafa Gürbüz,AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer kursiyer ve eğitmenler-
le bir araya gelerek tiyatro ve bağla-
ma derslerine katılım sağladılar.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı tarafından geçti-
ğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni 
kültür projelerinden bir tanesi olan 
Selçuklu Sanat Akademisi AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem’den 
tam not aldı.

PEKYATIRMACI: BURADAN
 TİYATRO GRUPLARI ÇIKARTMAYI 

HEDEFLİYORUZ
Sanat Akademisi çalışmaları 

hakkında bilgi veren Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Biz eğitimle ilgili hedeflerimizi or-
taya koyarken çocuklarımızla ilgili 
onların yeteneklerini keşfedelim, 

onların kendilerini tanımasıyla ilgili 
fırsat verelim istiyoruz ama görü-
yorum ki herkese bu fırsatı verme-
miz gerekiyor. Şimdi hocalarımız da 
kendi yeteneklerini burda keşfettiler 
hepsinde ilk günden itibaren göz-
lerindeki sanatla ilgili ışığı görüyo-
rum. İnşallah buradan nice tiyatro 
grupları çıkartmayı hedefliyoruz. Bu 
bir başlangıç hocalarımızla birlikte 
bunun başlangıcını yaptık. Bundan 
sonraki süreçte de burada hem öğ-
rencilerimiz olacaklar, gençlerimiz 
olacaklar. Tiyatroyla ilgili burada 
farklı gruplar oluşacak. Ben hepsi-
ne gönüllü oldukları için bu ekibin 

oluşmasına katkı sağladıkları için 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir baş-
langıç yapmamız gerekiyordu ve bu 
başlangıcı doğru bir şekilde yapma-
mız gerekiyordu. Hocalarımızın bu-
radaki katkısı bizim için çok önemli 
hepsine teşekkür ediyorum.” şeklin-
de konuştu.

ERDEM; ÖĞRETMENLİK 
ÜCRET KARŞILIĞI OLMAYAN

BİR MESLEK
Eğitimcilerin kendilerini farklı 

alanlarda geliştirmesinin önemli ol-
duğunu vurgulayan AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, “Hocala-
rımızın ne kadar önemli işler yap-

tığını biliyoruz. Ben hep derim ki; 
emeklerinin ücret karşılığı olmayan 
ne verseniz hakkını ödeyemeyece-
ğiniz bir kesim ve Hz. Mevlana’nın 
dediği gibi bir mum bir mumu ya-
karak ışığından bir şey kaybetmez 
diyor ya sizler öylesiniz. Durmadan 
yeni mumlar yakıyorsunuz. Bu eks-
tra kendinize kattığınız güzel yete-
neklerle de bu ışığı daha da yükselti-
yorsunuz. Gerçekten çok etkilendik. 
İnşallah büyük tiyatrolar da yaparsı-
nız. Hocama ve emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum. Her noktada 
katkı veren bir başkanımız var baş-
kanımıza da ayrıca teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Sanat Akademisi’nde 
Temmuz ayında başlayan ve eylül 
ayının sonuna kadar devam edecek 
olan bağlama kursu ile 25 kursiyere 
müzik alanında hizmet sunuluyor. 
Yine ilçe sınırları içerisinde bulunan 
okullarda hizmet veren öğretmenle-
re yönelik Uygulamalı Tiyatro kursu 
açılırken, diksiyon, sahne kullanımı, 
şan, ritim ve senaryo çözümleme 
gibi belli başlı branşlarda uzman 
kadro tarafından 30 öğretmene 
Ağustos ayının sonuna kadar eğitim 
verilmeye devam edilecek.
n HABER MERKEZİ

Kuaförler, mesleki 
yeterlilik belgelerini aldı

Kuaförlük branşında seviye-4 
mesleki yeterlilik belgesi almaya 
hak kazanan meslek sahiplerinin 
belgeleri törenle sahiplerine veril-
di. KONESOB’un TESK-ESYEM ile 
yaptığı protokol çerçevesinde ku-
aförlük branşında Mesleki Yeter-
lilik Belgesi almaya hak kazanan 
meslek sahiplerine belgeleri tören-
le takdim edildi.

KONESOB toplantı salonunda 
gerçekleştirilen programa KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Konya Kuaförler Esnaf Odası 
Başkanı Veli Baranok ve kursiyer-
ler katıldı. Nitelikli iş gücüne katkı 
sunmak amacıyla başlattıkları pro-
je hakkında bilgiler veren KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak, “KONESOB, ESYEM ve Konya 

Kuaförler Odamızca projeyi yürü-
tüyoruz. Kuaförlük sektöründe hiz-
met veren meslek sahibi kardeş-
lerimiz mesleki yeterlik belgesiyle 
birlikte daha nitelikli olarak işlerine 
sahip çıkar ve daha güzel işler ya-
parlar. Kazananları tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum” dedi. Başkan 
Karabacak, MYK Kuaför Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almak isteyen 
meslek sahiplerinin Konya Kuaför-
ler Esnaf Odasına başvurmaları 
gerektiğini sözlerine ekledi. Prog-
ramın sonunda Mesleki Yeterlilik 
Sınavını başarıyla tamamlayan-
lara belgeleri KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak ve Konya 
Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli 
Baranok tarafından verildi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Meram’da yapılan hizmetlerin 
değerlendirilmesi ile ilgili muhtar-
larla istişare toplantısı düzenlendi. 
Dutlu Millet Bahçesi’nde düzenle-
nen programa Kaymakam Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular ve mahalle 
muhtarları katıldı.

‘MERAM’A HİZMET NOKTASINDA 
HEP İSTİŞARE HALİNDE OLDUK’
Muhtarlarla yapılan istişarenin 

önemine dikkat çeken Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, “Salgın 
süreci sebebiyle muhtarlarımızla 
istişare toplantılarımıza bir süre ara 
vermiştik. Bu dönemde hizmetlerin 
aksamaması için sürekli olarak ile-
tişim halinde olduk. Meram’a hiz-
met noktasında hep beraber el ele 
vererek çalışmalarımıza yön verdik. 
Bugün geldiğimiz noktada hem-
şehrilerimizin memnuniyetini ön 
planda tutarak güzel işlere imza at-

tık. Meram’da 2 buçuk yıldır ağabey 
kardeş gibi olduğumuz, birbirimizin 
yükünü aldığımız Kaymakamımıza 
veda ediyoruz. Devlet görevlilerinin 
kaderinde başka şehirlerde görev 
yapmak da var. Aileden birisini baş-
ka bir yere gönderiyormuş gibi hepi-
miz hüzünlüyüz. Allah kendisinden 
razı olsun” şeklinde konuştu.

‘SALGINLA MÜCADELEMİZ 
HENÜZ BİTMEDİ’

AK Parti Meram İlçe Başkanı 

Mustafa Dolular, salgın sürecin-
de Kovid-19 virüsü ile ciddi bir 
mücadele verildiğini kaydederek, 
“Burada muhtarlarımızın emekle-
ri unutulmaz. Çok yoğun çalıştınız, 
emekleriniz unutulmaz. Salgınla 
mücadelemiz henüz bitmedi. Gerek 
aşılama süreçleri, gerekse tedbirler 
noktasında desteğinize her zaman 
ihtiyacımız var. 

Sayın kaymakamımızı, ağabeyi-
mizi uğurluyor olmanın hüznü var 

içimizde. Kaymakamımız Meram 
için çok çalıştı ve herkesin sevgisini 
kazandı. İnşallah yeni görev yerinde 
başarılı çalışmalarına devam eder” 
dedi.

‘MERAM’DA HER ZAMAN BİR 
AİLE GİBİ ÇALIŞTIK’

Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle İstanbul Çekmeköy Kayma-
kamlığı’na atanan Meram Kayma-
kamı Resul Çelik ise, çok sevdiği 
Konya’dan ayrılacak olmasından do-

layı üzüntüsünü ifade ederken, 
“Meram’da her zaman bir aile gibi 
çalıştık. Çalışmalarımızın tümünde 
belediyemizle, kurumlarımızla gö-
rüş alış verişinde bulunduk. Muhtar-
larımızla yapacağımız istişare top-
lantısını programladıktan sonra yeni 
görev yerimiz açıklandı. Herkesten 
helallik istiyorum. Görev sürem bo-
yunca verdiğiniz destek dolayısıyla 
hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Kaymakamı Çelik muhtarlarla son kez buluştu



HABER6 26 AĞUSTOS 2021

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Aynı kazada 3 arkadaşını kaybeden gencin tedavisi sürüyor

Konya'da sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu takla atan otomobilde bulunan 4 
kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kaza-
da yaralı olarak kurtulan sürücünün 
ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü 
saat 04.30 sıralarında Selçuklu ilçe-
si Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'n-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet D. idaresindeki 70 
DT 224 plakalı otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu önce refüjdeki 
ağaçlara çarparak takla attı daha 

sonra karşı şeride takla atarak du-
rabildi. Kazayı gören vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine çok sayı-
da ambulans ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinde kazada Narter Kuyucu 
(22), Hasan Yazar (21), Aybüke Ece 
Işık'ın (19) hayatını kaybettiği belir-
lendi.
KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜ-

CÜNÜN KOLU TEKRAR KESİLDİ
Kazada ağır yaralı olarak kur-

tulan sürücü Mehmet D. ise olay 
yerindeki ilk müdahalenin ardın-
dan Konya Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Burada ilk müdahalenin 
ardından Mehmet D., ameliyata 
alınarak kazada kopan kolu 5 sa-
atlik ameliyat sonrası yerine dikil-
di. Ameliyat sonrası vücuda uyum 
sağlamayan kol, yeniden kesildi. 
Ayrıca Mehmet D.'nin kaburgala-
rında büyük ölçüde kırık olduğu, 
beyin kanaması geçirdiği öğrenil-
di. Kazada ağır yaralanan Mehmet 
D.'nin yoğun bakımdaki yaşam mü-
cadelesi devam ediyor.

Kazanın yaşandığı akşam haya-

tını kaybeden 3 üniversite öğrencisi 
genç ile kazada ağır yaralı olarak 
kurtulan Mehmet D.'nin akşam 
saatlerinde bir araya gelmek için 
plan yaptıkları, bir araya geldikten 
sonra eve dönmek için yola çıktık-
ları öğrenildi. Diğer taraftan Narter 
Kuyucu'nun Yeditepe Üniversitesi 
Bilişim Sistemleri bölümü, Hasan 
Yazar'ın Maltepe Üniversitesi İngi-
liz Dili ve Edebiyatı bölümü öğren-
cisi olduğu, Aybüke Ece Işık'ın ise 
üniversite sınavına girdiği ve tercih 
sonuçlarını beklediği kaydedildi.
n İHA

Koronavirüs büroların 
yüzölçümünü büyüttü

Boya yaparken pencereden 
düşüp hastanelik oldu

Koronavirüs salgınında sosyal 
mesafeye dikkat eden iş dünyası 
artık büyük ofislerde, birbirinden 
bağımsız alanlarda çalışma or-
tamlarını tercih etmeye başladı. 
Aşılanmanın hızlanması ile ofisle-
re dönüşlerin artması bekleniyor. 
Koronavirüs salgınının hayatımıza 
getirdiği yeniliklerden birisi de bu 
aşamada sosyal alanı fazla, geniş 
ofisler oldu. Gayrimenkul sektö-
ründe faaliyet gösteren Kerem 
Nükte Gayrimenkul Müdürü Ha-
san Aksay, pandemiden sonraki 
süreçte de bu yeni çalışma şekil-
lerinin ofislerin işlevlerinde farklı-
lıklara gitmesine önayak olacağını 
belirtti. Koronavirüs salgını nede-
niyle tüm dünyada birçok şirketin 
kısa sürelerle de olsa uzaktan çalış-
ma modelini deneyimlediğini be-
lirten Aksay, “Pandemiden sonraki 
süreçte de bu yeni çalışma şekilleri 
ofislerin işlevlerinde farklılıklara 
gitmesine ön ayak olacak. Ofisler-
de sosyal kolları öne çıkan, geniş 
alanlara sahip mekanlarla home-o-

fisler tercih edilecek” diye konuş-
tu. Yaşanan bu süreç sonrasında 
ofislerin tasarımlarında birtakım 
değişikliklerin meydana geldiğini 
anlatan Aksay, “Bu süreçte ofisle-
rin tasarımında değişiklikler hız ka-
zandı. Ofiste taze havanın olması, 
havalandırma filtrelerinin çalışma-
sı, asansörlerde sınırlamalar, te-
massız giriş çıkışlar daha da önemli 
hale geldi” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, boya yaptığı 
esnada evinin penceresinden dü-
şen şahıs, yaralandı. Olay, Beyşehir 
ilçesi Hamidiye Mahallesi 40823 
Sokakta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Müstakil iki katlı evi-
nin ikinci katında pencerenin dış 
kenarlarını boyamak isteyen C.B., 
bir anda dengesini kaybederek 
aşağıya düştü. Kaldırımda bulunan 
kiremitlerin üzerine düşerek ya-
ralanan şahıs, olay yerine çağrılan 
ambulansla Beyşehir Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan şahsın, hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenildi. n İHA

Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin oldukça düşmesi üzerine kıyılarda sığlaşan kesimler, gezinti yatları-
nın faaliyetini güçleştiriyor. Balçığa saplanan tur tekneleri balıkçı kayıklarıyla kıyıya yüzdürülüyor

Balçığa saplanan 
tekneler kurtarıldı

Beyşehir ilçesinde, kıyı kesimler-
deki suların çekilmesi üzerine balçı-
ğa saplanan tur tekleri, balıkçı kayık-
larıyla kıyıya yüzdürülüyor. Beyşehir 
Gölü’nde su seviyesinin oldukça 
düşmesi üzerine kıyılarda sığlaşan 
kesimler, gezinti yatlarının faaliye-
tini güçleştiriyor. Müşterilerini alıp 
tura çıktıktan sonra zaman zaman 
sığ kesimlerde tabanı çamur ve bal-
çığa saplanarak yoluna devam ede-
meyen tur tekneleri, balıkçı tekne-
leriyle halatla açıklara doğru çekilip 
yüzdürülerek hareket ettirilebiliyor. 
Bu durumlarda yanlarına yaklaşan 
bir başka tur teknesine yolcuları-
nı aktarmak zorunda kalan gezinti 
tekneleri, müşteri kaybı da yaşıyor. 
Teknelere binen ilçenin ziyaretçileri 
de yaşananları şaşkınlıkla karşılıyor. 
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 
olan Beyşehir Gölü'nde her geçen 
gün suların çekilmesi, Eşrefoğlu 
Köprüsü önündeki yat limanında göl 
gezisi düzenleyen tur teknelerine 
zor anlar yaşatıyor. 

Aşk Adası'ndaki iskelesinden 
tura çıkan bir gezinti yatı, biraz iler-
ledikten sonra sığ kesimde tabanı 
dip çamuruna saplanınca yoluna de-
vam edemedi. Hareket edemeyerek 
bulunduğu yerde kalan gezinti ya-

tındaki tura katılanlar, yanına yana-
şan bir başka gezinti yatına nakledil-
di. Gezintiye çıktığında göl ortasında 
mahsur kalan tur teknesini, balıkçı 
kayığının çektiği anlar drone ile ha-
vadan görüntülendi. Tabanı çamura 
saplanan tur teknesini, kıyıdan ge-
len bir balıkçı kayığı halatlara bağ-
layarak açıklara doğru çekip mahsur 
kaldığı yerden kurtardı.

‘GÖLDE SU OLMADIĞI ZAMAN 
YATLARIN ÇALIŞMA İMKANI SIFIR’

Gölde mahsur kalan tur tekne-
sinin kaptanı Engin Şener, teknele-
rini bu yıl göl sularına indirerek yat 
turizmi sektörüne giriş yaptıklarını 
vurgulayarak, ancak göl sularının 

çekilmesi nedeniyle diğer tur tek-
neleri gibi tur çıkışı ve dönüşünde 
büyük sıkıntılar yaşamaya başladık-
larını aktardı. 

Tur teknesinin tabanının tura 
çıktıktan bir süre sonra Aşk Adası 
yakınlarında tabanının çamura sap-
lanması ile yoluna devam edemedi-
ğini ve müşterilerine yanlarına ya-
naşan başka bir tekneye aktarmak 
zorunda kaldıklarını anlatan Şener, 
çağırdıkları bir balıkçı kayığının açık-
lara çekerek kendilerini kurtardığını 
söyledi. Şener, “Gölde su olmadığı 
zaman yatların çalışma imkanı sıfır. 
Limanda 6-7 tekne var ama hepsi 
de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yaşanan 

bu durum teknelerimiz için de kötü 
reklam oluyor. Gölün dibi çamur ve 
balçık. Hareket ettiğimizde otlar da 
pervaneleri söküyor, motorları zor-
luyoruz. Böyle giderse bir aya kal-
maz bu gezinti tekneleri hiç hareket 
edemez hale gelir. Yetkililer yaşadı-
ğımız soruna bir çözüm bulmasını, 
yat limanı çevresinde dip çamur 
temizliği yapılmasını istiyoruz” dedi.

Göl kıyısında Aşk Adası kena-
rında kafeye dönüştürdüğü gezinti 
yatının işletmecisi Harun Erdal da 
gezinti yatlarının tur esnasında za-
man zaman balçığa saplanarak göl 
ortasında kalmasına sürekli şahit 
olmaya başladıklarını, kendi tekne-
lerinin ada kenarında sabit olarak 
hareket etmese de benzer endişe-
leri kendilerinin de yaşadığını dile 
getirdi. Kafeye çevirdikleri teknenin 
üzerinde bulunduğu suların sevi-
yesinin çok düştüğünü, teknenin 
altında zamanla su kalmaması ha-
linde balçığın ya da toprağın üzerin-
de yanlardan destekleme yaparak 
durdurmayı düşündüğünü belirten 
Erdal, yetkililerden gölün su seviyesi 
ile ilgili yaşadığı bu sorunlara acilen 
çözüm üretmesini beklediklerini 
sözlerine ekledi.
n İHA
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Nalçacı’daki Kemal Onsun 
Camii’nde uzun süre vaaz veren 
Konya’nın yetiştirdiği değerlerden 
Derbentli Mustafa Efendi, vefatının 
20.yıldönümünde, ilk defa Konya 
Aydınlar Ocağı’nda anıldı.

Anma toplantısında kısa bir ko-
nuşma yapan Konya Milletvekili 
Av. Ahmet Sorgun, belediyede çalı-
şırken Cuma günleri Kemal Onsun 
Camii’nde Derbentli Mustafa Efen-
di’nin vaazlarını dinlemeye gittik-
lerini belirterek “Derbentli Mustafa 
Efendi, gerçekten nüktedan, dinin 
vakarını ucuzlatmadan halkla bü-
tünleşen, dini, selim bakan insanlara 
sevdiren bir üslubu ve tarzı vardı. 
Ben ona “Konya’mızın Naim hocası” 
diyorum. Rabbim rahmetiyle mua-
mele etsin.” dedi.

Selçuklu Salı Sohbetleri başla-
madan önce şair yazar Hasan Uk-
dem, “Zamanın Bezminde Konya” 
adlı şiirini okudu. Konya Aydınlar 
Ocağı Başkan Yardımcısı Mustafa 
Sinan Ümit de, Derbentli Mustafa 
Efendi’nin biyografisini okudu ve 
“Derbentli Mustafa Efendi deyince 
ilk akla gelen “tebessümlerin hoca-
sı” olduğunu dile getirerek hocayla 
ilgili bazı hatıraları paylaştı.

20 SENE SONRA İLK DEFA ANILDI
Derbentli Mustafa Efendi’nin 

torunu Av. Mustafa Derbentli de, 

dedesinin “Konya’da bilinmeyen ve 
tanınmayan değerlerden bir tanesi” 
olduğunu belirterek Aydınlar Oca-
ğı’na bu anma toplantısından dola-
yı teşekkür etti. Konya’nın dönem 
itibariyle birçok hoca efendisi, âlimi 
ve hafızı olduğunu ifade eden Av. 
Mustafa Derbentli, birçoğunun cad-
desi, mahallesi ve okulu olmasına 
rağmen “Derbentli Mustafa Efendi 
Konya’da bilinmeyen, tanınmayan 
değerlerden bir tanesidir. Ama ne-
dense Derbentli Mustafa Efendi hiç 
dikkate alınmıyor. 20 yıldan sonra 
ilk defa bir kurum Derbentli Mus-
tafa Efendi’yi anma programı yapı-
yor. Bu aslında son derece mutluluk 
verici bir hadise. Belediye, bildiğim 
kadarıyla İsmail Ketenci hocamızın 
ismini yakında açılacak bir caddeye 

verecek. Ben de dedemin isminin 
bir caddeye, sokağa veya mahalleye 
adının verilmesi ricasında bulun-
dum” diye konuştu. Dedesinin Ke-
mal Onsun Camii’nde vaaz verirken 
caminin dolduğu günleri bildiğine 
dikkati çeken Av. Derbentli, “Ke-
mal Onsun Camii’nin resmi imamı 
benim babamdı. Dedem emekliydi. 
Nalçacı o dönemler zengin insan-
ların oturduğu bir muhitti. Bazıları 
dedeme “sosyetenin hocası” der-
lerdi. Çünkü dedemin zenginlerle, 
makam ve mevki sahipleriyle çok 
iyiydi. Camiye onlardan kim gelmiş-
se anons ettirir ve en ön safa getirtti-
rirdi. Biraz muzipti. Belki de bundan 
dolayı halkın hoşuna giderdi. Dede-
min Kur’an-ı Kerime ve kıraate vu-
kufiyeti üst noktadaydı” dedi.

‘VURDUKLARI GOL OLSUN’
“Mustafa Bülbül, Konyaspor’un 

başkanı olduğu dönemde açılış için 
dedemi stada götürmüş. Babam 
imamdı ama maç hastasıydı. Deplas-
manlara dahi giderdi. Ama dedemin 
hiç öyle bir vasfı ve sıfatı da yoktur. 
Dedem stat açılışında “vurdukları 
gol olsun” diye dua etmiş. Ertesi gün 
Günaydın gazetesi manşet yapmıştı: 
“Üfürükçü hoca keramette bulundu: 
Konyaspor bu sene şampiyon ola-
cak!” diye. Hatta mahkemelik falan 
oldular ve sonra tekzip yayınlandı. 
Sonra alışkanlık oldu ve maçlarda da 
dualar başladı” diye konuşan Der-
bentli, dedesinin kırmadan, dökme-
den konuşarak insanları mutlu bir 
şekilde gönderdiğini de söyledi. Der-
bentli, “Dedemin camiye endeksli 
bir hayatı vardı. Kemal Onsun Camii 
onun her şeyi idi. Dedemin tasav-
vufî bir yönü yoktur. Hatta dedemizi 
CHP’li gibi bilirler. Ama hiçbir siyasi 
görüşü yoktu. Kimi görürse, kimler 
gelirse onların gönüllerini hoş eder-
di. Kemal Onsun Camii’nde sabah 
namazı, namaz sonrası simit ve çay 
çok önemliydi. Onun için insanlar 
çok kalabalık gelirdi” dedi. Sohbet-
ten sonra Av. Mustafa Derbentli’ye 
kitaplar hediye edildi ve katılımcılara 
hazır tahin helvası dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

‘Derbentli Mustafa Efendi yaşatılmalı’

Karatay’da sıcak asfalt 
seferberliği sürüyor

Karatay’da sıcak asfalt seferber-
liği tüm hızıyla devam ediyor. Bu 
kapsamda 2019’da 138, 2020’de 
ise 226 sokağı sıcak asfaltla buluş-
turan Karatay Belediyesi, söz ko-
nusu iki yılda 350 bin tondan fazla 
sıcak asfalt dökerek vatandaşların 
konforlu ve güvenli ulaşımına da 
katkı sunmuş oldu.

İlçede bulunan sanayi bölgeleri-
nin asfaltlama çalışmalarına da bü-
yük önem veren Karatay Belediyesi 
sadece geçtiğimiz yıl 4 sanayi site-
sinde 110 bin metrekareden fazla 
sıcak asfalt çalışması yaptı.

YENİ ASFALT PLENTİ, 
ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI 

DAHA DA HIZLANDIRDI
Altyapısı tamamlanan ilçedeki 

tüm yolları asfaltla buluşturan Ka-
ratay Belediyesi, geçtiğimiz günler-
de uygun şartlarda saatte 240 ton 
asfalt üretimlik kapasitesiyle yeni 
asfalt plentinin de devreye girme-
siyle asfalt çalışmalarına iyice hız 
verdi.

Toplamda 13 milyon 500 bin 
liralık maliyetiyle üretime başla-
yan yeni asfalt plenti, asfaltlama 
hizmetlerinin çok daha hızlı ve et-
kin bir şekilde gerçekleştirilmesine 
olanak sunarken araç filosunun da 
güçlenmesiyle birlikte yeni asfalt 
sezonu Karatay Belediyesi için bir 
hayli yoğun geçiyor.

SON 4 AYDA 90 NOKTANIN SICAK 
ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bu kapsamda Karatay Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, yeni asfalt sezonunun baş-
ladığı Mayıs ayından bugüne kadar 
90 noktada sıcak asfalt çalışmasını 
tamamladı. Söz konusu çalışmalar-
la 100 bin tondan fazla sıcak asfalt 
döken ekipler, belediye tarafından 
bu sezon için ortaya konan 250 bin 
ton asfalt dökme hedefine de adım 
adım yaklaşması için büyük emek 
harcıyor.

VATANDAŞLAR, 
KARATAY BELEDİYESİ’NİN 

ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN
Yolları sıcak asfaltla buluşan 

mahalle sakinleri de Karatay Bele-
diyesi’nin yürüttüğü çalışmalardan 

memnun. Vatandaşlar, belediye 
ekiplerinin durmadan çalıştığını ve 
daha kaliteli yollarda ulaşım imkanı-
na kavuştuklarını belirterek Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür ettiler.

HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMETİN EN 
İYİSİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ
İlçenin dört bir tarafında yürütü-

len sıcak asfalt çalışmalarını değer-
lendiren Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, ilçeye hizmetin en iyisi 
için canla başla çalıştıklarını belirtti. 
Karatay Belediyesi olarak merkezde 
ve merkeze uzak mahallelerin ta-
mamında asfaltlama seferberliği ilan 
ettiklerini ve çalışmalarını bu yönde 
yürüttüklerinin altını çizen Başkan 
Hasan Kılca, “Emeğimizle, enerji-
miz ve hizmet aşkımızla ilçemize 

hizmet etmek için durmadan çalı-
şıyoruz. İlçemize artı değer olacak 
her türlü çabanın içerisinde olmaya 
devam ediyoruz. Bu kapsamda da 
sık sık ilçemizin bütün mahalleleri-
mizi ziyaret ediyor, muhtarlarımız 
ve bölge sakinleriyle bir araya ge-
liyoruz. Sahada hemşehrilerimizin 
isteklerini ve ihtiyaçlarını yerinde 
tespit ederek ekiplerimizle hızlı ka-
rar alıyor ve anında da uygulamaya 
koyuluyoruz. Bu çalışma prensibi-
miz, hizmetlerimizin hem daha ve-
rimli hem de çok daha doğru şekilde 
olmasını sağlıyor. Mahallelerimizin 
ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları 
için Fen İşleri Müdürlüğümüze bağ-
lık tüm ekiplerimiz de, ilçemizin bir-
çok noktasında şu anda faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bütün gayretimiz, va-
tandaşlarımıza daha rahat ve daha 
konforlu bir ulaşım imkanı suna-
bilmek. Yollarımızın standardı gün 
geçtikçe yükseliyor. Belediye olarak 
bu sezon için belirlediğimiz 250 
bin ton asfalt dökme hedefimize de 
adım adım yaklaşıyoruz. Yeni asfalt 
sezonunun başladığı Mayıs ayından 
bu yana altyapısı tamamlanan 90 
noktaya 100 bin tondan fazla sıcak 
asfalt döktük. Yılsonuna kadar da bu 
yıl için hedeflediğimiz tüm işlerimizi 
tamamlayana kadar ekiplerimiz ça-
lışmaya devam edecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Malazgirt milletimizin 
kutlu yürüyüşünün adıdır’

‘Malazgirt, Türk tarihinde
önemli bir dönüm noktası’

Ekici’den Malazgirt Zaferi’nin 
950. yıldönümü mesajı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 26 
Ağustos 1071’in şanlı bir milletin 
dünya hâkimiyetine uzanan kut-
lu yürüyüşünün miladı olduğunu 
belirterek, “Malazgirt Zaferi’nin 
950’nci yıl dönümünde Sultan Al-
parslan’ı ve kahraman askerlerini 
rahmetle, şükranla yâd ediyorum.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl 
dönümü mesajı şöyledir: “Bizlere 
Anadolu’nun kapılarını açan, bu 
mukaddes toprakları yurt edin-
memizi sağlayan Malazgirt Zafe-
ri’nin 950’nci yıl dönümündeyiz. 
26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan 
Alparslan, iman ve inançla har-
manlanan yüreği; benzersiz taktik 
dehası ve kahraman askerleriyle, 
kibirli ve sayıca üstün Bizans ordu-
larını mağlup ederek mücadeleyi 
zaferle taçlandırmıştır. Malazgirt’te 
zafer, toplu vuran inançlı yürekle-
rin cesur mücadelesi ile kazanıl-
mıştır. Malazgirt, hiçbir gücün, bir 
ve beraber oldukça bu milleti alt 

edemeyeceği hakikatinin ispatıdır. 
Malazgirt’te sadece Türkler değil, 
bugünkü Türkiye’nin omurgasını 
oluşturan tüm Müslüman halk-
lar omuz omuza savaşmışlardır. 
Bu eşsiz zafer; Malazgirt’ten Kon-
ya’ya, Konya’dan Bursa, Edirne 
ve nihayetinde İstanbul’a ulaşan 
yolculuğun başlangıç noktasıdır. 
26 Ağustos 1071, şanlı bir milletin 
dünya hâkimiyetine uzanan kutlu 
yürüyüşünün miladıdır. O yürüyü-
şün ilk nüvelerinden biri de Kon-
ya’nın Selçuklu başkenti olmasıdır. 
Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan 
milletimizi girdiği her mücadelede 
zafere ulaştıracak olan yine yüre-
ğimizde yanan bu Malazgirt ateşi 
olacaktır. Şanlı Malazgirt Zaferi bu 
bakımdan bizlere en büyük miras-
tır. Sultan Alparslan’ı ve kahraman 
askerlerini rahmetle, şükranla yâd 
ediyorum. Adalet ve merhametle 
cihana hükmeden bin yıllık bu kut-
lu devlet için can veren tüm şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Mekânları cennet, mevkileri 
âli olsun.”
n HABER MERKEZİ

MHP Konya İl Başkanı Rem-
zi Karaarslan’ın 26 Ağustos 1071 
Malazgirt Zaferinin 950’nci ve 26 
Ağustos 1922 Büyük Taarruzun yıl 
dönümü münasebetiyle açıklama 
yaptı. Ağustos ayının şanlı Türk 
tarihinde zaferler ayı olduğunu 
söyleyen Başkan Karaarslan, “Türk 
tarihinde eşsiz bir yeri, emsalsiz 
bir önemi olan Malazgirt Zaferi’nin 
950’inci yıldönümünü kutluyo-
ruz.  26 Ağustos 1071’de sıradan 
iki ordu, sıradan iki devlet tesadüf 
eseri muharebe ve mücadeleye gi-
rişmemiştir. 

Malazgirt ovasında iki ayrı 
dünya, iki ayrı medeniyet, iki ayrı 
stratejik hedef tarihin akışı içinde 
kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya 
gelmişlerdir. Malazgirt, yankıla-
rı hala devam eden haç ile hilalin 
çatışmasına, hak ile batılın çarpış-
masına sahne olmuştur. 950 yıl 
önce, bir yanda karanlık ve köhne 
Bizans, diğer yanda tarihsel hak-
larını, var oluş haysiyetini kutlu 
bir müdafaa ruhuyla canlı tutan 
Büyük Selçuklu Devleti karşılıklı 
olarak mevzilenmişlerdi. Anadolu 
toprakları istila ve işgalden yorul-
muş, asıl ve hak eden sahiplerini 
hasretle beklemeye koyulmuştu. 
Nitekim Malazgirt Zaferi tarihin 
rotasını temelden değiştirdi. Aynı 
şekilde beşeriyetin kaderini ve ka-

rar dinamiklerini derinden etkiledi. 
Türk milletinin yurt tutma arzu 
ve arayışı mükâfatla neticelendi. 
Anadolu prangalarından sökülüp 
kurtarıldı. Malazgirt Zaferi; İstan-
bul’un fethinin mutlak bir haberci-
si, Türkiye Cumhuriyeti’nin muh-
kem bir harcıdır. Aziz ecdadımız 
Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 
Cuma günü zaferden önce giydiği 
beyaz elbiseyi kefeni görmüş; şe-
hadeti de, muzaffer olmayı da bir 
saadet kabul etmişti. Malazgirt Za-
feri askeri bir başarının çok ötesin-
de; imanın, öngörünün, aklın, sab-
rın, stratejik yönetim kudretinin, 
yüksek ülkülere bağlanışın, dahası 
vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve 
kucaklaşma hasletinin imrenilecek 
bir mahsulüdür” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, Malazgirt zafe-
rinin 950. Yıldönümü dolayısı ile 
bir mesaj yayımladı Mesajında, 
Malazgirt Zaferi'nin Türk ve Dünya 
tarihi açısından bir dönüm nokta-
sı olduğunu, belirten Hasan Ekici 
"Atalarımızdan emanet aldığımız 
köklü mirası koruyarak, Türkiye 
Cumhuriyetini sonsuza dek yaşat-
mak hepimizin ortak amacı ve en 
önemli sorumluluğumuzdur" dedi.

İl Başkanı Hasan Ekici, "Sul-
tan Alparslan, zaferin ardından 
sergilediği adaletli, merhametli 
ve hoşgörülü yönetim anlayışı ile 
Anadolu'da köklü bir medeniyetin 
temelini de atmıştır. 

Birlik ve beraberlik, hoşgörü, 
kardeşlik gibi yüce hasletlerini 
bereketli Anadolu topraklarında 
pekiştiren milletimiz, vatan bildi-
ğimiz bu topraklarda eşsiz bir kül-
tür ve tarih mirası oluşturmuştur. 
1071'den bugüne Anadolu top-
rakları, barış, sevgi ve kardeşlik 
çağrısının merkezi olmuş, Türkiye 

Cumhuriyeti bu sağlam temeller 
üzerine kurulmuştur. Atalarımız-
dan emanet aldığımız köklü mirası 
koruyarak, Türkiye Cumhuriyetini 
sonsuza dek yaşatmak hepimizin 
ortak amacı, en önemli sorumlu-
luğumuzdur. Malazgirt Zafer'inin 
950. yıl dönümünde, Sultan Al-
parslan'ı ve cennet vatanımız uğ-
runa canını seve seve feda eden 
tüm şehitlerimizi saygı ve minnet-
le anıyorum" ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Bu kapsamda 2019’da 138, 2020’de ise 226 sokağı sıcak asfaltla buluşturan Karatay Belediyesi, söz 
konusu iki yılda 350 bin tondan fazla sıcak asfalt dökerek vatandaşın konforuna katkı sağlamış oldu
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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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, Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 27289 Ada, 4 Parsel sayılı arsa nitelikli 
taşınmaz; üzerinde imar uygulaması öncesine ait138,51m² yüzölçümlü çardak briketten yapılmış olup, 
duvarları sıvalıdır. Çatısı ahşap üzeri beton kiremit kaplıdır. Kapı ve pencereleri demir doğramadır. 
90 m² yüzölçümlü metruk samanlık kerpiç yapı olup, pencere ve kapıları ahşap doğramadır. Çatısı 
ahşap üzeri saç kaplamadır. 100.12 m² yüzölçümlü ev üç oda bir mabeyn, mutfak, tuvalet ve banyo 
bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı ve oda kapıları ahşaptır. Pencerelerin bir kısmı pvc bir kısmı 
ahşap doğramadır. Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır. Oda 
tabanları ahşap tahta kaplıdır. Oda duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfak alt üst dolapları yapılı ve mermer 
tezgâh vardır. Mutfakta ECA MARKA KOMBİ takılıdır. Güneş enerjisi tesisatı vardır. Pencerelerde 
demir parmaklık korkuluk vardır.21,50 m² yüzölçümlü garajın kapıları demir doğrama kapıdır. Duvarları 
sıvalı ve çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Taşınmazın 400 metre kuzeyinde Süreyya Kız Kuran Kursu, 
1.26 km kuzeyinde Meram Mesire alanı, 680 metre güneyinde özel Gençlik Eğitim Kurumu, Mehmet 
Kadir Özgüzar İlköğretim Okulu, Dutlu Polis Merkezi Amirliği mevcuttur. Parsel Dutlu caddesine 390 
metre, Dört Okka caddesine 35 metre, Konya şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet binasına 7.60 
km uzaklıktadır.
Adresi   : Durunday Mahallesi Kara Sokak No: 19 Meram / KONYA
Yüzölçümü  : 1.000 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Ayrık 2 kat Mesken, l000 m2 ye 
1 ev sahasında, TAKS: 0.20 ve KAKS: 0.30olarakbelirlenmiş., İmar planı ve Tip İmar Yönetmeliği 
Hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Konya İli Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi 27289 ada 4 nolu 
parsel 3194 sayılı yasanın uygulanması ile oluşan imar parselidir.
Kıymeti   : 910.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 29/09/2021 günü 12:10 - 12:15 arası
2. Satış Günü  : 27/10/2021 günü 12:10 - 12:15 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Müzayede Salonu Karatay Konya
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3095 Ada, 13 Parsel, Zemin kat 30 
Bağımsız Bölüm numaralı dükkân nitelikli taşınmaz; zemin kat brüt 120,00 m², zemin katta 30,00 m² 
ofis ve asma katta brüt 30,00 m² ofis olmak üzere toplam brüt 180,00 m², net 166,00 m² kullanım alanı 
vardır. Dükkânın giriş kapısı, depo kapısı ve pencereler demir doğramadır. Ofis bölümün duvarları 
sıvalı ve boyalıdır. Depo duvarları sıvasızdır. Asma kata çıkış merdiveni betonarmedir. Asma katta 
bulunan tuvalet ve lavabo zeminleri de betondur. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Taşınmazın dış 
cephesi sıvasız ve boyasızdır. Brüt beton olarak durmaktadır. Taşınmaz Adana Çevre Yolu caddesine 
70metre, Ankara caddesine 730metre, Karatay Belediyesine 5.34km, Otogara 4.60   km, YHT garına 
6.58kmvevilayet merkezine 5.00   km mesafededir
Adresi   : Fevziçakmak Mahallesi, 10523. Sokak No: 21 Karatay / KONYA
Yüzölçümü  : 166 m2
Arsa Payı  : 4/152
İmar Durumu  : Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 09.04.2021 
tarih ve 9774 sayılı yazılarında, taşınmaz planda ticaret sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz 
uygulama görmüş ve DOP kesintisi yapılmış imar parselidir. Plan notunda Hububat-Bakliyat depolama 
ve üretimi’ de yapılabilir.
Kıymeti   : 700.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 29/09/2021 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü  : 27/10/2021 günü 12:20 - 12:25 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 2021/52 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

2021/52 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1435000

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.
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Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesi, 27134 ada 2 nolu, 41755 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 
bulunduğu bölgede (M649 nolu düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi 
gereğince arazi ve arsa düzenlemesi Meram Belediye Encümeni’nin  14/07/2021 tarih ve 915 sayılı 
kararı, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 10/08/2021 tarih ve 471 sayılı kararı ile onanmış olup, 
Belediye binasının 2. Kat ilan panosunda 26/08/2021 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya 
çıkartılmıştır.

İlan olunur.

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1437286

 

5 KISIM KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   : 2021/487915
1-İdarenin
a) Adı   : DEVLET HASTANESİ - MERAM SAĞLIK BAKANLIĞI 
     BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi  : AYANBEY MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 42090 / MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323236709 - 3323241854
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı   : 5 KISIM KIYAFET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı: 5 KISIM KIYAFET ALIMI (GENEL DESTEK-TEMİZLİK PERSONELİ, 
     MUTFAK PERSONELİ, TEKNİK BİRİM PERSONELİ, 
     SEKRETER-KARŞILAMA VE SANTRAL PERSONELİ, 
     GÜVENLİK BİRİMİ PERSONELİ)
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Meram Devlet Hastanesi - Ayniyat Tüketim Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale Sonucunda Ekonomik Açıdan 1. Avantajlı Teklif Sahibi Olarak
     Karar Verilen Ve Sözleşme İmzalanan Firmanın / Firmaların İlgili Kısım 
     Ve Kalemlere Ait Malzemelerinden Yazlık ve Kışlık Kıyafetler İçin Kısım
     Ve Kalemlerin Tamamını En Geç 45 (kırkbeş) Gün İçerisinde İdaremiz
     Ayniyat Tüketim Deposuna Teslim Etmek Zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde başlar.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 17.09.2021 - 10:00
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı : KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ İHALE BİRİMİ
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. 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.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) Teklif Edilen ürüne Ait Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale sonrası 
1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik 
eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında 
istenecektir. İşin uzmanlarınca yapılacak tekif değerlendirme sonrasında elenen firmaların 
yerine varsa sırasıyla diğer firmalardan Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler 
istenecektir.
b) Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim 
fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası firma 
adı ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak, tutanakla teslim edeceklerdir.  
c) İhale sonucunda idaremize teslim edilen numuneye ait teklifi, "Ekonomik Açıdan En Avantajlı 
Teklif" olarak değerlendirilmeyen ve ihale süreci tamamlandığında numune konusu kalemle/
kalemlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmeyen malzemelerin numuneleri, bahsi geçen kalemle 
ilgili "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" istekliyle sözleşme imzalandığı tarihten 
itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numune 
sahibi firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 45 (Kırkbeş) günlük süre sonrasında 
yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme 
imzalanan firmaların ilgili kaleme/kalemlere ait numuneleri sözleşme süresi tamamlanana kadar 
idaremizde muhafaza edilecektir. Sözleşme süresi tamamlanmasına müteakip 30 (otuz) gün 
içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numuneler firma yetkilisine teslim 
edilecektir. Söz konusu 30 (otuz) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ - MERAM SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1437287

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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Polietilen Çocuk Oyun Grubu Ve Açık Alan Spor Aletleri (Fitnes)Alım İşi mal alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN  : 2021/494921
1-İdarenin
a) Adı  : SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  : Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr Halil Ürün Cadddesi No:19 42070
    SELÇUKLU SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243699
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  : Polietilen Çocuk Oyun Grubu Ve Açık Alan Spor Aletleri (Fitnes)
   Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Takım Temalı Çocuk Oyun Grubu , 5 Takım Temalı ( Tek Kule) 
     Çocuk Oyun Grubu , 5 Adet Tekli Tahterevalli , 10 Adet Üçlü 
     Salıncak, 10 Adet İkili Tahterevalli, 20 Adet Figürlü Polyemid 
     Yaylı Zıp Zıp ve 5 Takım Açık Alan Spor Aletleri alımı işi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartnamede belirtilen yerler
ç) Süresi/teslim tarihi  : İş, 75 takvim günü içerisinde idarece verilecek teslim programı ile
    tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 28.09.2021 - 14:30
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı : Selçuklu Belediyesi 3.Kat 331 Nolu Oda
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. 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.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler 
ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu 
meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya 
isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat 
Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli 
adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım 
konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca 
düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden 
birinin sunulması yeterlidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı 
oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere 
kaza başına en az 3.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) belgesini teklifleri 
kapsamında sunacaklardır. 
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 12427 ve 13578 Hizmet Yeterlilik Belgeleri.
TS EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - bölüm 1: Genel güvenlik 

kuralları ve deney yöntemleri
TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları..
TS EN 1176-5 Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları  ve Deney Metodları
TS EN1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları            
TS EN 71-2+A1:2014-04 Oyuncak Güvenliği – Bölüm 2: Alevlene bilirlik Deneyi Olumlu Test 
Raporları
TS EN 71-3:2013+A1:2014:2014-12 Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli Elementlerin Göçü
TS EN 71-PART 3:2013+A1:2014 (TOKSİK AĞIR METALLER) Deneyi Olumlu Test Raporları
 Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 9227 ve TSE EN 
ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu 
gösteren 1440 saatlik olumlu test raporu ve TSE EN ISO 12944-6 standardı gereğince 
neme dayanıklı olduğunu gösteren 720 saatlik TS EN ISO 6270-1 olumlu test raporu ihale 
dosyasında idareye sunulacaktır.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı 
laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli 
olduğunu gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır.( Kırmızı, Mor, 
Yeşil, Sarı, Turuncu, Turkuaz ve Mavi için).  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 
onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. Işık haslığı değeri minimum 7 olmalıdır.
 Polietilen ürünler için Fitalat test raporu.(Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı 
Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında idareye 
sunulacaktır. (yumuşak kırmızı, kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, açık yeşil, mavi, turkuaz, kahverengi, 
mor, fuşya, bej) Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış 
olmalıdır.
 Metal üzeri kahverengi plastisol kaplama içeriğinde AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH 
testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır.  
Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 6892-1:2016 
standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Rapor Türk 
Akreditasyon kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. İhale dosyasında 
idareye sunulacaktır. 
 Polyamid kelepçeler için “TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12” standartları gereğince çocuk 
sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında 
sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış 
olmalıdır.
 Polyamid kelepçeler için Fitalat test raporu.(Polyamid madde içeriğinde çocuk sağlığına 
zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında 
sunulacaktır.  Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış 
olmalıdır.
 Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014 Standartları gereğince 
Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında sunulacaktır.
 Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-3: 2013+A1:2014 standartları gereğince 
çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale 
dosyasında sunulacaktır.
 İp malzemelerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu 
Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 UHDPE ürünlerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu 
Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 68921:2016 
standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Türkçe test 
raporu İhale dosyasında sunulacaktır Rapor Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı 
laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 Salıncağın 114’lük boruya bağlanan kelepçesinde bulunan ve Sfero Dökümden imal edilen 
mafsalın TS EN ISO 6892-1 Standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. Çekme Kuvveti( 
Fm) (kN) : 60 olacaktır. Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü oyun grubu alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

POLİETİLEN ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ (FİTNES) SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1437583

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Genç Dostu 
Şehirler Kongre ve Sergisi’nde katıldığı sempozyumda gençlerle ilgili yürüttükleri örnek çok sayıda projeyi anlattı

‘Gençlerimiz için çalışıyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Be-
lediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği 
Genç Dostu Şehirler Kongre ve Ser-
gisi’nde “Gençlik ve Şehir” başlıklı 
sempozyuma katıldı. Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Congresium Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen 
sempozyumda Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak gençlerle ilgili yü-
rüttükleri projeleri anlatan Başkan 
Altay, Konya’nın tarihin her döne-
minde çok önemli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış önemli şehirlerin-
den birisi olduğunu söyledi. Şehirleri 
planlarken yapmaya çalıştıkları iki un-
sur olduğunu belirten Başkan Altay 
bunları şu şekilde açıkladı: “Birincisi, 
gençlerimizin şu anda yaşayacakları, 
sosyal ve kültürel olarak gelişebile-
cekleri, iyi bir eğitim alabilecekleri 
bir şehir inşa etmek. Bir taraftan da 
onların yarınlarında yaşayabilecekle-
ri bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. 
Aslında işimiz çok zor. Hem bugünü 

hem de gelecekte onlara; güvenli, te-
miz, huzurlu, ekonomisi üst düzeyde 
bir şehir oluşturabilmek için gayret 
ediyoruz. Ama gençlerimizin bunu 
sadece bize bırakmaması ve yönetim 
kademelerinde mutlaka görev al-
maları gerekiyor. Sadece eleştirerek 
değil, katkı vererek de bu süreci yü-
rütmeleri lazım.” şeklinde konuştu. 

ÜNİVERSİTE ŞEHRİ KONYA 
Konya’nın beş üniversitesiyle 

aynı zamanda bir üniversite şehri 
olduğuna da değinen Başkan Altay, 
“5 üniversitede 150 bin üniversite 
öğrencisi barındırıyoruz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu ma-
nada birçok proje ve gençlik faaliyeti 
yürütüyoruz. Atabey Gençlik Proje-
miz, Bilgehane, Medeniyet Akade-
milerimiz, gençlik merkezlerimiz, 
eğitim kamplarımız, üniversite genç-
lik merkezlerimiz, üniversiteli genç-

lerden oluşan gençlik meclislerimiz 
çalışmalarına devam ediyor.” diye 
konuştu. 

DÜNYANIN EN GÜZEL 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİNİ 

OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

önceliğinin çocuklar ve gençler ol-
duğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Bütün projelerimizi, bütün çalış-
malarımızı fiziki, sosyal ve kültürel 

işlerimizi bu bağlamda yürütmeye 
gayret ediyoruz. İnşallah Konya ço-
cuk dostu, genç dostu bir şehir olarak 
çok daha önce çıkacaktır. Türkiye’nin 
değil, dünyanın en güzel şehirlerin-
den birini oluşturmak için çaba sarf 
ediyoruz.” diyerek sözlerini noktala-
dı. Oturumda; Azerbaycan Şehirler 
Birliği Başkanı ve Nerimanov Bele-
diye Başkanı Temraz Tagıyev, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Memduh Büyükkılıç, Ankara Akyurt 
Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ordu 
Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe 
de yürüttükleri gençlik çalışmalarını 
anlattı. Başkan Altay katıldığı sem-
pozyumun ardından Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın stantlarını ziyaret ede-
rek, yürütülen çalışmalarla ilgili stant 
görevlilerinden bilgi aldı. 
n HABER MERKEZİ
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• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı ağustos ayında, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt 
Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza atıldı

Türk milletinin zafer ayı
Türk tarihinde "zaferle özdeş-

leşen ay" olarak gösterilen ağustos 
ayında kazanılan ilk başarı, 26 Ağus-
tos 1071 Malazgirt Zaferi oldu. Ma-
lazgirt, 26 Ağustos 1071'de Muş'ta 
bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuk-
lu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma 
İmparatoru Romen Diyojen arasında 
gerçekleşen, Anadolu'nun Türklere 
yeni yurt olmasını sağlayan bir mey-
dan savaşıydı. Alparslan, 26 Ağustos 
cuma günü ordusuyla namaz kılıp 
dua ettikten sonra beyaz kefene ben-
zeyen bir elbise giyerek askerlerine, 
"Şehit olursam bu beyaz elbise ke-
fenim olsun. O zaman ruhum gök-
lere çıkacaktır. Benden sonra oğlum 
Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı 
kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bi-
zimdir." diye seslendi. Bu şekilde 
askerlerini yüreklendiren Alparslan, 
cuma namazından hemen sonra ilk 
çarpışmayı başlattı. Farklı bir savaş 
stratejisi izleyen Alparslan, askerle-
rini hilal şeklinde dizerek, düşmanın 
üzerine hücum etti.

Diyojen, Sultan Alparslan'ın uy-
guladığı hilal taktiği karşısında daha 
fazla duramayarak, ağır kayıplar alan 
ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. 
Darbe aldıkça zayıflayan Roma ordu-
su, gruplar halinde savaş meydanını 
terk etmeye başladı. Bunun üzerine 
Diyojen, daha fazla dayanamayıp ye-
nilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlik-

te yaralı vaziyette esir alındı. Böylece, 
elde edilen bu zaferle Türklere Ana-
dolu'nun kapıları açılmış oldu.

OTLUKBELİ ZAFERİ
Ağustos ayındaki bir önemli zafer 

de 11 Ağustos 1473'te Otlukbeli'nde, 
devrin en büyük iki Türk imparator-
luğunun ordusuyla, iki büyük hü-
kümdarının karşı kar şıya geldiği Ot-
lukbeli Savaşı sonrasında kazanılan 
zaferdi. Otlukbeli Savaşı, Anadolu'da, 
Erzincan'ın Tercan Ovası'nda "Otluk-
beli" denilen yerde, Osmanlı Padişa-
hı Fatih Sultan Mehmet'in komuta 
ettiği Osmanlı ordusuyla Akkoyunlu 
İmparatoru Uzun Hasan'ın komuta 
ettiği Akkoyunlu ordusu arasında ya-
pıldı. Kazanılan zaferle, 1514 yılında 
Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in 
yapacakları Çal dıran Savaşı'na kadar 
doğudan gelen tehlikeler engellendi. 
Böylece Osmanlılar, bu 40 yılı doğu-
ya karşı rahat ve huzur içinde geçirir-
ken, batıda, Av rupa'da da istedikleri 
gibi davranabilmişlerdi.

ÇALDIRAN ZAFERİ
Van'ın 90 kilometre kuzey do-

ğusundaki Çaldıran Ovası'nda, 23 
Ağustos 1514'te yapılan ve her ikisi 
de Türk olan Osmanlı ve Safevi dev-
letleri arasındaki Çaldıran Savaşı ise 
döneminde Osmanlı devletinin kade-
rini tayin eden bir savaş olarak kabul 
edildi. Anadolu birliği yolunda atılmış 
önemli bir hamle olan bu sa vaş, Türk 

askeri ve Türk komutanının kahra-
manlık, üstün zeka ve cesaret eseri 
olarak büyük bir zafer le sonuçlandı.

MERCİDABIK ZAFERİ
İki yıl sonra ağustosta yeni bir 

zaferin daha temeli atıldı. 24 Ağus-
tos 1516'da, Yavuz Sultan Selim'in 
başında bulunduğu Osmanlı Devleti 
ile Memlük Devleti arasında, Halep 
şehrinin kuzeyinde gerçekleşen Mer-
cidabık Savaşı'nda büyük bir zafer 
kazanıldı. Mercidabık'ta kazanılan 
zafer, Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, 
askeri, iktisadi pek çok faydalar sağ-
ladı. Hilafetin Osmanlı hanedanına 
geçme yolu açıldı. Doğuda, Osmanlı 
Devleti'nin son rakibi Mısır-Memlük 
Devleti ortadan kaldırılma safhasına 
getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin, 
Osmanlı hakimiyetine girerken, Mısır 
ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. 
Güneydoğu Anadolu'nun zapt edil-
mesiyle de Anadolu Türk birliği ta-
mamlandı.

BELGRAD'IN FETHİ
Ağustos ayı ayrıca önemli fetih-

lere de şahit oldu. Orta Avrupa'nın 
belkemiği durumundaki Belgrad, 
Sırplara ait iken Türklere karşı savu-
nulamadığı için Macarlara terk edil-
mişti. İkinci Murad'ın ve Fatih Sultan 
Mehmet'in ayrı ayrı gerçekleştirdik-
leri iki kuşatmaya rağmen Belgrad, 
1521 yılında Kanuni'ye boyun eğdi. 
Belgrad'ın fethi, Türklerin artık Orta 

Avrupa'ya açıldığını gösterdiği için 
Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. 
Belgrad, bu tarihten itibaren Avrupa 
seferlerinde en önemli üs konumun-
da oldu ve "Darü'l Cihad" adını aldı.

MOHAÇ ZAFERİ
Bu fetihten 5 yıl sonra 29 Ağus-

tos 1526'da tarihin sayfalarına yeni 
bir zafer daha eklendi. Osmanlı Dev-
leti'nin 10. Padişahı 1. Süleyman'ın 
başkomu tanı olduğu Osmanlı ordu-
suyla, Macaristan Kralı 2. Layoş ko-
mutasındaki Macar ordusu arasında, 
bugüne kadar yapılmış en büyük 
savaş olan Mohaç Savaşı gerçekleşti. 
Osmanlı ordusu, Kanuni Sultan Sü-
leyman'ın emir ve komutasında, bir-
liklerini Macaristan'a doğru yöneltti. 
İki ordu Mohaç Meydanı'nda karşı 
karşıya geldi ve savaşı, iki saat gibi 
kısa sürede Osmanlı ordusu kazandı. 
Bu savaşta Osmanlı askerinin göster-
diği ce saret ve kahramanlık, ortaya 
koyduğu yenilmezlikle, 31 yaşın daki 
genç başkomutanın sevk ve idare-
sindeki stratejik ve taktik mahareti, 
kendisinin, dünyanın en ünlü komu-
tanları arasında yer almasını sağladı. 
Ayrıca Macaristan'ın başkenti Bu-
dapeşte ele geçirildi ve Macaristan, 
Osmanlı Devleti'ne bağımlı bir krallık 
haline geldi.

KIBRIS'IN FETHİ
Kıbrıs'ın fethi de ağustosta ger-

çekleşen zaferlerden biri olarak tarih-

te yer alıyor.
Venediklilerin elindeki Doğu 

Akdeniz'in en büyük adası olan Kıb-
rıs, Osmanlılar için coğrafi konumu 
itibarıyla önem arz ediyordu. Bunun 
üzerine 1 Ağustos 1571 tarihinde, 
2. Selim tarafından fethi istenen 
Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa tarafından 
fethedildi. Kesin egemenlik sağlanan 
Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı üstünlük 
kurdu ve böylece İnebahtı Deniz Sa-
vaşı'na da zemin sağlandı.

ERZURUM KONGRESİ
Öte yandan Kurtuluş Mücadele-

si'nde izlenen çizgide önemli ölçüde 
belirleyici olan Erzurum Kongresi de 
23 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde 
yapıldı. Erzurum Kongresi'nde, man-
da ve himayenin reddedilmesi, ilk kez 
ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak 
gerçekleştirilmesine karar verilmesi 
ve ilk kez "milli sınırlar"dan bahsedi-
lerek, Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı'nın imzalandığı anda Türk vatanı 
olan toprakların parçalanamayacağı 
gibi önemli maddeler yayımlandı.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm nok-

tası, Türk ordusunun Yunan ordusu 
ile Sakarya boylarında yaptığı mey-
dan savaşı olan Sakarya Meydan 
Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta 
başladı. Bu tarihten itibaren gece 
gündüz aralıksız süren savaşta, Mus-
tafa Kemal Paşa, yeni bir savaş stra-

tejisi uygulayarak ordularına, "Hattı 
müdafaa yoktur, sathı müdafaa var-
dır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın 
her karış toprağı, vatandaşın kanıyla 
ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini 
verdi. Türk askeri, bu emre uyarak 
vatanını canla başla savundu. Bu 
amansız mücadele, bütün şiddetiyle 
22 gün 22 gece sürdü. Bütün cep-
he boyunca saldırıyı sürdüren Türk 
ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya 
ırmağının doğusundan Yunan kuv-
vetlerini temizledi. Sakarya Meydan 
Muharebesi, Türk milletinin savun-
ma durumundan taarruz durumuna 
geçtiği dönüm noktalarından biri ola-
rak tarihteki yerini aldı.

BÜYÜK TAARRUZ
Devamında Büyük Taarruz'la 

düşmanı tamamen yok etmek için 
hazırlıklar başladı ve 1922 yılı Ağus-
tos ayına kadar sürdü. Gazi Mustafa 
Kemal'in başkomutanlığını yaptığı 
ordu, 26 Ağustos 1922'de düşmana 
saldırdı. 30 Ağustos'a kadar çembere 
alınan düşman kuvvetleri, Dumlu-
pınar'da aldığı darbe sonucu kaçma-
ya başladı. Bunun üzerine Mustafa 
Kemal Paşa, "Ordular, ilk hedefiniz 
Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi. Böy-
lelikle, Yunan ordusu İzmir'e kadar 
takip edildi ve 9 Eylül 1922 tarihinde 
ise İzmir'den çıkarıldı. Tüm bu zafer-
ler, Türk ordusunun başarısı olarak 
tarihe altın harflerle yazıldı. n AA

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Büyük Taarruz'un 99. yılı etkin-

likleri kapsamında Türk Hava Kuv-
vetlerinin akrobasi timi Türk Yıldız-
ları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu 
gerçekleştirdi.

Büyük Taarruz’un 99. Yılı, ger-
çekleştirilen etkinliklerle kutlandı. 
Etkinlikler kapsamında Konya 3. 
Ana Jet Üs Komutanlığında konuş-
lu Türk Yıldızları, Afyonkarahisar’da 
gösteri düzenledi. Türk Yıldızları’nın 
gösterisini izlemek isteyenler, kentin 
farklı noktalarında, Kovid-19 tedbir-
leri kapsamında biraraya geldi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla 
gösteri yapan tek akrobasi timi olan 
Türk Yıldızları, Afyonkarahisar se-
malarındaki manevralarıyla izleyen-
lerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının 
gösterisini cep telefonları ve kame-
ralarıyla kaydederek, unutulmaz an-
ları ölümsüzleştirdi. n AA
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Galatasaray sahasında Randers’ı konuk edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 

play-off turu rövanş maçında bugün 
Danimarka'nın Randers ekibini ağır-
layacak. Türk Telekom Stadı'ndaki 
zemin yenileme çalışmalarından 
dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip 
Erdoğan Stadı'nda oynanacak kar-
şılaşma, saat 21.00'de başlayacak. 
Belaruslu hakem Aleksei Kulba-
kov'un yöneteceği müsabaka, D 
Smart Spor kanalından yayımlana-
cak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 
rövanş maçında yarın Danimar-
ka'nın Randers takımını konuk 
edecek Galatasaray, Avrupa ku-
palarında 294. kez sahne alacak. 
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupa-
larında çıktığı 293 müsabakanın 
102'sinden galibiyetle ayrıldı. 114 
karşılaşmada rakiplerine mağlup 

olan Galatasaray, 77 mücadeleyi 
ise beraberlikle tamamladı. Avrupa 
arenasında rakip fileleri 391 kez ha-
valandıran sarı-kırmızılar, kalesinde 
ise 442 gole engel olamadı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşit-

li nedenlerle Randers maçında for-
ma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 
takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na 
uyguladığı şiddet nedeniyle kadro 
dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildi-
rilen listede bulunmayan Alexandru 
Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile 
lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağ-
layan maçın kadrosunda yer alama-
yacak. 

Galatasaray'da sakatlığı bulu-
nan Arda Turan da karşılaşmada 
görev yapamayacak.

EN FARKLI GALİBİYET VE 

MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupala-

rındaki en farklı galibiyetini İsrail 
ekibi Maccabi Netanya, en farklı 
yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern 
Münih ve İspanya temsilcisi Real 
Madrid karşısında yaşadı. UEFA 
Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 
3. eleme turu rövanş maçında İsra-
il'in Maccabi Netanya ekibini konuk 
eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami 
Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 
6-0 kazanarak Avrupa kupaları tari-
hindeki en farklı galibiyetine ulaştı. 
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 
sezonunda Şampiyon Kulüpler Ku-
pası 1. turunda Alman ekibi Bayern 
Münih'e, 2019-2020 sezonunda da 
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 
6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin 
en farklı yenilgilerini yaşadı.  n AA

Trabzonspor Roma’da galibiyet arıyor 
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konfe-

rans Ligi play-off turu rövanş maçında 
bugün İtalya'nın Roma takımına konuk 
olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 
20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp 
hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İlk 
maçta sahasında İtalya temsilcisine 
2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi 
karşısında zora soktuğu turu geçmenin 
mücadelesini verecek. Bordo-mavili-
lerde, sakatlığı devam eden Dorukhan 
Toköz ile dün transfer edilen Stefano 
Denswil forma giyemeyecek.

AVRUPA KUPALARINDA 139. MAÇ
Bordo-mavili ekip, Roma karşısın-

da Avrupa kupalarındaki 139. maçını 
oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 
138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik 
ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip 
fileleri 177 kez havalandıran Karade-
niz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü. 
Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 
sezonunda başladığı Avrupa serüve-
ninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA 
Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/
UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa 
Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Inter-
toto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konfe-
rans Ligi'nde de 3 maç oynadı

Trabzonspor'un kafilesinde yer alan 
24 futbolcu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, 
Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, 
Bruno Peres, Edgar Ie, Hüseyin Türk-
men, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, 

Anders Trondsen, İsmail Köybaşı, Be-
rat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Em-
manouil Siopis, Marek Hamsik, Yunus 
Mallı, Anastasios Bakasetas, Abdulka-

dir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwaka-
eme, Gervinho, Djaniny Semedo, Fode 
Koita, Andreas Cornelius."
n AA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-
off turu rövanşında bugün Finlandiya'nın 
HJK Helsinki takımıyla deplasmanda 
karşılaşacak. Bolt Arena'da oynanacak 
karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. 
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği 
müsabaka, TV8'den naklen yayımlana-
cak. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 ka-
zanan Fenerbahçe, yarın rakibi karşısında 
istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına 
kalmaya çalışacak. Sarı-lacivertli takım-
da sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, 
Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip 
Novak, karşılaşmada forma giyemeye-
cek.

KUPA 2’DE 117 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandı-

rılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'n-
de 117 müsabakaya çıktı. Bu kulvarda oy-
nadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 
50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi 
yaşadı. Söz konusu maçlarda 155 kez ağ-
ları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 
gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE 
AVRUPA'DA 18. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör 

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arena-
sında 18. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli 
takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupa-
larında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibi-
yet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 
Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran 
Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

SON 6 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 

dış sahada oynadığı son 6 müsabakada 
galip gelemedi. Bu kulvarda deplasman-
daki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de 
Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya 
temsilcisi Sturm Graz karşısında alan 

sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 mü-
sabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik 
yaşadı.

Söz konusu maçlarda Vardar'a, Ben-

fica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Tr-
nava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, 
Anderlecht ile de berabere kaldı. Avrupa 
kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya 

çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 
beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu 
müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, 
kalesinde ise 217 gol gördü. n AA

Fenerbahçe
Helsinki karşısında
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 
232. kez boy gösterecek. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibi-

yet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü

Sivasspor tur
için sahada 

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 
Demir Grup Sivasspor, play-off turu rövanş maçında bugün 
Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Parken 
Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı, Belçikalı 
hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma için bugün 
özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag’a gidecek 
Sivas temsilcisi, TSİ 19.00'da Parken Stadyumu'nda yapa-
cağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kam-
pa girecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 
evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 
deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara 
kalmanın hesaplarını yapıyor. Avrupa kupalarında daha 
önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 
7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 21 
gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 
yarın karşılaşacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ye-
nerek tur atlamak istediklerini belirtti.

Çalımbay, yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşma için 
Danimarka'ya gittiklerini söyledi.

Karşılaşmayı kazanmak için ellerinden gelen tüm gay-
reti göstereceklerini aktaran Çalımbay, "Bütün amacımız 
orada tur atlamak. Kolay olmayacağını, çok zor olacağını 
biliyoruz. Tek sıkıntımız 5-6 eksikle gitmemiz oldu. Özellik-
le defans oyuncularımızın, stoperlerimizin hemen hemen 
hepsi yok gibi. Her zaman oynadığımız futbolu oynayaca-
ğız, galibiyet için oynayacağız. Sahamızda da her zaman 
aynı şekilde oynadığımız gibi. Kazanmak için ne gerekiyor-
sa yapacağız." dedi.

Çalımbay, takımda savunma oyuncuları Caner Osman-
paşa ve Aaron Appindangoye ile orta saha oyuncuları Erdo-
ğan Yeşilyurt ve Pedro Henrique'nin sakatlıkları nedeniyle, 
defans oyuncusu Dimitrios Goutas'ın ise Avrupa maç kad-
rosu listesinde yer almaması nedeniyle Kopenhag maçında 
forma giyemeyeceklerini ifade etti. n AA

Şampiyonlar Ligi’nde
kuralar çekilecek 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup ku-
ralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp 
düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar 
Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde 
saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnu-
vaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çeki-
mindeki tek Türk temsilcisi olacak.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-
2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın fut-
bolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi 
futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak. n AA
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Her maçın zor olduğunu ve takı-
ma katılan bütün oyuncuların perfor-
mansını yükseltmek için çalıştıklarını 
belirten Aybaba, "Her maç zor. Oyun 
kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakip 
de 'Bunlar yıldız oyuncular aldılar ne 
kadar iyi oynarsam benim bir hika-
yem olur' diye düşünüyor. Daha çok 
koşuyor, daha çok istiyor. Önemli 
olan rakibin düşündüklerini bizim de 
yapmamız. Oyuncularımızla konu-
şuyoruz, biz de daha çok koşacağız, 
daha çok isteyeceğiz ve kalitemizle 
maçları kazanmak için her şeyi yapa-
cağız.” dedi.

Aybaba, yeni bir takım olduk-
larını ve sallantıların olabileceğini 
ifade ederek, şunları kaydetti: "Kay-
serispor maçı bizim için gel-git. O 

takımların hepsi lige devam eden 
takımlar ama biz yeni bir takımız. 
Zaman içerisinde performansları 
eksik olan arkadaşlar da yükselecek 
ve onlar yükselince iyi bir takım gö-
rüntüsü ortaya çıkacak. Oyuncularla 
da gerçekten daha çok koşmaları ve 
istemeleri gerektiğine inandılar. Çok 
başındayız daha. Yeni bir takımız. İyi 
oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe 
maçları var. Takım sallanacaktır. 
Çünkü tam bir şeyleri anlayabilme-
leri mümkün değil. Kazandıkça daha 
çok hızlandırır. Konyaspor çok disip-
linli, coşkulu ve koşan bir takım. Ho-
casıyla ve oyuncularıyla devam eden 
bir takım. Bizim de aynı ciddiyetle 
disiplinle koşarak devam etmemiz 
lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Kon-

yaspor'u yeneriz diye düşünüyorum. 
Oyuncularımız da bunu düşünüyor."

Akintola’nın sakatlığı hakkında 
da bilgi veren Aybaba, "Doktor ar-
kadaşımız bize 8-10 hafta diyor ama 
nasıl hızlanır bilmiyoruz. Çeşitli şey-
ler deneyecekler ve hızlandırmaya 
çalışacaklar. Kasığındaki bir tendon 
bağında yırtık var diyorlar. Bazı mev-
kilerde eksiğiz. Akintola eksik oldu-
ğumuz mevkilerdeki en iyi oyuncu-
muzdu ama olsun başka arkadaşlar 
da var." ifadelerini kullandı.

ASSOMBALONGA: "HER ŞEY 
GAYET GÜZEL GİDİYOR"

Forvet Britt Assombalonga, Kon-
yaspor maçına hazır olduklarını söy-
ledi. Assombalonga, bir aile olma 
aşamasında olduklarını belirterek, 

"Her şey gayet güzel gidiyor, yeni bir 
takımız, pek çok farklı yerden pek çok 
yeni oyuncular geld. Şu an bir aile 
olma aşamasındayız ve zamanla çok 
daha iyi olacağız." dedi.

Her maça kazanmak için çıktık-
larını aktaran Assombalonga, şöyle 
konuştu: "Bakacak olursanız her maç 
zor. Özellikle yeni bir takım olarak 
hiçbir maça kolay gözüyle bakama-
yız. Sadece sahaya çıkan ilk 11 de-
ğil devamında oyuna girecek olan 
oyuncular ve herkes elinden gelenin 
en iyisini yapıp en iyiye ulaşmak isti-
yoruz. Tabii ki forvet olarak oynamak 
tercihim oluyor ama benim için her 
şeyden önce oynamak ve takıma 
katkı sağlamak daha önemli. Günün 
sonunda gol atmaktan ziyade oyna-

mayı daha çok seviyorum. Türkiye'ye 
yeni gelmiş bir oyuncu olarak şu an 
alışma sürecindeyim. Tabii ki bu 
ilk 11'de oynamak kararını hocamız 
verecektir. Hocamız kararı verdiğin-
de ben de hazır olmak için elimden 
geleni yapacağım ve bunun için ça-
lışmaya devam ediyorum."

Mavi-lacivertlilerin defans oyun-
cusu Tayyib Talha Sanuç, Konyaspor 
maçından galip ayrılmak için elinden 
geleni yapacağını belirtti.

Analizler doğrultusunda kendi-
sini geliştirmek ve takıma faydalı 
olabilmek için çalıştığını vurgulayan 
Tayyib, "Önümüzde yine çok önemli 
olan Konyaspor maçı var. Kazanmak 
için elimizden geleni yapacağız ve 
sahada daha iyi bir takım olacağız. 

Bir uyum sorunumuz yok. Takım 
içerisinde zaten hep beraberiz. Kim 
oynarsa oynasın sahaya kazanmak 
için çıkacak. Umarım hedeflediği-
miz yere ulaşırız. Tabij şu anda daha 
kaliteli futbolcularla oynuyorum. Bu 
eminim gelişimime katkı sağlaya-
caktır. Kendimi geliştirmek için elim-
den geleni yapıyorum. Oynadıkça 
da daha iyi olacağıma inanıyorum, 
umarım taraftara iyi bir Tayyip izlete-
bilirim. Rakibimizin kim olduğunun 
bir önemi yok. Biz sahada gerekli 
mücadeleyi verdiğimizde her takımı 
yenebiliriz. Çünkü kalite olarak çok 
iyi bir takımız. Her maça kazanmak 
için çıkacağız." değerlendirmesinde 
bulundu.
n AA

‘Konyaspor çok koşan 
ve disiplinli bir takım’

TFF Süper Lige bu sezon yükselen Adana Demirspor, Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Kon-
yaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde 

antrenman yaptı. Samet Aybaba, antrenmanda gazetecilere, Konyaspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi

Tayyib TalhaBritt AssombalongaSamet Aybaba

Efsane Başkan Oktut dualarla defnedildi

Konyaspor'da futbolcu, yöne-
tici ve başkan olarak spor tarihine 
damga vuran Mehmet Oktut hayatını 
kaybetti. 67 yaşında hayat gözlerini 
yuman Mehmet Oktut, Alzheimer 
hastasıyken uzun süredir tedavi gö-
rüyordu. Merhum Oktut’un vefatının 
ardından Konya, spor camiası büyük 
üzüntü yaşarken, Mehmet Oktut, dün 
Kalenderhane Camii’nde kılınan 
öğle namazına müteakiben Musalla 
Mezarlığı’na defnedildi. 

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Efsane spor adamının vefatının 

ardından, Konyaspor Kulübü, Nal-
çacılılar, Konyaspor Kulübü Başkanı 
Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, Konyaspor kulübü eski 
yöneticilerinden Ekrem Coşkun ve 
birçok taraftar resmi sosyal medya 
hesaplarından başsağlığı mesajı 
yayınladı.

Dün Kalenderhane Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Musalla Mezarlığı’na defnedilen 
Mehmet Oktut’un cenazesine Kon-
yaspor Başkanı Fatih Özgökçen, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hü-
seyin Saydam, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Mobilyacılar 
Odası Başkanı Mehmet Günbaş, TFF 
Başkanvekili ve Spor Hizmetleri Ge-
nel Müdürü Mehmet Baykan ve spor 
camiasından birçok isim katıldı.

MEHMET OKTUT KİMDİR
Mehmet Oktut, 1954 yılında 

Konya’da doğdu. İmam Hatip Li-
sesi’ni bitirdikten sonra İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazan-
dı.1969 yılında Konyaspor genç takı-
mında başladığı futbolda genç milli 
takım ve 1972-1976 yılları arasında 
Konyaspor profesyonel takımında 
oynadı.1976 yılında Ankaragücü’ne 
transfer oldu ve 3 yıl sonra futbolu 
bırakarak Konya’ya döndü ve aile 
şirketi ile ticaretle uğraştı. Farklı 
dönemlerde yıllarca Konyaspor’da 
yöneticilik ve başkanlık görevlerini 
yerine getirdi. Uzun yıllar Karatay 
Belediyesi ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nde meclis üyeliği ve 
başkan vekilliği yaptı. İHL Vakfı, 
Mevlana Kültür Hizmetleri ve çeşitli 
STK’larda görev yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor camiasının 
sevilen isimlerinden 

Mehmet 
OKTUT’un

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Kendisine has lezzeti büyük ilgi gören ve Türkiye sınırlarını da aşan Ekrem Coşkun Döner, bünyesine yeni bir marka ekledi. 
Ekrem Coşkun Etlekmek’in hizmete açılmasıyla Konya’nın etliekmeği, Konya’nın takımı Konyaspor’un yuvasında biraraya geldi

Etlekmek, futbol keyfi ile buluştu
Kendisine has lezzetiyle büyük 

ilgi gören Ekrem Coşkun Döner, 
bünyesine yeni bir marka ekledi. 
Ekrem Coşkun Etlekmek MEDAŞ 
Konya Büyükşehir Stadyumunda 
hizmete girdi. Düzenlenen açılışa 
AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
İttifak Holding Konyaspor Kulüp 
Başkanı Fatih Özgökçen, İttifak 
Holding Konyaspor Eski Başkanları 
Hilmi Kulluk, Bahattin Karapınar, 
Türkiye Spor Yazarları ve Spor Ku-
lübü Derneği (TSYD) Konya Şube 
Başkanı Murat Dönmez, İttifak 
Holding Konyaspor Teknik Direktör 
İlhan Palut, Sportif Direktör Adnan 
Erkan, Konyasporlu futbolculardan 
Abdülkerim Bardakcı, Adil Demir-
bağ, Ahmet Karademir, Zymer By-
tyqi ve Ekrem Kayılıbal, Nalçacılılar 
Grubu Tribün Lideri İbrahim Apalı, 
çok sayıda siyasi ve iş dünyasından 
davetli katıldı.

‘HALKIN MARKASI OLDUK’
Ekrem Coşkun Döner Genel 

Müdürü Mehmet Ali Görmel, hal-
kın markası olduklarını ifade etti. 
Ekrem Çoşkun Döner markasıyla 
Türkiye genelinde 250’ye yakın 
şubelerinin olduğunu dile getiren 
Görmel, “Ekrem Coşkun Döner 
Konya’nın medarı iftiharı bir mar-
ka haline geldi. Marka olmak çok 
kolay değildir. Ancak Ekrem Coş-
kun Döner, çok kısa sürede ürün 
kalitesiyle beraber fiyat performan-
sıyla birlikte ülkemizin her yerinde 
milyonlarca insana ulaşarak halkın 
markası olmuştur. Ekrem Coşkun 
Döner’den aldığımız güç ve tecrü-
beyle yeni bir konsepti kazandırdık. 
Konya için etliekmek bir markadır. 
Biz de bu markayı yüceltmek ve ko-
rumak adına başlangıca imza attık. 
Konya’nın benzersiz lezzetini, Kon-
ya’nın ortak mirası olan stadımızla 
buluşturup halkımıza hizmet ver-
mek için açılışımızı gerçekleştirdik. 
Sloganımız; Konya’da hayat etliek-
mek ile başlar etliekmek ile biter. 
İnşallah bu sorumluluğu en iyi şe-
kilde yerine getirmek için hizmet 
vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘EKREM ÇOŞKUN MARKASI 
ÜLKE SINIRLARINI AŞTI’

Konyaspor Başkanı Fatih Öz-
gökçen de Ekrem Coşkun’un ismi 
ile müsemma, Konyaspor sevdası 
ile maruf çok önemli bir isim ol-
duğuna dikkat çekerek, “Ekrem 
Coşkun Döner markasını hem ül-
kemize hem de şehrimize yeni bir 
tat olarak sunan bir isim. Alman-
ya’ya bir seyahatimizde Berlin Bü-
yükelçimiz, ‘Ekrem Coşkun buraya 
bir döner firması açacak tanıyor 
musunuz’ dediği zaman orada an-
ladık ki ününün ülke sınırlarını da 
aştığının fark ettik. Kendisine bu 
noktada başarılar diliyorum. Etliek-

mek noktasında da Ekrem Beyin 
etli ekmek yaptığını bilmiyorduk. 
Dostlarına Ekrem Coşkun kendi 
reçetesiyle ikram ediyormuş. Bir 
gün bizi de davet ettiler. Bizde da-
vete iştirak ettik.  Gördük ki hakika-
ten çok lezzetli etliekmek yapıyor. 

Daha sonra stadyumumuzda işle-
tilmeyen restoranımızın kendisini 
işletebileceğini ilettik. Kendisi de 
çok güzel bir şekilde imar ve ihya 
ederek restorantı Konya’mıza ka-
zandırdı. Bu noktada emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı 

ve bereketli bol kazançlar temenni 
ediyorum.” dedi.

‘TÜRKİYE’DE VE ÜLKE DIŞINDA 
KONYASPOR’UN ELÇİSİ OLDU’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca ise, “Ekrem Coşkun Kon-
ya için bir markaydı. Daha sonra 
Ülkemizde ve uluslararası düzeyde 
bir marka oldu. Daha da büyüyecek 
inşallah.  Ekrem Coşkun denildiğin-
de en çok hoşuma giden renkleri. 
Ekrem Coşkun’un renkleri   Türki-
ye’ye Konyaspor’u tanıttı.  Kendisi 
Türkiye’de ve ülke dışında Kon-
yaspor’un elçisi oldu. Bu anlamda 
başarıların devamını diliyorum. Bu 
tesislerin bereketli bir şekilde arta-
rak Konya’mıza ve ülkemize hizmet 
etmesini temenni ediyorum. Bizler 
de her daim kendisinin destekçisi 
olmaya, onu desteklemeye devam 
edeceğiz inşallah” şeklinde konuş-
tu.

‘EKREM ÇOŞKUN KONYA’YA BİR 
KATMA DEĞER KAZANDIRIYOR’ 
AK Parti Konya Milletvekili 

Hacı Ahmet Özdemir de “Ekrem 
Coşkun bir marka. Ben Ankara’da 
arabama binip Ankara içinde ge-
zerken Ekrem Coşkun tabelasını 
gördüğümde bir Konyalı olarak ifti-
har ediyorum. Kalitesi, sunumu ve 
renkleriyle Konya’ya bir katma de-
ğer kazandırıyor. Ekrem Çoşkun’u 
başarılı çalışmalarından ötürü teb-
rik ediyorum.  

Etliekmeği bizimkiler telaffuz 
ederken i harfini kullanarak etliek-
mek şekliyle telaffuz ediyor. Aslı 
adıyla sanıyla ‘etlekmek’tir. Bu kon-
septle Ekrem Çoşkun’un başarılar 
kazarak bu alanda da şehrimizi en 
güzel biçimde temsil etmesini dili-
yorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ekrem 
Coşkun Etlekmek’in hem işletme 
sahibi ve çalışanlarına, hem de tüm 
Konya halkına hayırlı olması için 
yapılan duaya hep birlikte amin de-
nildi. Açılış töreni, etliekmek ikramı 
ile son buldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Ali Görmel

Ekrem Coşkun

Fatih Özgökçen

Hacı Ahmet ÖzdemirHasan Kılca



Arnavut Kartalları Kupada program açıklandı

Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin ilk haf-
tasında deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor’u Sokol Cikalleshi’nin 
atığı golle 1-0 mağlup ederken, 
ikinci haftada konuk ettiği Medipol 
Başakşehir’i Endri Çekiçi ve Sokol 
Cikalleshi’nin attığı gollerle 2-1 
mağlup etti.  

2 hafta da rakip filelere 3 gol 

atan Yeşil-Beyazlılar kalesinde ise 
1 gol gördü. Anadolu Kartalı’nın 
golleri Arnavut oyuncularından gel-
di.

Konyaspor’da moraller yerinde. 
İlk 2 haftada oynadığı Sivasspor 
ve Başakşehir karşılaşmalarından 
galibiyetle ayrılan Yeşil-Beyazlılar, 
2’de 2 ile sezona merhaba derken, 
haftayı averajla 5.sırada kapattı. İlk 

2 haftada galibiyete Arnavut oyun-
cuları Sokol Cikalleshi ve Endri Çe-
kiçi ile uzanan Konyaspor’un Adana 
Demirspor deplasmanında da en 
büyük kozu yine bu iki isim olacak. 

Öte yandan Adana Demirspor 
deplasmanında da kazanarak yolu-
na devam etmek isteyen İttifak Hol-
ding Konyaspor, 3’te 3 yapmanın 
planlarını yapıyor. n SPOR SERVİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-
2022 sezonu maç takvimi belli oldu. 
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 
yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de 
birinci eleme turu müsabakalarıyla 
başlayacak Türkiye Kupası'nda bu 
sezonun 26 Mayıs 2022'de oynana-
cak final karşılaşmasıyla tamamla-
nacağı belirtildi. 

Açıklamada, kupanın yarı final 
aşaması dışında tek maç eleme usu-
lüne göre oynanacağı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-
2022 sezonu maç tarihleri şöyle:
1. Eleme Turu: 7-9 Eylül
2. Eleme Turu: 28-30 Eylül
3. Eleme Turu: 26-28 Ekim
4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-30 Aralık
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 
veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 
veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde 
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde 
Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sür-
dürdü. Antrenman öncesi İlhan Palut ve 
kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. 

Başakşehir maçının sezonun ilk iç 
saha maçı ve uzun süre sonra az da 
olsa seyircinin destek verdiği ilk maç 
olduğunu kaydeden Teknik Direktör İl-
han Palut, “Lige iyi başlamak, puanlarla 
başlamak, galibiyetlerle başlamak bizim 
adımıza önemli. Lig uzun bir maraton. 
Gördüğünüz gibi o maç hemen geride 
kaldı. Adana Demirspor maçı hazırlıkla-
rı şu anda devam ediyor. Anicic bugün 
salonda çalışıyor. Ayak parmağında bir 
sıkıntısı var. Bir de Musa’nın süregelen 
bir sakatlığı var. Onun dışında tüm takım 
olarak Adana Demirspor maçı çalışmala-
rına devam ediyoruz. Her maçın kendine 
özel bir hazırlığı, analizi var. Rakibin 
önemi, iç sahada mı, dış sahada mı 
oynuyoruz? Bunun belirleyiciliği de var. 
Şu an için çalışmalar devam ediyor. İlk 
iki maç oynayan takımdan hem maça 
başlayan hem de oyuna sonradan katkı 
veren oyunculardan memnunum. Herkes 
iyi çalışıyor. Yine en iyi, en ideal 11’imizi 
çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.

İSİMLER ÜZERİNDEN 
YÜRÜYEN BİR TAKIM DEĞİLİZ

Konyaspor’un, takım oyunu oynadı-
ğı sürece ve mücadele ettiği sürece var 
olduğunu ifade eden İlhan Palut, “İsim-
ler üzerinden yürüyen bir takım değiliz. 
Onun için beraber kompakt oyun ve mü-
cadeleye umarım devam ederiz. Böyle 
devam ettiğimiz sürece her maçı kazana-
cağız diye bir şey yok ama uzun vadede 
böyle devam ettiğimiz zaman sonunda 
kazançlı çıkan takım inşallah biz olaca-
ğız” şeklinde konuştu.

Yabancı kuralı konusuna da deği-

nen Palut, “Artık kurallar kondu. Herkes 
transfer dönemini bir şekilde bu yeni ku-
rala göre dizayn etti. Şimdi artık bunun 
da devam edeceği aşikar. Artık lig başla-
dı ve devam ediyor. Bence tüm takımlar, 
bizler buna bu şekilde konsantre olup ka-
bullenmeliyiz. İnşallah bu kuralla, Türk 
oyuncular daha fazla şans bulmasıyla 
beraber ülke futbolu, milli takımımız adı-
na daha iyi bir jenerasyon yetişmiş olur” 

ifadelerini kullandı.
SEHİC: RAKİBİMİZİ 
CİDDİYE ALACAĞIZ

Lige 2 maçta 6 puanla başlamanın 
başkaları için sürpriz olabileceğini dile 
getiren 32 yaşındaki kaleci Sehic, “Be-
nim için sürpriz bir sonuç değildi. Çünkü 
sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Ta-
kımımız halen çok iyi çalışmaya devam 
ediyor ki takımımız hak ettiği ligin en 

yukarıdaki noktalarında yer bulsun. Al-
çak gönüllü olmak gerekiyor. Maç maç 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden 
Adana Demirspor takımına iyi bir şekil-
de hazırlanıp rakibimizi ciddiye alaca-
ğız. Bununla birlikte zaten analizimizi 
de yapmış bulunduk. Çalışmalarımıza 
da devam ediyoruz. Adana’dan başarılı 
dönmek istiyoruz” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Palut: Her maçın 
özel hazırlığı var
Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulun-
du. Palut, “Adana Demirspor maçı çalışmalarına devam ediyoruz. Her maçın kendine özel bir hazırlığı, analizi var. 
Rakibin önemi, ‘iç sahada mı, dış sahada mı oynuyoruz’ bunun belirleyiciliği de var. Şu an için çalışmalar devam 
ediyor.” şeklinde konuşurken, Sehic ise “Rakibimizi ciddiye alacağız. Adana’dan başarılı dönmek istiyoruz.” dedi Osman Zeki Korkmaz 

İstanbulspor ile anlaştı

Adana Demirspor
mesaisi sürüyor

TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor teknik direktör 
Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı. Geride kalan 
sezonda Konyaspor’da görev yapan teknik direktör İsma-
il Kartal’ın yardımcılığını yapan Osman Zeki Korkmaz, 
Yeşil-Beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Kon-
yaspor’un İsmail Kartal ile yollarını ayırmasından sonra 
Osman Zeki Korkmaz, Kartal’ın ekibinden ayrılmıştı. İstan-
bulspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ku-
lübümüz Teknik Direktörlük konusunda Osman Zeki Kork-
maz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Teknik Direktörümüz 
Osman Zeki Korkmaz ve ekibine hoş geldin diyor, birlikte 
nice başarılara imza atmayı diliyoruz.” n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 3.haftasında 27 Ağustos Cuma günü dep-
lasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak ittifak Holding 
Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlık-
larına devam etti. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleş-
tirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan 
ayrı çalışan Marin Anicic, Musa Çağıran, Barış Yardımcı 
katılmadı.

Isınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 
taktik çalışma ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı çift 
kale maç ile sonlandırdı. n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU


