
n HABERİ SAYFA 15'TE

‘PANDEMİDE YENİ  
İŞ ALANI OLUŞTURDUK’

Konya’nın üreten ‘Genç Yıldızlar’ı

Profis Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Savaş, 
sektörü ve çalışmalarını anlattı. Savaş, gençlere tav-
siyelerde de bulunurken pandemiden bahseder-
ken de, “Herkesin personel çıkarttığı dönemde biz 
işe alımlar yaptık” dedi.

Okut okutabilirsen!
Farklı şehirlerden Kon-

ya’ya gelecek üniver-
site öğrencilerinin cebi 
yanacak gibi görünü-

yor. Öğrencilerin ortaya 
çıkan aylık ortalama gi-
derlerini, asgari ücretli 
bir ailenin karşılaması 

oldukça güç olacak

MASRAFLAR ÜZECEK!
Konya’da üniversite okuyacak 
bir öğrencinin ortalama giderle-
rine bakıldığında, ortaya çıkan 
rakamlar öğrencileri ve ailelerini 
üzecek gibi görünüyor. Evde 
kalacak ve evi 3 kişiyle paylaşa-
cak olan bir öğrencinin aylık gi-
deri 1327 TL, özel yurtta kalacak 
bir öğrencinin aylık gideri 1200 
TL, KYK yurdunda kalacak bir 
öğrencinin aylık gideri ise 700 
TL olarak hesaplanıyor. 

ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Yapılan hesaplamalar, bugünün 
koşullarına göre geçerli. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından açıklanan Temmuz ayı 
enflasyonunun yüzde 18.95 olarak 
gerçekleştiği bir dönemde, bu 
rakamların yeni dönemde daha 
da artabileceği düşünüldüğünde, 
üniversite öğrencilerini ve aileleri-
ni giderler bakımından zor günler 
bekliyor. 
n HBERİ SAYFA 2’DE
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Aşı olmadı, pişman oldu!
Konya'da yaşayan ve yeni 
tip koronavirüse (Kovid-19) 
yakalanan 50 yaşındaki 
Emine Sertoğlu, aşı 
yaptırmamanın pişmanlı-
ğını yaşadığını belirterek, 
"Bugüne kadar hep 'grip gibi 
atlatırım' diye düşün-
düm. 'Aşıyı belki ileride 
olurum' diyordum ama 
hastalandım. Aşımı hemen 
olacağım. Şimdi herkese 
'aşı olun' diyorum." dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Okullar eğitime 
hazırlanıyor

Önlem alınmazsa 
üretim biter!

‘Memurun hakkı 
teslim edilmedi!’

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi 
Meram Belediyesi ilçe gene-
lindeki okulların bahçelerini 
temizledi. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, salgın 
süreciyle birlikte ilk kez tam 
zamanlı başlayacak eğitim ve 
öğretim yılında öğrencilere 
başarılar diledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karaman Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Bay-
ram, acil önlemler alınmaması 
durumunda ve yeraltı sularının 
kuruması halinde Karaman 
ve Konya ovasında üretimin 
biteceğini söyledi.
 n HABERİ SAYFA 10'DA

Memurları yapılan zammın ha-
yal kırıklığı yaşattığını belirten 
Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, “Memurla-
rın beklediği maaş zamları 
memur sendikaları ve hükümet 
arasında süren toplu sözleşme 
görüşmelerinin tamamlanması 
sonrasında maalesef yine hüs-
ranla sonuçlanmıştır” dedi.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Önce eğitim aldılar 
sonra peynir ürettiler

Kadınhanı’na bağlı Atlantı Mahallesi’nde yaşayan 
11 kadın günde 8 saat süren 30 günlük eğitim 

sürecinin ardından üretim sertifikası aldı. Girişimci 
kadınlar, el ele verip ürettikleri 8 çeşit peyniri şimdi 

Türkiye pazarına sunmak istiyor.
n HABERİ SAYFA 4'TE
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Balkanlar Genç KOMEK’te öğrencilerin ödül heyecanı
Konya Büyükşehir Belediye-

si Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 
Konya ile birlikte Balkanlar’daki 
12-14 yaş arası çocuklara yönelik 
gerçekleştirdiği yaz okulu eğitim-
leri tamamlandı. Spor aktiviteleri, 
sosyal etkinlikler ve gezi prog-
ramlarıyla dolu dolu bir yaz tatili 
geçiren öğrencilerden derslere 
devam eden ve başarılı olanlara 
hediyeleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu, bu dö-
nem Konya’dan, Türkiye gene-
linden ve Balkanlardan toplam 
60 bin çocuğun katılımı ile ger-
çekleşti. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Genç KOMEK Yaz Oku-
lu kapsamında; Bosna Hersek, 
Kosova ve Kuzey Makedonya’da 
12-14 yaş aralığındaki toplam bin 
çocuğa yüz yüze ve çevrimiçi eği-
tim programları gerçekleştirildi. 
Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi, 
el sanatları, spor aktiviteleri, sos-
yal etkinlikler ve gezi programları 
ile dolu dolu bir yaz dönemi ge-

çiren öğrencilerden dönemi de-
vamsız ve başarılı şekilde tamam-
layanlara çeşitli hediyeler edildi. 
Bosna Hersek’te düzenlenen ödül 
törenine katılan Konya Büyük-
şehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanı Hasan Görgülü, çocuk-
ların Genç KOMEK Yaz Okulu ile 
verimli bir tatil dönemi geçirdiği-
ni belirterek, başarılı öğrencilere 

bisiklet hediye etti. 
BALKANLAR KOMEK’TEN 15 BİN 

KURSİYER MEZUN OLDU 
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) 2007 yılından beri Bal-
kanlarda bölge halklarına yönelik 
eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 
Paydaşları TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı 

Okulları, yerel yönetimler ve si-
vil toplum kuruluşları ile özellikle 
kadınların meslek sahibi olmala-
rına katkıda bulunan KOMEK’ten, 
bugüne kadar Bosna Hersek, Ko-
sova ve Kuzey Makedonya’da el 
sanatları ve gelenekli Türk sanat-
ları branşlarında eğitim alan yak-
laşık 15 bin kursiyer mezun oldu.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den Hüyük’e 
Yeni Otogar Binası

Vali Özkan, görev yeri 
değişen yöneticilerle vedalaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Hüyük’e ilçe mimarisine uygun 
modern bir otogar binası kazan-
dırıyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Hüyük’e kazandırılacak yeni 
otogarın yapım çalışmalarını sür-
dürüyor. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’nın 31 ilçesiyle birlikte top-
yekün kalkınması için ilçelerin çeh-
resini değiştirecek yatırımların bir 
bir hayata geçirildiğini ifade etti. 
Bu kapsamda Hüyük’e yeni bir 
otogar binası kazandırmak için ça-
lışmaların devam ettiğini belirten 

Başkan Altay, “Bekleme salonu, 
kafeteryası, idari ve teknik birim-
leriyle günün şartlarına ve ilçe mi-
marisine uygun modern bir otogar 
binasını en kısa sürede tamamla-
yıp Hüyük’ümüze kazandıracağız. 
Hüyük’lü hemşehrilerimiz bu kul-
lanışlı yapı tamamlandıktan sonra 
konforlu yolculuklar yapacak inşal-
lah. Hemşehrilerimizin desteğiy-
le hep birlikte şehrimizi yarınlara 
hazırlıyoruz.” diye konuştu. Hüyük 
Otogar Binası yaklaşık 5 bin met-
rekare alanda hayata geçirilecek.
n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
görev yeri değişen kaymakamlar 
ve vali yardımcıları ile   vedalaş-
tı. Resmî Gazete'nin 19 Ağustos 
2021 tarihli sayısında yayınlanan 
Mülki İdari Amirleri Kararnamesi 
ile görev yerleri değişen Vali Yar-
dımcıları ile Kaymakamlara veda-
laşma töreni düzenlendi.

Vali Vahdettin Özkan, son ka-
rarname ile Tokat Vali Yardımcı-
lığına atanan Kaya Çelik, Ankara 
Akyurt Kaymakamlığı’na atatan 
Metin Selçuk, Ankara Kahraman-
kazan Kaymakamlığı’na atanan A. 
Selim Parlar, İstanbul Çekmeköy 
Kaymakamlığı’na atanan Resul 
Çelik, Balıkesir Vali Yardımcılığı’na 
atanan Aydın Erdoğan, Giresun 

Çanakçı Kaymakamlığı’na atanan 
Yusuf Beran Vuran, Karabük Vali 
Yardımcılığı’na atanan Muham-
med Akın, Malatya Kuluncak Kay-
makamlığı’na atanan Tufan Bağır 
Gilan ve Trabzon Dernekpazarı 
Kaymakamlığı’na atanan Anıl Adı-
güzel ile bir araya geldi.

Vali Özkan yaptığı konuşmada 
görev yerleri değişen mülki idare 
amirlerine yeni görev yerlerin-
de başarı dileklerinde bulunarak: 
“Sizlere, yeni görev yerlerindeki 
çalışmalarınız da başarılar diliyor, 
ilimize verdiğiniz hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyor, ailelerinizle 
birlikte huzur ve sağlık içerisinde 
bir ömür geçirmenizi temenni edi-
yorum." dedi. n HABER MERKEZİ

Üniversitelilerin ve 
ailelerin cebi yanacak

Yükseköğretim Kurumları Sı-
navı’na (YKS) giren üniversite ada-
yı öğrencilerin tercih sonuçları için 
heyecanlı bekleyişleri sürüyor. 20 
Ağustos'ta sona eren YKS tercih 
(yerleştirme) işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından gözler ÖSYM 
tarafından yapılacak olan açıklama-
ya çevrildi. Hayalini kurdukları ve 
eğitim almak istedikleri Üniversi-
teler için tercih yapan adaylar, dört 
gözle yaptıkları tercihlerin sonuçları-
nı bekliyor. ÖSYM tarafından yayım-
lanan 2021 YKS tercih kılavuzunda 
yer alan bilgiye göre adaylar 6-10 
Eylül tarihleri arasında resmi kayıt 
işlemlerini, 4-8 Eylül tarihleri ara-
sında ise elektronik kayıt işlemlerini 
yapacak.

ÖĞRENCİLERİN AYLIK 
MASRAFI ORTADA!

Tercih sonuçlarının belli olma-
sıyla birlikte de üniversite adayı öğ-
renciler kazandıkları üniversitenin 
bulunduğu şehirlere giderek, hem 
üniversite kayıtlarını yaptıracak hem 
de okuyacağı şehirde barınmayla il-
gili arayışlarına da başlamış olacak. 
Barınma, yeme-içme, kişisel ihti-
yaçlar, okul masrafları gibi kalem-
ler düşünüldüğünde üniversiteye 
yeni başlayacak öğrenciler henüz bu 
masraflardan habersiz. Konya’daki 
maliyetler düşünülerek yapılan or-
talama giderler hesaplandığında; 3 
kişiyle evde kalacak olan bir öğren-
cinin aylık gideri 1327 TL, özel yurt-
ta kalacak bir öğrencinin aylık gideri 
1200 TL, KYK yurdunda kalacak bir 
öğrencinin aylık gideri ise 700 TL 
olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin 
net 2 bin 825 lira olduğu bir dönem-
de, asgari ücretle geçinen bir ailenin 
üniversitede okuyan çocuğunun bu 
giderlerini karşılaması ise oldukça 
güç görünüyor. 

RAKAMLAR ZORLAYACAK 
Üniversite adayı öğrenciler he-

yecanlı bir şekilde tercih sonuçlarını 
bekliyor. Ancak, il dışında okuyacak 
bir öğrencinin aylık masrafı ortala-

ma olarak düşünüldüğünde, ortaya 
çıkan rakamlar öğrencileri ve aile-
lerini üzecek gibi görünüyor. Kon-
ya’da üniversite okuyacak bir öğren-
cinin ortalama giderleri, barınma, 
yeme-içme, kişisel ihtiyaçlar, okul 
masrafları gibi kalemler düşünüldü-
ğünde, ortaya çıkan rakamlar asgari 
ücretli bir aileyi zorlayacak durum-
da. Rakamlara bakıldığında; Kon-
ya’da ortalama bir ev kirası aidatla 
birlikte 1100 TL, kış ayında doğalgaz 
faturası ortalama 400 TL, su faturası 
ortalama 30 TL, elektrik faturası or-

talama 70 TL, mutfak doğalgazı or-
talama 20 TL, internet ortalama 90 
TL, evin temizlik giderleri ise 100 TL 
olarak hesaplanıyor. 

Bu rakamlara göre, evin temel 
masrafları ortalama 1710 TL’yi bu-
lurken, evi 3 kişiyle paylaşan bir 
öğrenciye bu harcamalardan aylık 
düşen pay ise ortalama 427 TL. Bu 
rakama mutfak masrafını da ekle-
yince, ortalama bir öğrencinin aylık 
mutfak gideri 500 TL olarak düşü-
nülürse, rakam 927 TL’ye çıkıyor. 
Bunun dışında, öğrencinin kişisel 

harcaması ortalama 300 TL, okul 
masrafı ortalama 100 TL olarak baz 
alınırsa, evde kalan bir öğrencinin 
ortalama aylık gideri 1327 TL olarak 
hesaplanıyor.

YURTTA KALANLARIN 
MASRAFI DÜŞÜYOR

Özel veya KYK yurtlarında kalan 
öğrencilerin evde kalan öğrencilere 
göre aylık giderleri doğal olarak dü-
şüyor. Konya’da özel yurt fiyatları 
ortalama 800 TL olarak düşünül-
düğünde, bu rakama 300 TL kişisel 
harcama ve 100 TL okul masrafı 
eklenince, özel yurtta kalacak bir 
öğrencinin ortalama gideri 1200 TL 
olarak hesaplanıyor. KYK yurdunda 
kalacak bir öğrenci ise; yurt parası 
ortalama 300 TL verecekken, bu ra-
kama yine 300 TL kişisel harcama, 
100 TL okul masrafı eklenince, KYK 
yurdunda kalacak bir öğrencinin 
aylık ortalama gideri 700 TL olarak 
hesaplanıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan Tem-
muz ayı enflasyonunun yüzde 18.95 
olarak gerçekleştiği bir dönemde, 
bu rakamların yeni dönemde daha 
da artabileceği düşünüldüğünde, 
üniversite öğrencilerini ve ailelerini 
giderler bakımından zor günler bek-
liyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Farklı şehirlerden Konya’ya gelecek üniversite öğrencilerinin cebi yanacak gibi görünüyor. Öğrenci-
lerin ortaya çıkan aylık ortalama giderlerini, asgari ücretli bir ailenin karşılaması oldukça güç olacak
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      Gece Gündüz
Konya                  19 °C    33°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              18 °C      32°C
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Sektörel güven endeksleri Ağustos ayında arttı

Sektörel güven endeksi, ağus-
tosta aylık bazda hizmet sektörün-
de yüzde 1,2, perakende ticaret 
sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat 
sektöründe yüzde 7,1 yükseldi. 
Türkiye İstatistik Kurumu, ağus-
tos ayına ilişkin sektörel güven en-
dekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerin-
den arındırılmış güven endeksi 
ağustosta geçen aya kıyasla, hiz-
met sektöründe yüzde 1,2, pera-

kende ticaret sektöründe yüzde 
0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 
7,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırıl-
mış hizmet sektörü güven endeksi 
temmuz ayında 114,8 iken, ağus-
tosta yüzde 1,2 artarak 116,1'e 
çıktı. Hizmet sektöründe geçen 
aya göre, son üç aylık dönemde iş 
durumu alt endeksi yüzde 3,6 ar-
tarak 116 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmet-

lere olan talep alt endeksi yüzde 
2,3 yükselerek 113,1 değerini 
aldı. Gelecek üç aylık dönemde 
hizmetlere olan talep beklentisi 
alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 
119,3'e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırıl-
mış perakende ticaret sektörü gü-
ven endeksi ağustos ayında yüzde 
0,6 artarak 110,3'e ulaştı. Pera-
kende ticaret sektöründe geçen 
aya göre, son üç aylık dönemde iş 

hacmi satışlar alt endeksi yüzde 
7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut 
mal stok seviyesi alt endeksi yüz-
de 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. 
Gelecek üç aylık dönemde iş hac-
mi-satışlar beklentisi alt endeksi 
de yüzde 4,4 düşüşle 123,9 olarak 
kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırıl-
mış inşaat sektörü güven endeksi 
temmuzda 86,3 iken, ağustosta 
yüzde 7,1 artarak 92,4 değerini 

aldı. İnşaat sektöründe geçen aya 
göre, alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 
5,4 artarak 83 oldu. Gelecek üç 
aylık dönemde toplam çalışan sa-
yısı beklentisi alt endeksi de yüzde 
8,5 yükselişle 101,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ağustos 
ayında girişimlerin yüzde 52,6'sı 
faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir 
faktörün olmadığını, yüzde 47,4'ü 
ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir 

temel faktör bulunduğunu belirtti.
İnşaat sektöründe faaliyetle-

ri kısıtlayan temel faktörlerden; 
"finansman sorunları" temmuzda 
yüzde 26,7 iken ağustosta yüzde 
30,5, "talep yetersizliği" temmuz 
ayında yüzde 19,2 iken ağustos-
ta yüzde 24,6 ve "diğer faktörler" 
temmuzda yüzde 22,8 iken ağus-
tosta yüzde 21 olarak kayıtlara 
geçti.
n EMİNE ÖZDEMİR

Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. 
Ekipler elektrik tellerine temas eden ve refüjlerde görüş alanını daraltan ağaçlarda budama çalışmaları yaptı

Selçuklu’da ağaç
budama mesaisi

Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat Aşe-
vi, Muharrem ayı münasebetiyle 
aşure ikramında bulunarak ağızları 
tatlandırdı. Ribat Aşevinde gerçek-
leştirilen aşure dağıtım törenine AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, siyasi partilerin ve STK’ların 
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, 
"Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat Aşevi 
olarak her yıl geleneksel olarak dü-

zenlediğimiz aşure ikramına bu yıl 
da devam ediyoruz. Ribat Eğitim 
vakfımız 40 yıldır ihtiyaç sahipleri-
nin yanında olan ve hayırlara hizmet 
eden bir vakfımızdır. Müslümanların 
birlik ve beraberliğinin önemli oldu-
ğunu ifade ediyoruz. Dağıtılan aşu-
reler, paylaşılan iyilikler de inşallah 
buna vesile olur. Muharrem ayı Pey-
gamberimizin dilinde hürmete layık, 
değerli bir ay. Bu yıl aşure ikramını 
Ribat Aşevi önünde dağıtarak ger-
çekleştirdik. Ribat Eğitim Vakfı ve 

Ribat Aşevi olarak bir taraftan aşe-
vi hizmeti yürütürken bir taraftan 
da toplumun sevincini, üzüntüsünü 
paylaştıklarını ifade eden Küçükto-
ka, aşure dağıtım programına katı-
lan ve katkı veren gönüllülerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ise “Ribat Eğitim Vakfı ve 
Ribat Aşevi’nin hizmetlerini çok ya-
kından takip ettiğimiz için çok güzel 
hizmetlere imza atıyorlar. Ribat Eği-
tim Vakfının hem ülkemizde, hem 

de dünyanın çeşitli ülkelerinde hiz-
metlerinin aralıksız ve başarıyla sür-
dürdüklerini yakından biliyoruz. Bu 
çalışmalara imza atan Ribat Eğitim 
Vakfı yöneticilerine, çalışanlarına ve 
gönüllülerine teşekkür ediyorum” 
dedi. Ribat Eğitim Vakfı tarafından 
geleneksel olarak gerçekleştirilen 
birlik ve beraberlik mesajlarının ve-
rildiği aşure dağıtım programı Musa 
Gün hocanın yaptığı dua sonrası 
Aşure ikramı pandemi usullerine 
göre yapıldı. n HABER MERKEZİ

Ribat, aşure dağıtımı ile ağızları tatlandırdı

Fiziki belediyecilikte de örnek 
olan Selçuklu Belediyesi yeşile ve 
doğaya verdiği önemi yıl boyunca 
gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdü-
rüyor. Bu kapsamda Selçuklu Bele-
diyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri ilçede bulunan ağaçların 
bakımını gerçekleştirerek elektrik 
tellerine temas ihtimali olan ağaçlar 
ve refüjlerde görüş alanını kısıtlayan 
ağaçlarda budama işlemini gerçek-
leştiriyor.

İlçenin muhtelif bölgelerinde 
ağaç bakım ve budama işlemlerini 
sürdüren Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri Selçuklu ilçesinin gü-
zel dokusunu muhafaza etmek için 
gayret gösteriyor. Ekiplerin buda-
dığı ağaçların dalları ise yongalama 
makinesiyle talaş haline getirilerek 
komposit üretiminde kullanılıyor. 

Tüm yıl boyunca devam eden ça-
lışmalarla birlikte caddeler, park ve 
yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkilerin 
düzgün formda kalmaları amaçla-
nıyor. Ayrıca buradan elde edilen 
atıklar belirli işlemlerden geçirilerek 

fidanların dikiminde kullanılan kom-
posit gübre haline getiriliyor.

PEKYATIRMACI: HALKIMIZIN 
GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI 

SÜRDÜRÜYORUZ
Spor, eğitim ve kültür anlamın-

da yapılan çalışmaların yanı sıra 
fiziki belediyecilik faaliyetlerini de 
aksatmadan sürdürdüklerini belir-
ten Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Belediye olarak 
halkımızın güvenliğine büyük önem 
gösteriyoruz. Bu anlamda kaldırım 
kenarları, parklar ve refüjlerdeki 
ağaçlarda budama çalışmalarını 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
rimiz yoğun bir şekilde sürdürüyor. 
Tabi çalışmalarımız kapsamında or-
taya çıkan ağaç atıklarımız da boşa 
gitmiyor. 

Yongalama sistemi ile parçala-
nan bu atıklar fidanlığımızda kurdu-
ğumuz komposit üretim alanımızda 
komposite dönüştürülerek yine fi-
danlarımıza gübre olarak kullanılı-
yor.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Mahmut Sami Ramazanoğlu 
AİHL Konya’nın gururu oldu 

AK Parti Çumra Kadın 
kollarından aşure ikramı 

Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB) tarafından organize edilen 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığının da destek ver-
diği “Genç Dostu Şehirler Kongre 
ve Sergisi” programında Selçuklu 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu kong-
reye damga vurdu. 

Türkiye Belediyeler Birliği ta-
rafından Gençlik ve Spor Bakanlığı 
işbirliği ile 24 -25 Ağustos 2021 
tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 
“Genç Dostu Şehirler Kongre ve 
Sergisi”ne Mahmut Sami Ramaza-
noğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
Vahiy Kâtibeleri, Aksa'l-Gaye, Naht 
Sanatı, MSR İHA, MSR ALESTA, 
Tarım Teknolojileri projeleri ile ka-
tıldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım-
larıyla gerçekleştirilen program-

da bilim teknoloji, eğitim, kültür  
sanat, spor temalarında düzen-
lenen etkinliklere katılım sağladı 
ve bakan yardımcıları ve belediye 
başkanlarının konuşmacı olarak 
katıldıkları panellerden istifade 
etti.  Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Öğ-
rencisi Hamza Akkan "Geçmişten 
Günümüze Şehrin Etkisi" başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. Şehir ve 
Kültür panelinde okulun projeleri-
ni sergi alanında tanıtan öğrenci-
ler, Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen katılımcılarla fikir ve tasarım 
boyutunda paylaşım yapma fırsa-
tı elde ettiler. Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük Mahmut Sami Ramaza-
noğlu AİHL standlarına ziyarette 
bulunup çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Çumra Kadın Kolları 
Başkanlığı Çumra Ulu Cami Mey-
danı’nda vatandaşa aşure ikram 
etti. Programa, AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Gökhan Taşkıran, AK Parti Çumra 
İlçe Başkanı Osman Şahin, Çumra 
Belediye Başkanı Av. Recep Can-
dan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
Halil İbrahim Gözüaçık, İlçe Yö-
netim Kurulu üyeleri ve belediye 
meclis üyelerinin yanı sıra çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Hülya Demir, "Muharrem ayı ve-
silesi ile  değerli hemşehrilerimize 

aşure ikramında bulunduk.  Mu-
harrem Ayı’nın 10. günüyle başla-
yan aşure gününün tüm İslam ale-
mine hayırlar getirmesini dilerim”  
şeklinde konuştu. Demir; Birlik ve 
beraberliğin simgesi olan Aşure 
Günü'nün vatanımıza, milletimize 
ve İslam âlemine hayırlar getir-
mesini Cenab-ı Hak'tan niyaz edi-
yor, kıymetli hemşehrilerimizin bu 
mübarek gününü tebrik ediyorum 
ve etkinliğimize katılan tüm hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum" 
dedi.  Çumra Ulu Cami bahçesinde 
gerçekleştirilen etkinlik saat 12.00 
itibariyle başlayıp 16:00’a kadar 
devam etti. n HABER MERKEZİ
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AGD Karatay Temsilciliği’nde yaz başka güzel
Anadolu Gençlik Derneği 

(AGD) Karatay Temsilciliği tara-
fından her yıl yaz tatili döneminde 
düzenlenen AGD Karatay Yaz Et-
kinlikleri (Yaz-Et) programı Mer-
sin’in Anamur ilçesinde 3 gün sü-
ren kamp ile sona erdi. 

Yaklaşık 6 ay süren Yaz-Et 
programı çerçevesinde Karatay 
ilçesinde ikamet eden gençler, 
alanında uzman eğitimciler ve 
hocalar eşliğinde Kur’an-ı Kerim, 
hadis, fıkıh, ahlak gibi ana başlık-
lar altında birçok konuda eğitildi. 
Gençlerin yaz kampları sadece ya-
pılan eğitimlerle sınırlı kalmayıp, 
sosyal aktiviteler düzenlenerek 
yaz döneminin hem eğitim hem 
de eğlence dolu geçmesi sağlandı.

 Karatay’da ikamet eden çok 
sayıda gencin katılım sağladığı 
Yaz-Et, Mersin’in Anamur ilçe-
sinde 3 gün süren muhteşem bir 
kamp ile son buldu. 

Bir AGD klasiği haline gelen 
Yaz-Et çalışması hakkında bilgi 
veren AGD Karatay İlçe Temsilci-
si Mehmet Çelik, “Yaklaşık 15 yıl 
önce ilkini gerçekleştirdiğimiz ve 
geleneksel hale getirdiğimiz Yaz-
Et programlarımızdan birini daha 
gençlerimiz açısından oldukça ve-
rimli bir şekilde tamamlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Geride 
bıraktığımız yaklaşık 6 haftalık sü-
reçte gençlerimizi milli ve manevi 
değerlerine bağlı birer güzel insan 
olarak yetiştirebilmek için vermiş 

olduğumuz eğitimin ardından ça-
lışmalarımızı 3 gün süren kamp 
programı ile taçlandırdık. Mer-
sin’in Anamur ilçesinde bungalov 
evler ve çadır kamplarının bulun-
duğu nezih ve güzel bir ortamda, 
deniz kıyısında gerçekleştirdiğimiz 

kampımızda genç kardeşlerimiz, 
çok nadir rastlanan ve yılda sade-
ce 3 gün gerçekleşen karetta ka-
retta yavrularının denize ulaşma 
serüvenine de şahitlik etmiş oldu. 
Kampımız sürecinde öğrencileri-
mize eşlik ederek, onlarla birlikte 

güzel vakit geçirdik. Yaptığımız 
farklı etkinlik ve yarışmalarla da 
gençlerimizin eğlenceli anlar ya-
şamasını sağladık. Kazasız, belasız 
bir şekilde gençlerimizi yeniden 
Konya’ya getirip ailelerine teslim 
ettik. Allah tekrarını nasip etsin” 
ifadelerini kullandı. 

AGD Karatay’ın Yaz-Et prog-
ramlarından sorumlu Ortaokullar 
Komisyonu Başkanı Abdülbaki 
Alper de “Öncelikle bu program-
da emeği geçen AGD Karatay 
Temsilciği’nin tüm yöneticilerine, 
bizi bu süreçte maddi ve manevi 
anlamda destekleyen tüm büyük-
lerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Allah kendilerinden razı olsun. 6 
hafta süren ve sosyal aktiviteler-

le de süslediğimiz yaz etkinlikle-
rimizin finalini böylesi güzel bir 
kamp programı ile bitirmiş olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Genel 
olarak tüm öğrenci kardeşlerimiz, 
hem eğitim faaliyetlerimizden 
hem de kamp programımızdan 
oldukça memnundu. Bu güzel fi-
nal organizasyonunda, belgesel 
tadında olan bir olaya da şahit-
lik ettik. Kampımızın bulunduğu 
alana yakın sahilde yumurtadan 
çıkan karetta karettaların denize 
ulaşabilmek için verdikleri müca-
dele şahitlik ettik. Onları rahatsız 
etmeden  canlı canlı izleme fırsatı 
bulduk. Allah emeği geçenlerden 
tekrar razı olsun” diye konuştu. 
n MEVLÜT EGİN

‘Akıllı ilaç, kanser 
tedavisinde çığır açtı’

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 
Dr. Ayşen Aydın, Yeni Nesil Dizile-
me yöntemiyle kanser hücrelerinin 
çoğalma yollarının tespit edilebil-
diğini söyleyerek, “Son yıllarda bu 
çoğalma yollarını keserek tümör 
hücrelerinin ölümüne yol açan son 
derece etkili akıllı ilaç tedavilerinin 
keşfedilmesi kanser tedavisinde 
yeni bir çığır açmıştır” dedi. Me-
dicana Konya Hastanesi Radyas-
yon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen 
Aydın, kanserin günümüz sana-
yileşmiş toplumlarında en önemli 
sağlık problemlerinden biri olarak 
karşımıza çıktığını ifade etti. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslarara-
sı Kanser Ajansı’nın (IARC) global 
kanser gözlemi yapan GLOBOCAN 
verilerine göre 2012 yılında dünya-
da toplam 14,1 milyon yeni kanser 
vakası geliştiğini ve 8,2 milyon kişi-
nin kansere bağlı nedenlerden öldü-
ğünü dile getiren Dr. Ayşen Aydın, 
“Yaklaşık 32 milyon kişinin kanser 
tanısı ile yaşadığı günümüzde tanısı 
en çok konulan kanser türleri sırayla 
akciğer, meme ve kolon kanseri ola-
rak belirtiliyor. Artan kanser vakala-
rına karşın son yıllarda tıp alanında-
ki gelişmeler ile aynı hızda ilerleyen 
onkoloji alanındaki çalışmalar farklı 
tedavi seçeneklerini de gündeme 
getirerek tedavinin başarısında bü-
yük rol oynuyor” dedi.
‘YENİ NESİL DİZİLEME İLE KANSER 

HÜCRESİNİN GENETİK HARİTASININ 
ÇIKARILMASI MÜMKÜN OLABİL-

MEKTEDİR’
Kanserin kişinin kendi sağlıklı 

hücrelerinden geliştiği için o kişiye 
özel genetik şifreler taşıdığını, bu 
sebeple her kanserde türü aynı olsa 
da tedaviden elde edilen sonuçların 
her kişi için farklı olabildiğini akta-
ran Dr. Aydın, bu durumun kanser 
tedavisinde kişiye özel yaklaşımın 
önemini ortaya koyduğuna dik-
kat çekti. Bireyselleştirilmiş tedavi 
kavramının Amerikan Gıda ve İlaç 
Denetleme Ajansı tarafından “doğ-
ru kişinin doğru zamanda ve doğru 
dozda doğru ilaç ile tedavi edilmesi” 
olarak tanımlandığını dile getiren 
Aydın, “Daha geniş anlamda birey-
selleştirilmiş tedavi, her bir bireyin 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda, 
kendi özelliklerine göre ayarlanmış, 

kendi seçimleri de göz önünde bu-
lundurularak tıbbi bakım ve hizme-
tin her aşamasında şekillendirilmesi 
olarak ifade edilebilir. Yeni Nesil 
Dizileme, Next Generation Sequ-
encing (NGS) olarak adlandırılan 
yöntemle kanser hücresinin gene-
tik haritasının çıkarılması mümkün 
olabilmektedir. Bu özel moleküler 
genetik inceleme yöntemi kanser-
li dokudan alınan bir parça veya 
bazen basit bir kan örneği ile ya-
pılabilmektedir. NGS incelemesi 
sonucunda elde edilen kanserin ge-
netik haritasında çeşitli moleküler 
genetik bozukluklar, mutasyonlar, 
kanser hücrelerinin çoğalma yolları 
tespit edilebilmektedir. Son yıllarda 
bu çoğalma yollarını keserek tümör 
hücrelerinin ölümüne yol açan son 
derece etkili ‘akıllı ilaç’ ya da ‘hede-
fe yönelik ilaç’ olarak da adlandırı-
lan tedavilerin keşfedilmesi kanser 
tedavisinde yeni bir çığır açmıştır. 
Başta akciğer, meme, kalın bağır-
sak, böbrek ve melanom adı verilen 
cilt kanserlerinin özel bir türünde 
olmak üzere hemen hemen tüm 
kanser türlerinde yavaş yavaş bu 
genetik testlerin pratiğimize girme-
si ile hastalarımız için uygun akıllı 
ilaçların kullanılabilmesi mümkün 
olmuş ve tedavi başarılarında be-
lirgin artış sağlanmıştır. Yine bu 
moleküler genetik testler ile hangi 
kemoterapi ilacının hangi hastaya 
daha faydalı olabileceği saptanabil-
mekte, hangi hastanın hangi hede-
fe yönelik tedaviden fayda görece-
ğinin ortaya çıkarılması mümkün 
olabilmekte, hatta tedavi sırasında 
ve sonrasında hastada hangi yan 
etkilerin ne derece görülebileceği 
anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.
n İHA

Kadınhanı’na bağlı Atlantı Mahallesi’nde yaşayan 11 kadın günde 8 saat süren 30 günlük eğitim sürecinin ardından 
üretim sertifikası aldı. Girişimci kadınlar, el ele verip ürettikleri 8 çeşit peyniri şimdi Türkiye pazarına sunmak istiyor

Kadınlar elele verip 
8 çeşit peynir üretti

Kadınhanı ilçesinde el ele veren 
11 kadın, 8 çeşit peynir üretti. Ka-
dınlar ürettikleri çeşit çeşit peynir-
lerle yeni pazarlara açılmayı hedefli-
yor. Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı 
Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, ma-
halleye katkıda bulunmak için 
“Kırsalda Kadına Umut, Topluma 
Hayat Geliyor” projesine katılmak 
üzere araştırma yapmaya başladı. 
Girişimci kadınlar, İlçe Ziraat Odası 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
seminerler düzenlediğini ve 8 saat-
lik eğitimin ardından peynir üretim 
sertifikası alabileceklerini öğrenince 
başvuru yaptı. 11 kadın günde 8 
saat süren 30 günlük eğitimlerini 
tamamlayarak üretim aşamasına 
geçti. Atlantı Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinde toplanan kendi ma-
hallelerinin sütlerinin işlemesini 
yapmak için kolları sıvayan kadınlar, 
ilk olarak getirilen sütü 42 dereceye 
kadar ısıtıp mayalamasını yapıyor. 
Tellemesi olarak tabir edilen sütün 
peynir halini alma işleminin ardın-
dan çıkartılan peynirler 4 gün bo-
yunca ekşime işlemine bırakılıyor. 
Salamura, lor, sıkma, beyaz, kaşar, 
tel, misket, örgü gibi peynir çeşitle-
rinin yana sıra tulum peyniri de ya-
pılıyor. Üretilen peynirler tuzlanarak 

keçi tulumlarına basılıp soğuk hava 
depolarına gönderiliyor.

‘EĞİTİME İLK BAŞLADIĞIMIZ 
SIRALARDA ZORLU 
SÜREÇ ATLATTIK’

11 kadına eğitim veren Gıda 
Mühendisi Cennet Kübra Gitmiş, 
“Bayağı bir zorlu süreç atlattık eği-
time ilk başladığımız sıralarda. Daha 
sonra bir düzen oluşturduk, artık 
sıkıntı yaşamıyoruz. Eğitime katı-
lan bayanlar da çok hevesli öğren-
mek için. Biz onlarla beraber birçok 
yeni peynir yaptık. Ben onlardan 
öğrendim, onlar benden bir şeyler 
öğrendi. Ben teorik biliyordum, on-

lar ise pratik biliyordu. Bu sayede 
biz burada büyük bir bilgi alışverişi 
yaptık” dedi. Üretilen peynirlerle il-
gili bilgi veren Gitmiş, “Biz burada 
8 çeşit peynir yaptık. Buna ek olarak 
tulum peyniri de ekleyerek bunu 
yaptık. Biz halen üretim aşamamızı 
yapmaya devam ederek, her gün bu 
başarıyı arttırmak için denemeler 
yapıyoruz. Olursa başarımız, olmaz-
sa tecrübe deyip devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘YURT DIŞINA KADAR 
PAZARLAR KONUSUNDA 
AÇILMASINI İSTİYORUZ’

Eğitime katılarak peynir üretimi 

yapan Fides Vural, “Biz bu eğitimi 
önce bilgisayar üzerinden gördük. 
Daha sonra projesini uygulayarak 
yapmaya başladık. Çeşitli peynirler 
yapmayı da öğrendik hocamızın sa-
yesinde, bu kurstan iyi yararlandık. 
Bu kursta ise bizim kendi yöremizin 
peyniri olan ürünümüzü üreterek 
tanıtımını yapmak istiyoruz. Biz bu-
rada bu ürünleri üretip Türkiye ge-
neli, hatta yurt dışına kadar pazar-
lar konusunda açılmasını istiyoruz” 
dedi.

Kursiyer Elife Çakmak da, "Bi-
zim peynirimiz bizden önceki yıl-
lardan geliyor. Bizim tek amacımız 
bizden sonra bu peynir tadının unu-
tulmaması ve bundan sonraki yıllara 
da aktarılmasını istiyoruz. 

Bizim için çok değerli bir proje 
oldu, ileriki yıllarda da çocuklarımıza 
kalmasını temenni ediyoruz” şeklin-
de konuştu.

Üretilen ürünlerin seri üretimine 
başlanmasının ardından kendilerine 
destek isteyen Refika Karagöz, “Bi-
zim üretimini yaptığımız ürünler 
oldukça güzel kendi evimize de bu 
ürünlerden götürüyoruz. Biz devlet 
yetkililerimizden maddi değil, ama 
pazar alanında destek istiyoruz” ifa-
delerini kullandı. n İHA
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Okullar açılıyor. Sayılı günler kaldı. 
Üniversiteler kapılarını yeni gelecek 
öğrencilere açacak. Tercih sonuçlarını 
merakla bekleyen öğrenciler isteklerine 
kavuşabilecekler mi? kimi laf olsun diye 
tercih yaparken, şansını gelecek yıllara 
saklayan, hayallerini gerçekleştirmek 
isteyenler var.

Ekonominin en önemli sorunla-
rından biri olarak her zaman dillendir-
diğimiz işsizlik, işsizlerin deposu olan 
üniversitelerin mezun ettikleriyle kapa-
sitesini de bir hayli doldurmuş olacak. 
İşsizini görmezden gelen toplum, bir 
süre sonra işsizliğin yarattığı sosyal 
sorunları yaşamak zorunda kalır. Ama 
gelin görün ki ne işveren ne de işi olan 
işsizi görmezden gelip başını çevirip 
geçip gidiyor.

Öyle ki; bu konuyla ilgili bir konuş-
ma geçtiğinde, sanki yokmuşçasına 
kafamızı çevirip bakmadığımız soru-
numuz işsizlik giderek büyüyor. Artık , 
iş aramayanı da işsiz sayarak konuyu 
abartalım isterseniz. Oysa varlar ve 
iş aramaktan dahi umudunu kesmiş 
durumdalar. Yani gerçekten abartmı-
yorum. 

Ülkenin üretim mekanizmaları hızla 
harekete geçmezse, her ne kadar tepe 
noktadakiler işsizliğin azaldığı varsayı-
mını ortaya atsalar da bu gerçek ayna 
gibi karşımızda duruyor.

Ekonomi bürokratı için işsizlik, bir 
istatistikten başka bir şey olmayabilir. 
Kendisi işsiz kalmadığı sürece, bu is-
tatistiğin, “makul ölçülere indirilmesini” 
pekâlâ söyleyebilir.

Öte yandan, kamu güvenliği açısın-
dan işsizlik, suç potansiyeli anlamına 
gelir ki kaybedecek bir şeyi kalmamış 
insanların bir süre sonra toplumsal 
bomba haline geldiğini bilirler. Çünkü 
en güvenilir ve sakin illerden biri olan 
Konya’da hırsızlık almış başını gidiyor. 
Aile içi şiddetin birincil nedeni işsizlik 
ve parasızlık. İnsanlar artık birbirlerini 
boğazlar duruma geldi. Her gün bir 
cinayet haberi duyuyoruz. Trafikte ki 
tahammülsüzlüğü söylemiyorum bile. 
Zira toplum pimi çekilmiş bomba gibi. 
Aile kavramı artık yavaş yavaş anlamını 
yitirmeye, çocuklar anne ve babala-
rından uzaklaşmaya başladılar. Tüm 
bunların nedeni yaşam standartlarıyla 
ilgili yaşanan sıkıntılar ve ortaya çıkan 

zorunluluklardan ileri geliyor. 
Toplumun bir kesimi 

özellikle belli bir yaşa gelmiş 
artık bazı şeylerden elini çe-
kenler yeni kuşağın serzeniş-
lerini de anlamaktan çok uzak 
olduklarından, ceplerindeki 
telefonun markasıyla onla-
rın bu serzenişlerinin yersiz 
olduğunu söylemeleriyle de 
daha bir alevleniyor. Gençlik 
gelecek kaygısı yaşıyor ve 
beklentileri büyük. Hani yukarıda dedik 
ya üniversite hayallerine kavuşacak 
gençler diye… mezun olanlar ne ola-
cak işsiz. Bu işsiz gençler “ben yıllarca 
boşuna mı okudum. Neden benim bir 
işim yok? Hala babamın eline bakıyo-
rum. Ben iş istiyorum. Çalışıp kendi 
kendime yetebilmek. Yaşamımı kendi 
emeklerimle devam ettirmek istiyo-
rum” diyor. Sizce haksızlar mı? ben 
ce çok haklılar. O zaman bu gençlerin 
ülke ekonomisinde söz sahibi olmaları, 
emeklerini, eğitimlerini ortaya koyup 

alın terlerinin ve bunca 
yıl aldıkları eğitimin 
karşılığını almak en 
doğal hakları.

İşi olanlar için 
işsizlik, “ben de kala-
bilirim” kaygısından 
daha derin değildir. 
Çünkü o da acaba 
patron beni ne zaman 
işten çıkaracak kaygı-
sıyla çalışmaktan işin-

de tam verimli olamamaktadır.
Bir diğer tarafta ise sendikacılar 

var ki onlar için işsiz, “üye olmadığı ve 
dayanışma aidatı ödemediği için” çoğu 
kez var bile değildir. Çünkü onlar da 
hatırı sayılır maaşlarla orada oturdukları 
için makamlarını koruma derdindedir-
ler. Ülkemizde sendikacılığın çok da 
aktif çalıştığına ve çalışanların haklarını 
alabildiğine inanmıyorum. Sendika 
başkanlarına çalışanlar kadar maaş 
teklif etseniz ve o son model araçları, 
yaşam standartlarını aşağıya çekseniz 

ne olur biliyorsunuz.
İşsizlik; kanayan yaramız ve bit-

meyen sönmeyen yangınımız. Bu 
yangını söndürmek, kanayan yarayı 

iyileştirmek için en kısa zamanda ül-
kenin üretim potansiyelini artırmak ve 
her alanda üniversitelerden mezun olan 
gençlerimize iş kapılarını açmak gereki-
yor. Yok sa sayıları her geçen gün artan 
üniversitelerden içi boş gençleri mezun 
etmek de iş değil. Sorunlar yumağını 
çözdükçe başka bir sorun ayağınıza ta-
kılıyor. Malum ülkemizin eğitim gerçeği 
de hiç yadsınamayacak kadar büyük.

Hayallerine koşar adım giden genç-
lerimize umut kapısı olan üniversiteler, 
umalım ki onları gelecek kaygısı duy-
mayacakları yeni yaşamlarına hazırla-
sın. Ve üniversiteler işsizlerin biriktirildi-
ği yerler olmasın.

EKREM COŞKUN GERÇEĞİ
Konya’mızdan önce küçük esnaf 

olarak başlayan ve neredeyse tüm Tür-
kiye’de bugün 250’den fazla şubeler 
açarak hem şehrimizin Markalaşma 
yolunda önemli adımlar atan hem de 
istihdam adına çaba gösteren Ekrem 
Coşkun’u tebrik etmemiz gerekir. Gitti-

ğimiz bazı bölgelerde ismini gördüğü-
müzde uğradığımız ilk isim olan Ekrem 
Coşkun Döner,  okul yıllarımızdaki gibi 
teneffüslerdeki kantin kuyruklarını an-
dırıyor. Lezzeti, her zaman aynı kalitede 
olması ve en önemlisi de fiyatı doyuru-
cu özelliğiyle tüketiciye kolay ulaşıyor. 
Markanın tanıtımı için atılan adımlar, 
Ekrem Coşkun ismini bir adım öteye 
taşıyor. 

Dost isim Ekrem Coşkun’u sadece 
iş yaşamında değil, sosyal yardımlarda 
da ön planda görebiliyoruz. Son olarak 
Manavgat’taki yangınlarda yöre halkına 
ve görev yapanlar için mobil döner ar-
cıyla hizmet ettiğini de biliyoruz.

Ne kadar güzel.. Helal olsun de-
mek, sahip çıkmak gerekiyor.

 Şimdi de bu isim Konya’mıza has 
Etliekmek işine girdi. “Ekrem Coşkun 
Etlekmek” ismiyle açtığı ilk iş yerinin 
hayırlar getirmesini, Döner sektörün-
deki gibi büyümesini arzu ediyorum. 
Çünkü Konya’mızın kendi markalarına 
ihtiyacı var.  Marka demek büyümek 
demek, istihdam demek, yeni sektörler 
demek. Ekrem Coşkun gibi isimlerin 
çoğalması dileğiyle…   

İŞSİZLER ORDUSUNA YENİLERİ KATILIYOR

Konsept Eğitim Kurumları ile 
Büyüksinan Mahalle Muhtarlığı 
vatandaşa aşure ikram etti. Mu-
harrem ayı münasebetiyle aşure 
ikramında bulunarak ağızları tat-
landırdı. Konsept Eğitim Kurum-
ları önünde gerçekleştirilen aşure 
dağıtım törenine mahalleli ve va-
tandaş yoğun ilgi gösterdi.

HAYIRLAR GETİRSİN
Çok sayıda vatandaşın katıldı-

ğı aşure etkinliği sonrası konuşan 
Konsept Eğitim Kurumları Yet-
kilisi Elif Demir, "Muharrem ayı 
vesilesi ile  değerli hemşehrileri-
mize aşure ikramında bulunduk.  
Muharrem Ayı’nın 10. günüyle 
başlayan aşure gününün tüm İs-
lam alemine hayırlar getirmesini 
dilerim”  ifadesini kullandı.

BİRLİĞİMİZ ÖNEMLİ
Demir; Birlik ve beraberliğin 

simgesi olan Aşure Günü'nün 
vatanımıza, milletimize ve İslam 
âlemine hayırlar getirmesini Ce-
nab-ı Hak'tan niyaz ediyor, kıy-
metli hemşehrilerimizin bu mü-
barek gününü tebrik ediyorum ve 
etkinliğimize katılan tüm hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum" 
dedi.  

HÜRMETE LAYIK BİR AY
Büyüksinan Mahalle Muhtarı 

Ahmet Küçükharmancı da, “Müs-
lümanların birlik ve beraberliği-
nin önemli olduğunu ifade ediyo-
ruz. Dağıtılan aşureler, paylaşılan 
iyilikler de inşallah buna vesile 
olur. Muharrem ayı Peygambe-
rimizin dilinde hürmete layık, 
değerli bir ay. Birlik ve beraber-
liğimizin devam için de bu tür et-
kinliklerimiz devam edecek” dedi. 
n MERVE DURGUT

Konsept Eğitim Kurumları aşure ikram etti

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Meram Belediyesi ilçe genelindeki okulların bahçelerini temizledi. Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, salgın süreciyle birlikte ilk kez tam zamanlı başlayacak eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi

Meram’da okullar
eğitime hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvi-
mine göre 2021-2022 eğitim ve öğ-
retim yılı 31 Ağustos Salı günü itiba-
riyle başlıyor. İlk olarak okul öncesi 
eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak 
öğrenciler için dersler verilmeye 
başlanacakken 6 Eylül itibariyle tüm 
öğrenciler okullardaki yerlerini ala-
cak.

İlçe genelindeki ilkokul, ortao-
kul ve liselerin bahçelerini periyodik 
olarak temizleyen Meram Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim 
sezonu öncesinde çalışmalarına 
hız verdi. Süpürgeli araçlar ve yaya 
ekipleriyle toplam 163 okulda te-
mizlik çalışması yapan ekipler, eği-
timin başlamasıyla da çalışmalarına 
devam edecek.

‘SALGIN SÜRECİNDEN 
BELKİDE EN ÇOK ETKİLENEN 

ÇOCUKLARIMIZ OLDU’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, salgın süreciyle birlikte 
yüz yüze eğitimin okullarda ilk kez 
tam zamanlı başlayacağını belirte-
rek, “Hep birlikte zorlu bir süreçten 
geçtik ve geçmeye de devam edi-

yoruz. Bu süreçte belki de en çok 
etkilenen çocuklarımız oldu. Eğitim-
lerine uzaktan devam ettiler, arka-
daşlarıyla bir araya gelemediler. Sal-
gının etkisini az da olsa yitirmesiyle 
birlikte devletimizin gerekli tedbirle-
ri alması sonucu okullarımız 5 gün 
boyunca tam zamanlı olarak açılıyor. 
İnşallah salgın tamamıyla sona erer 
ve okullarımız çocuklarımıza eğitim 
yuvası olmayı sürdürür. Şimdiden 
yeni eğitim ve öğretim döneminin 

tüm çocuklarımız için başarılı dolu 
bir yıl olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZIN DAHA 
SAĞLIKLI ORTAMLARDA 

EĞİTİM GÖREBİLMESİ İÇİN’
Başkan Kavuş, çocukların daha 

hijyenik ortamlarda eğitim alabil-
mesi için çalışmalarına yön verdikle-
rini belirterek, “Eğitim yuvalarımızın 
temizliğine önem veriyoruz. Sağlıklı 
ve temiz okullar için yıl boyunca pe-

riyodik olarak çalışmalarımız devam 
ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı ön-
cesinde de öğrencilerimizin temiz 
okul bahçelerine kavuşmaları için 
tüm ekiplerimiz seferber oldu. Yine 
okul bahçelerimizde yer alan çöp 
kovalarının bakımı ve yenilenmesi 
noktasında ekiplerimiz kontrollerini 
gerçekleştiriyor. Eğitime verdiğimiz 
destek bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da devam edecek” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Mustafa Akış Beyşehir’de
üreticilerle biraraya geldi

Nilüfer Belediyesi’nden kardeş 
Tuzlukçu’ya araç desteği

Cumhurbaşkanı Başdanışma-
nı Mustafa Akış, Beyşehir ilçesi-
ni ziyaret etti. Akış, Beyşehir’de 
damlama sulama  ürünleri üreti-
minde son yıllarda elde ettiği ba-
şarıyla adından söz ettirip Türki-
ye’nin sektör lideri firması haline 
gelen Sancak Plastik Turizm Sana-
yi Ticaret Limited Şirketi’ne ait Sa-
nayi Sitesi’ndeki fabrika tesislerini 
gezerken, ilçe merkezinde de esnaf 
ziyaretinde bulundu.

Akış, kendisine eşlik eden Bey-
şehir Belediye Başkanı Adil Bayın-
dır, AK Parti İlçe Başkanı Recep 
Elkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Musa Konuk ve bazı oda ve dernek 
başkanlarıyla birlikte damlama su-
lama boruları, ek parçaları,plastik 
vana, metal ve plastik filtreler ile 
su hortumları  imalatı yapılan ve 
ürettiği ürün yelpazesini giderek 
genişleten tesisleri gezerek  üretim 

çalışmaları hakkında firma sahiple-
rinden Sadık Gövercin’den  bilgiler 
aldı.

Akış, Gövercin’e kendilerini 
misafir etmelerinden ötürü teşek-
kür ederken, “Biz size teşekkür 
ediyoruz. Emeğinize sağlık, bizi ka-
bul ettiniz, bu çok mutluluk verici 
oldu. Hem belediye başkanımız, 
ilçe başkanımız ve sivil toplum ku-
ruluşlarımızın yöneticileriyle sizle-
rin vesilesiyle birlikte olduk, yemek 
yedik ve sohbet ettik. 

Uzun süredir biz de özlemiş-
tik böyle hep birlikte olmayı. Allah 
gayretinizi artırsın inşallah, daha 
bol kazançlar versin.”ifadelerini 
kullandı. Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Akış, daha sonra ilçe mer-
kezindeki esnafları işyerlerinde zi-
yaret edip “hayırlı işler” dileğinde 
bulunarak sohbet etti. 
n HABER MERKEZİ

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, 
Konya’daki kardeş şehri Tuzluk-
çu Belediyesi’ne araç desteği ver-
di. Nilüfer Belediyes, Konya’daki 
Tuzlukçu Belediyesi’ne destekte 
bulundu. Nilüfer Belediyesi Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü filosunda-
ki traktör, binek araç ve çift kabin 
kamyonet tipi araç, Tuzlukçu Bele-
diyesi’ne hibe edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Tur-
gay Erdem’i makamında ziyaret 
eden Tuzlukçu Belediye Başkanı 
Nurettin Akbuğa, desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Nilüfer Be-
lediyesi’nin desteğini her zaman 
aldıklarını dile getiren Nurettin 
Akbuğa, “Nilüfer Belediyesi, daha 
önce de proje, araç ve park konu-
sunda ilçemizde destekte bulundu. 
Bugün de ihtiyacımız olan üç aracı 
hibe ettiler. Nilüfer Belediyesi’ne 

ve Nilüfer Belediye Başkanı Sayın 
Turgay Erdem’e desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Kardeş şehir ilişkilerine bü-
yük önem verdiklerini dile getiren 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem de, “Yurt içi ve yurt dışın-
daki kardeş kentlerimizle karşılıklı 
işbirliği yaparak, bağlarımızı güçlü 
tutuyoruz. Diğer yandan ihtiyaç 
duyulan konularda elimizden gel-
diğince destek vermeye çalışıyo-
ruz. Tuzlukçu Belediyesi de 2014 
yılından bu yana Nilüfer Belediye-
si’nin kardeş kenti. Daha önce ol-
duğu gibi bundan sonra da deste-
ğimiz sürecek” dedi. Konuşmaların 
ardından Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem ile Tuzlukçu Beledi-
ye Başkanı Nurettin Akbuğa, des-
tek sözleşmesini imzaladı. n İHA

haber@konyayenigun.com
NİMET DÖNMEZ
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Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
Konya’da çalıştığı iş yerinden 

kanalizasyon borusu üretiminde 
kullanılan 4 milyon TL değerinde 
7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet 
yardımcı ekipman çalan şahıs yaka-
landı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi 
Büyük Kayacık Mahallesi Organize 
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş ye-
rinde meydana geldi. İddiaya göre 
iş yerinin güvenlik müdürü R.M., 
kanalizasyon borusu üretiminde 
kullanılan 4 milyon lira değerin-
deki 7 adet alüminyum kalıp ile 4 
adet yardımcı ekipmanı çekiciye 
yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayının 
ardından Selçuklu İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ekipleri çalışma başlat-
tı. Güvenlik kamerası görüntülerini 
inceleyen ekipler, olayda kullanılan 
çekici aracın R.M.’ye ait olduğunu 
belirledi. Yakalanarak gözaltına 
alınan şüpheli, maddi durumunun 
yetersiz olmasından dolayı olayı 
gerçekleştirdiğini söyledi. Çalınan 
malzemeler Karatay ilçesindeki 
Hurdacılar Sitesi'ne yakın bölgede 
bulunarak iş yeri sahibine teslim 
edildi. Olay tarihinde iş yerinde ça-
lışan 2 güvenlik görevlisinin de gö-
zaltına alınarak, haklarında gerekli 
adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
n İHA

İnşaat kalıbı çöktü, 1’i 
ağır 3 işçi yaralandı

Hamur yapma makinesi 
az daha canından ediyordu

Ereğli ilçesinde inşaatın kolon 
imalatı sırasında meydana gelen 
çökmede 1'i ağır 3 işçi yaralandı. 
Karayolları Ereğli Bölge Müdür-
lüğü'nde yapımı devam eden tek 
katlı ek bina inşaatında, üst kolon 
imalatına beton döküldüğü sırada 
kalıp çöktü. Çökme sonucu işçi-
lerden Hayati Pamuk (46), Şaban 

Emir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) 
yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. 112 Acil Servis ekiplerince 
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırı-
lan yaralılardan Hayati Pamuk'un 
sağlık durumunun ciddiyetini ko-
ruduğu öğrenildi.
n AA

Beyşehir ilçesinde imalatha-
nede hamur yapma makinesinde 
çalışırken elektrik akımına kapılan 
şahıs yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Dalyan Mahallesi'nde bu-
lunan bir imalathanede hamur 
yapma makinesinde çalışan M.O. 

(38), makineye temas ettiği sırada 
elektrik akımına kapıldı. Yaralanan 
M.O., olay yerine sevk edilen am-
bulansla Beyşehir Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
şahsın hayati tehlikesinin bulun-
madığı öğrenildi. n İHA

Bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı "köpek kavgası"yla ilgili davada karar açıklandı. Tutuklu 3 sanık, bir kişiyi öldürdükleri, 
3 kişiyi yaraladıkları ve "mala zarar verme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 26 yıl 11 ay 3'er gün hapse mahkum edildi

Cinayetle biten köpek
kavgası davasında karar

Konya'da husumetli iki aile ara-
sında köpek meselesinden çıktığı 
iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 6 
kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 
davada 3 tutuklu sanık, "kasten öl-
dürme", "kasten yaralama" ve "mala 
zarar verme" suçlarından 26 yıl 11 
ay 3'er gün hapis cezasına mahkum 
edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
duruşmaya tutuklu sanıklar Hüse-
yin, Emirhan ve Fatih Öz ile tutuk-
suz yargılanan Zekayi Öz, müşteki 
sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 
Sanık Emirhan Öz, savunmasında 
olay günü Eken ailesinin köpekleriy-
le kendi köpeklerinin kavga ettiğini, 
aynı günün akşamında Mustafa, İsa, 
Sinan ve Rahim Eken'in, kullandığı 
kamyonun yolunu keserek camını 
kırdıklarını ve kendisini zorla aşağı-
ya indirip darbettiklerini söyledi.

Babasının da traktörle olay ye-
rine geldiğini anlatan Öz, "Babamın 
kullandığı traktörün arka tekerinin 
yerde yatan birinin üzerinden geç-
tiğini gördüm." ifadesini kullandı. 
Traktörü kullanan Hüseyin Öz de 
maktul Rahim Eken'i fark etmediği-
ni ve öldürme kastıyla davranmadı-

ğını öne sürdü.
Mustafa Eken'in avukatı Cengiz 

Erkoyuncu ise olayın bir köpek kav-
gasıyla başlamadığını, yaşadıkları 
mahallede Ali Eken'in muhtarlık se-
çimini kazanmasıyla iki aile arasında 
husumet başladığını savundu. Erko-
yuncu, söz konusu olayın Öz ailesi 
tarafından planlı şekilde gerçekleşti-
rildiğini ileri sürdü.

Öz ailesinin avukatı Musa Do-
ğan da müvekkillerindeki yaralan-
maların, saldırıya uğradıklarının 
kanıtı olduğunu savundu. Mahkeme 
heyeti, olayda ilk haksız hareketin 

hangi taraf tarafından gerçekleştiril-
diğinin tespit edilemediğini belirte-
rek, tutuklu sanıklar Hüseyin, Fatih 
ve Emirhan Öz'e, Rahim Eken'i "kas-
ten öldürme" suçundan 15'er yıl, İsa, 
Mustafa ve Musa Sinan Eken'i "kas-
ten yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay 
18'er gün hapis cezası verdi.

Heyet, aynı sanıkları "mala zarar 
verme" suçundan da 2 ay 15'er gün 
hapisle cezalandırdı. Zekayi Öz'ün 
Rahim Eken'i "kasten öldürme" su-
çundan beraatine karar veren mah-
keme, sanığa "silahla tehdit" suçun-
dan 3 yıl 4 ay, "alenen hakaret"ten 

de 5 ay 25 gün hapis cezası verdi.
Eken ailesinin eylemlerini değer-

lendiren mahkeme heyeti, katılan 
sanıklar İsa, Mustafa ve Musa Sinan 
Eken'i, Fatih, Emirhan ve Hüseyin 
Öz'ü "kasten yaralama" ve "mala za-
rar verme" suçundan 2 yıl 2 ay 24'er 
gün hapisle cezalandırdı. Sanık Hü-
seyin Öz'ün tutukluluk halinin deva-
mına, Fatih ve Emirhan Öz'ün adli 
kontrol şartıyla tahliyesine karar ve-
rildi. Rahim (24) ve babası Mustafa 
Eken (56), 3 Temmuz 2019'da mer-
kez Karatay ilçesi Divanlar Mahal-
lesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada 
karşılaştıkları ve aralarında husumet 
bulunan Emirhan, Hüseyin ve Fatih 
Öz ile kavga etmişti. Kavga sırasında 
Hüseyin Öz, Rahim Eken'in üzerine 
traktör sürmüştü.

Traktörün altında kalan Ra-
him Eken hayatını kaybetmiş, İsa 
ve Mustafa Eken ağır, Musa Sinan 
Eken, Emirhan, Hüseyin ve Fatih Öz 
basit tıbbi müdahale ile tedavi edi-
lecek şekilde yaralanmıştı. Gözaltına 
alınan Fatih, Hüseyin, Emirhan ve 
Zekayi Öz tutuklanmış, ölümlü kav-
gaya ilişkin iki aile hakkında dava 
açılmıştı. n AA

İtfaiye aracının karıştığı 
zincirleme kazada 6 yaralı

Konya'da itfaiye aracı ile 2 oto-
mobil ve 1 kamyonetin karıştığı 
zincirleme trafik kazasında 6 kişi 
yaralandı. Merkez Meram ilçesi Ye-
nişehir Mahallesi'nde Azerbaycan 
ile Gazze Caddesi kavşağında itfa-
iye aracı, 2 otomobil ve 1 kamyo-

netle çarpıştı. Kazada 3'ü itfaiye eri 
olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay 
yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Ser-
vis ekipleri sevk edildi. Ambulans-
larla kentteki hastanelere kaldırılan 
yaralıların, sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. n AA

Otomobil takla attı: 
4 kişi yaralandı

Yunak ilçesinde kontrolden çı-
kan otomobilin takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 4 
kişi yaralandı. Kaza, Akşehir-Yunak 
karayolunun 40'ıncı kilometresin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 
AB 3809 plakalı otomobil, sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Yoldan çıkan otomobilin şarampole 

yuvarlanarak takla attı. Araçta bu-
lunan Şevket D., Vahide D., Döndü 
Y. ve Ercan isimli şahıslar yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine ambulans, 
itfaiye ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin 
yaptığı müdahalenin ardından Ak-
şehir Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
inceleme başlatıldı.
n İHA
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Muhtardan mahallesindeki başarılı öğrencilere ödül
Beyşehir ilçesinde mahalle 

muhtarı, mahallesinde yaşayan ve 
Fen Lisesi'ni kazanma başarısını 
gösteren öğrencileri bir aylık muh-
tar maaşıyla aldığı hediyelerle ödül-
lendirdi. Kent merkezinde TOKİ 
konutlarının yer aldığı Avşar Ma-
hallesinin Muhtarı Yasin Sünbül, 
bir aylık muhtar maaşıyla satın al-
dığı çeşitli hediyelerle mahallesin-
deki TOKİ Ortaokulu'nda öğrenim 
görürken Fen Lisesini kazanan 8 
öğrenciyi birden sevindirdi. Okulda 
40 öğrencinin LGS'ye girdiğini ve 8 
öğrencinin ise Fen Liselerini kazan-
dığını vurgulayan Muhtar Sünbül, 
ortaokulunun bu başarısıyla Bey-
şehir'de devlet okulları içerisinde 

birinci olduğunu hatırlatarak, "Fen 
liselerini kazanan her öğrencimize 
1'er powerbank, kulaklık ve par-
füm seti hediye ettim. Yolları açık 
olsun, başarıları daim olsun. İnşal-
lah, geriden gelen öğrencilerimize 
de bu başarılarıyla örnek olsunlar 
istiyorum. Türkiye'nin geleceğini 
inşa edecek olan yarınlarımızın mi-
marı gururumuz olan gençlerimizi 
mahalle muhtarı olarak karınca ka-
derince ödüllendirmek istedim. Bu 
anlamda, TOKİ Ortaokulumuzun 
değerli idarecilerine, öğretmenle-
rine ve tüm eğitim kadrosuna ve 
ayrıca velilerine bu başarıdaki katkı 
ve desteklerinden ötürü de teşek-
kür ediyor, şükranlarımı sunuyo-

rum" dedi.
TOKİ Ortaokulu Müdürü Meh-

met Telli, başarılı öğrencilere hedi-
yelerini verirken Avşar Mahallesi 
Muhtarı Yasin Sünbül’e bu örnek 
davranışından dolayı teşekkür ede-
re, “Okulumuzdan bu yıl Fen Lise-
sini kazanan öğrencilerimize ma-
halle muhtarımız Yasin Sünbül'ün 
katkıları ile ödüllerini takdim ettik. 
Eğitime verdiği destek ve katkıdan 
dolayı muhtarımıza teşekkür ediyo-
ruz. Ayrıca yüzde 20’lik Fen lisele-
rini kazandırma başarısı ile Beyşe-
hir'in en iyisi olan okulumuzun tüm 
paydaşlarına da tekrar teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.
n İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fa-
kültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, AB 
Erasmus Plus Projesi kapsamında 
İtalya, İspanya, Romanya ve Bulga-
ristan’dan gelen öğretim elemanla-
rı, Meram Osman Gazi Ortaokulu 
ile Meram Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi öğretmenlerinin katılımıyla 
düzenlenen eğitim programına ev 
sahipliği yaptı. Birtakım nedenler-
den dolayı okula gitmek istemeyen 
öğrencilerin okula kazandırılması-
nı amaçlayan ve 5 gün süren proje 
çerçevesinde, öğretim elemanları ve 
öğretmenlere katılım belgesi takdim 
edildi.

Senato Salonu’nda düzenlenen 
törene Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, 
Tıp Fakültesi Dekanı ve Proje Koor-
dinatörü Prof. Dr. Yavuz Selvi, Tıp 
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağ-
lığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Serhat Türkoğlu 
katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, 
törende yaptığı konuşmada Selçuk 
Üniversitesine AB Erasmus Plus 
Projesi kapsamında gelen öğretim 

elemanları ve öğretmenler ile tanış-
mak, belgelerini takdim etmek için 
bir araya geldiklerini söyledi. Pro-
jenin verimli bir çalışma olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Eken, “Öğren-
ciler, birtakım problemlerden dolayı 
okullarına devam edemiyor. Öğren-
cilerin okullarına neden katılamadığı 
noktasında problemlerin net olarak 
belirlenmesi adına böyle bir proje 
geliştirildi. Elbette ki öğrencilerimi-
zin problemleri bu proje ile belirle-

necek. Proje kapsamındaki çıktılar 
sonucunda okula katılamayan öğ-
rencilerin okula tekrar kazandırıl-
ması noktasında çok ciddi mesafe 
alınacak. 

Projeyle sadece öğrencilerimiz 
değil, aynı zamanda başta öğret-
menler ve veliler olmak üzere top-
lum da olumlu anlamda etkilenecek. 
Öğrencilerin hangi ülkeden olursa 
olsun birçok problemi ortaktır. Farklı 
ülkelerdeki öğrencilerin farklı prob-

lemlerinin olması da düşünülerek 
bu projeye birçok ülkeden katılım 
sağlandı. Dolayısıyla bu projeden 
sağlanacak sonuçlar, veriler tüm 
dünya eğitimine ışık tutacak ve 
çözüm bulacaktır. Projeye katılımı-
nızdan ve sizleri misafir etmekten 
dolayı çok mutluyuz.” diye konuş-
tu. Konuşmanın ardından öğretim 
elemanları ve öğretmenlere katılım 
belgeleri takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi öğrenci tutumlarını araştırdı

Kamu ve özel şirketlerin iş birliğini artırmak amacıyla MÜSİAD bünyesinde kurulan Birleşme ve 
Devralma Komitesi Malezya, Avrupa, İstanbul, Bursa ve Konyalı iş insanları biraraya geldi

Kamu ve özel şirket 
işbirliği artırılacak
Kamu ve özel şirketlerin iş bir-

liğini artırmak amacıyla MÜSİAD 
bünyesinde kurulan Birleşme ve 
Devralma Komitesi Ankara, Gazian-
tep ve Kahramanmaraş’ın ardından 
Konya’da da toplantı düzenlendi. 
MÜSİAD Konya Şubesi’nde aynı 
zamanda gerçekleştirilen panelde 
Malezya, Avrupa, İstanbul, Bursa ve 
Konyalı iş insanları biraraya geldi. 
Toplantıda şirketlerin birleşme ve 
devralma konusunda yapması gere-
kenler masaya yatırıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı M. Hilmi Kağnıcı, “Dünya ti-
caretinde daha fazla rekabetçi, daha 
fazla güçlü olmamız kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bunun için güçlerimizi 
birleştirmemiz gerekiyor. 

Global firmaların ve kendisini 
ispatlayan firmaların birleştiği bir 
zamanda, bizimde onlarla rekabet 
edebilmemiz için güçlerimizi ve 
sermayemizi birleştirmemiz gerek-
mektedir. Ancak bunları sağlayarak 
büyüyebilir ve rekabet edebilir du-
ruma geliriz. Ayrılırsak, bölünürsek 
hepimiz yok olmaya mahkûmuz, 
şirketlerimizi uzun vadede ayakta 

tutmak için güç birliği yapmalıyız” 
dedi. 

Ardından sözü alan MÜSİAD 
Birleşmeler ve Devralmalar Komite 
Başkanı Tevfik Dönmez, “Ülkemizin 
2023 hedeflerine ulaşabilmesi, özel 
sektörün rekabet gücünün artırıl-
ması ve kamu özel sektör işbirliğinin 
artırılması amacıyla MÜSİAD tara-
fından kurulan Birleştirme ve Dev-
ralmalar Komitesi, ülkemize ve mil-
letimize kazandırmanın mutluluğu 
yaşıyoruz. Birleşme ve devralmalar 

komitesi, aynı zamanda Türk firma-
larının ve Türk markalarının dünya 
pazarında daha fazla pay almalarını 
sağlamak amacıyla kuruldu. Komi-
temiz, başta MÜSİAD üyelerimize 
ve MÜSİAD dışındaki kuruluşları-
mıza da mentorluk ve danışmanlık 
hizmeti veriyor. Dünyanın birçok 
noktasında network ağı olan MÜSİ-
AD'ımızın gücünü birleşme ve dev-
ralmalarda da kullanmak istiyoruz. 
Komitemiz aracılığıyla birleşme ve 
devralmalar konusunda korkulma-

ması gerektiğini ve çok kolay ol-
duğunu şirketlerimize anlatıyoruz. 
Alanında en iyilerini komitemize 
kazandırarak bu çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Şirketlerimize, bir fikir uyan-
dırmaya ve adeta bir kurtuluş reçe-
tesini yazıyoruz. Derdimiz tamamen 
birleşmeye vesile olmaktır. 

Bir yıldır faaliyette olan komite-
miz, ilklerin komitesidir. MÜSİAD 
Pandemi hastanesi projesi, şuanda 
MÜSİAD’ın tazelenme döneminde 
dokuz projesi arasında yer almakta-
dır” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Komite 
Başkan Yardımcısı Mehmet Üçün-
cüoğlu moderatörlüğünde panelle 
geçildi. Aynı zamanda Hibrit olarak 
gerçekleştirilen panelde, Komite 
Başkanı Tevfik Dönem, Komite fi-
nans danışmanı Yunus Kaya, yürüt-
me kurulu üyesi Harun Kaynak ve 
Konya Sanayi Odası Başkan Vekili 
Veli Tekelioğlu şirketlerin birleşme 
ve devralma konusunda yapılması 
gerekenler anlatıldı. Panelde son 
olarak Tevfik Dönmez, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağ-
nıcı’ya günün anısına hediye verdi.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ heyeti Başkan
Bayındır’ı ziyaret etti

Bayındır’dan muhtarlara
doğalgaz aboneliği çağrısı

Deva, Tepekent’te 
vatandaşlarla buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Meram Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi (MEDAŞ) Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, 
MEDAŞ Mali İşler Müdürü Sami 
Acet ve Beyşehir İşletme Sorum-
lusu Özgür Çınar’ı makamında 
kabul etti. Nezaket ziyaretinde, 
MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı 

Eyüp Erduran, ilçedeki yatırımları 
ve yürüttüğü çalışmalar hakkında 
Başkan Bayındır’a bilgiler verdi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Başkan Bayındır, 
Genel Müdür Yardımcısı Erduran 
ve beraberindeki heyete teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar di-
ledi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, merkez mahalle 
muhtarları ile toplantıda bir ara-
ya gelerek, doğal gaz abonelikle-
ri için çağrıda bulundu. Beyşehir 
Belediyesi meclis salonunda ya-
pılan toplantıda, ilçe merkezde 
başlatılan sıcak asfalt yol çalışma-
larına ilişkin istişareler ele alına-
rak, biran önce merkez mahalle 
muhtarlarından yol yapım çalış-
malarının ivme kazanması için 
doğalgaz hattının bittiği yerlerde 
mahalle sakinlerinin aboneliklerin 
alınması istendi. Öte yandan Baş-
kan Bayındır, güncel konular hak-
kında merkez mahalle muhtarları 
ile istişarelerde bulunarak birlik 
ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Başkan Bayındır, ilçe 
merkezinde doğalgaz abonelikle-
rinin biran önce alınması gerek-
tiğini söyleyerek şunları söyledi; 
“Geçtiğimiz günlerde belediye 
bünyesine kazandırdığımız asfalt 
plentini faaliyete geçirdik. Esente-
pe mahallemizde alt yapı çalışma-
larının bitmesi ile birlikte başladı-
ğımız sıcak asfalt çalışmalarında 

sona geldik. Dolayısıyla diğer ma-
hallelerde de çalışmalarımızı hızla 
yürütmek için alt yapı çalışmala-
rının ve doğalgaz aboneliklerinin 
alınmasını istiyoruz. İnşallah bu 
yıl içerisinde ilçe merkez yolları-
nın büyük bir bölümünü sıcak as-
falt ile buluşturacağız. Yaptığımız 
yol çalışmalarını oldubittiye geti-
rerek kimsenin hakkına girmek is-
temiyorum. Dolayısıyla siz değerli 
hemşehrilerimden bu çalışmalar 
devam ederken sabredip, anla-
yışla karşılamalarını istiyorum.” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi Selçuklu İlçe Baş-
kanlığı Tepekent Mahallesinde 
vatandaşlarla ve esnaflarla buluşa-
rak, sorunlarını dinledi. Tepekent 
ziyaretine Deva Partisi Selçuklu 
İlçe Başkanı Selman Uçar, yöne-
tim kurulu üyeleri ve partililer eşlik 
etti. Tepekent’te esnaf ve vatan-
daşlarla buluştuklarını belirten 
Deva Partisi Selçuklu İlçe Başkanı 
Selman Uçar, “Deva Partisi olarak 
vatandaşlarımızın devası olmak 
üzere ilçe başkanlığı olarak ilçe-
mizdeki mahallerde vatandaşları-
mızla ve esnaflarımızla buluşup, 
sorunlarını dinliyoruz. Ülkemizin 
ekonomi başta olmak üzere iç ve 

dış siyasette iyi yönetilmediğini 
gördük. İktidarın ülkemizin sorun-
larını çözemediği ve iyi yöneteme-
diği bu süreçte, deva olmak ama-
cıyla elimizden geleni yapmaya, 
vatandaşlarımızın ve esnafımızın 
yanında olmaya devam ederek, ya-
şadıkların sorunların çözümünün 
de takipçisi olacağız. Deva Parti-
si olarak, aydınlık bir Türkiye’yi 
vatandaşlarımızla ve esnafımızla 
birlikte inşa etmek için yola çıktık. 
Partimizin iktidarında ülkemizin 
ve vatandaşlarımızın refahını, hu-
zurunu ve mutluluklarını artırarak, 
geleceğe güvenle bakmalarını sağ-
layacağız” dedi. n HABER MERKEZİ



8 27 AĞUSTOS 2021İLAN

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.

 

Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   :2021/491518
1-İdarenin
a) Adı   :KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
    BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi  :(Ek Bina) Akabe Mah.Demirsatan Sokak No:4 42020 - 
     KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı   :Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Okulun; A (2 katlı Yığma ), B (3 Katlı Karkas). C ( 4 Katlı Karkas) Bloklar 
     ve Betonarme Spor Salonunda toplam 4500m2 alanda onarım yapılması
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
    idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pirebi Mah. Larende Cad. No3A Meram/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) :15.09.2021 - 10:00
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu / Akabe
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Mah.Demirsatan Sokak No:4 Karatay/KONYA
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.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
2018  tarih  ve 30453-M sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliğinde Yer alan “ B- III Grubu İşler veya  B- III Grup İşleri ikmal İşleri veya  B- III Grup İşleri  
Güçlendirme İşleri veya  B- III Grup İşleri  Onarım İşleri"
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1438452

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İktisat Bölümü Öğrenci Kimlik Kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

Ahmet DÖNMEZ  Ö.No: 160601042

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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‘Böyle giderse susuzluk 
üretimi bitirecek’

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, acil önlemler alınmaması duru-
munda ve yeraltı sularının kuruması halinde Karaman ve Konya ovasında üretimin biteceğini söyledi

Susuzluğun önüne geçmek için 
acilen havza dışı kaynaklarından 
bölgeye su getirmek için çalışmala-
rın hızlandırılması gerektiğini vur-
gulayan Bayram, “Dış havzalardan 
su getirilmesine yönelik projeler, ya-
tırım programına alınmalı ve hızlıca 
uygulanmalıdır. Dur günümüz kal-
madı. Artık kuraklık hat safhadadır. 
Özellikle bu yıl su sıkıntısı çok fazla 
hissedildi ve yeraltı sularımız iyice 
çekildi. Tarımsal üretimin yoğun ol-
duğu Karaman ve Konya bölgesinde 
büyük bir doğal afete karşı acilen dış 
havzalardan su getirilmeli, planla-
nan sulama projeleri biran önce ta-
mamlanmalıdır" dedi.

‘DOĞAL AFETLERİN 
EN BÜYÜĞÜ YERALTI SULARININ 

KURUMASI OLACAK’
Bayram, yanan ormanlarımızın 

yerine daha fazlasını dikebiliriz di-
yerek, “Sel basan yanan yıkılan ev-
lerin yerine devletimiz daha iyilerini 
yapar, ama Türkiye’nin can damarı 
olan üretim sahaları Karaman ve 
Konya ovalarında gerekli önlemler 
alınmaz, dış havzalardan getirilmesi 

planlanan su projeleri tamamlanmaz 
ise yeraltı suyu kurur ve tamamen 
üretim biter. Ondan sonra devleti-
mizin yapabileceği hiç bir şey kal-
maz. Yıllardır konuşulan ve bir türlü 
hayata geçmeyen havza bazlı destek 
çalışmalarını Tarım ve Orman Ba-
kanlığımız acil hayata geçirmelidir. 
Karaman ve Konya ovasının içinde 
bulunduğu yağışı az alan, su sıkıntı-
sı çeken bölgemize suyu az tüketen 
ürün desenlerinin ekimleri yapılmalı 
ve bu ürünlere destek verilmelidir" 
diye konuştu.

‘DEVLETİMİZDEN MAVİ TÜNEL VE 
KARADAĞ SULAMA PROJESİNİ 
TAMAMLAMASINI BEKLİYORUZ’
Ziraat Odası Başkanı Mehmet 

Bayram, bölgemiz için hayati önemi 
olan Mavi Tünel ve Karadağ sulama 
projesinin devletimiz tarafından bir 
an evvel tamamlanmasını bekledik-
lerini belirterek, “Yaşanan kuraklık 
ile suların çekilmesi ve artan enerji 
bedeli ile üreticilerimiz çok zor du-
rumdadır. Karaman tarihi için hayati 
önem taşıyan projeleri yakın takip 
ederek hayata geçmesi için hız kes-

meden Ziraat Odası olarak çiftçimiz 
için çalışıyoruz. 

Karaman’da tarımın sürdüre-
bilmesi için suyun hayat olduğunu 
anlatmaya, sesimizi duyurmak için 
var gücümüzle çalışmalar yapmaya 
bundan sonrada devam edeceğiz. 
Üretime ihtiyaç duyduğumuz bu 
zor günlerde Karaman tarihinin en 
önemli projelerinden biri olan Gö-
det kapalı devre sulama sisteminin 
geçtiğimiz günlerde yapılan ihale 
sonrası ödeneklerinin artırılarak 
hızla tamamlanmasını ve hemen 
hayata geçmesini bekliyoruz. Bu ha-
yati önem arz eden projelerin hayata 
geçmesi için Karaman’ımıza büyük 
hizmetleri olan Maliye ve Hazine 
Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak 
üzere Karamanlılar, bürokratlarımız, 
siyasetçilerimiz ve STK temsilcileri 
seferber olmalılardır. Geçim kaynağı 
yüzde 85 tarıma dayalı olan ilimizde 
üretimi sürdürebilmek için suya ih-
tiyacımız var. Su için bu projelerin 
biran evvel hayata geçmesine ihti-
yacımız var” diye konuştu.
n İHA

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KİŞİ)

TELEFON NUMARALARINDAN İLETİŞİM SAĞLANABİLİR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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 KİŞİ)

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 LİSESİ VEYA MESLEK YÜKSEK  
   OKULLARININ UN VE UNLU MAMÜLLER   
   TEKNOLOJİSİ, DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ    
   VEYA DEĞİRMEN MAKİNALARI VEYA MAKİNA 
   BÖLÜMÜ MEZUNU YA DA MESLEĞİNDE   
   KENDİSİNİ YETİŞTİRMİŞ VE TECRÜBELİ,

3SORUMLULUK ÜSTLENEBİLEN

3DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA, İLETİŞİM BECERİSİ       
    VE İNSAN İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ, 
    TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN

3ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ARANAN NITELIKLER :

20-30 YAŞ ARALIĞINDA;  
BAY ÇAYCI

VE

KAPORTA 
USTASI 

ALINACAKTIR...

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ATSANLAR MOTORLU 
ARAÇLAR SAN.TIC.LTD.ŞTI.

Fevziçakmak, 10753. Sk. No:14, Karatay/Konya

TEL: (0332) 346 10 01
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Aşı olmamanın
pişmanlığını yaşadı

Konya'da yaşayan ve yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) yakala-
nan 50 yaşındaki Emine Sertoğlu, 
aşı yaptırmamanın pişmanlığını 
yaşadığını belirterek, "Bugüne ka-
dar hep 'grip gibi atlatırım' diye dü-
şündüm. 'Aşıyı belki ileride olurum' 
diyordum ama hastalandım. Aşımı 
hemen olacağım. Şimdi herkese 'aşı 
olun' diyorum." dedi.

Konya Meram Devlet Hastanesi 
Kovid-19 yoğun bakım servisinde 
hemşire olan oğlunun ısrarlarına 
rağmen aşı olmayan Emine Sertoğ-
lu, hastalığa yakalandıktan sonra 
durumu ağırlaşınca hastaneye kal-
dırıldı. 9 gün yoğun bakımda tedavi 
gören Sertoğlu, tedavisi tamamlan-
dıktan sonra servise alındı.

Sertoğlu, bir gece eklem ağrısı, 
ateş ve çok şiddetli üşüme geldiğini 
anlattı. Ayağa dahi kalkamayacak 
hale geldiğini ifade eden Sertoğlu, 
"Ateşim hiç düşmedi. 'Grip oldum' 
diye düşündüm. Hiç aklıma gelmi-
yordu. En sonunda nefes alamama-
ya başladım. 2-3 gün çok ağır grip 
oluyorum zannettim. Test yaptır-
dım, pozitif çıktı." diye konuştu.

Tedavisiyle oğlunun da ilgilen-
diğini dile getiren Sertoğlu, yoğun 
bakımdaki tedavisi sırasında 2 gün 
kendine gelemediğini vurguladı. 
Sertoğlu, şunları kaydetti: "Günden 
güne iyileşmeye başladım. En çok 

nefes darlığı çektim. Böyle olaca-
ğını hiç sanmıyordum. Kovid-19'a 
yakalananları duyardım da kendi 
başına gelince anladım. 'Aşı olan 
da hastalanıyor, olmayan da' der-
dim ama öyle değilmiş. Aşı olan 
kolay atlatıyormuş. Bugüne kadar 
hep 'Grip gibi atlatırım' diye dü-
şündüm. 'Aşıyı belki ileride olurum' 
diyordum ama hastalandım. Aşımı 
hemen olacağım. Şimdi herkese 'aşı 
olun' diyorum. Çok zor. Erteledim 
ama artık zamanım gelince hemen 
aşı olacağım."

GENÇLER 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' 
DÜŞÜNCESİYLE AŞI YAPTIRMIYOR

Meram Devlet Hastanesi Ko-
vid-19 Yoğun Bakım Ünitesi so-
rumlusu, uzman doktor Fatih Yücel 
de Konya'da Kovid-19 vakalarında 

yeni bir artış yaşandığını belirtti. 
Orta yaş ve üzerindeki vatandaş-
ların yüksek oranda aşı yaptırdığını 
aktaran Yücel, "Maalesef şu anda 
yoğun bakımda doluluk oranımız 
çok yüksek. Yaşlı hastalarda azal-
ma olurken, genç hastalarda bü-
yük bir artış görmekteyiz. Bunun 
nedenlerinin başında özellikle genç 
hastalarımızın 'bana bir şey olmaz' 
düşüncesi gelmekte. Bu sebeple aşı 
yaptırmıyorlar." dedi.

Yücel, aşı yaptıranların Ko-
vid-19'a yakalanma oranının, ya-
kalansalar bile hastaneye yatış ve 
yoğun bakım yatış oranlarının çok 
düşük olduğunu söyledi. Konya'da 
hastaneye yatan Kovid-19 vakaları-
nın yüzde 92'sinin aşısız ya da aşısı 
tamamlanmamış olduğuna dikkati 

çeken Yücel, "Toplum olarak aşılan-
mada belli bir oranı yakalamamız 
lazım ki bu pik dönemlerini azal-
tabilelim. Aşılamada yüzde 80-85 
seviyelerine gelemiyoruz. Aşılan-
mada bu seviyeleri yakalayabilirsek 
toplum bağışıklığı sağlayabilecek 
ve bu pik dönemlerinden kaçınabi-
leceğiz." dedi.

‘DELTA VARYANTINDA 
BÜYÜK BİR ARTIŞ VAR’

Gençlerin, "Ben gencim, benim 
aşılanmama gerek yok. Hastalan-
sam bile ben hafif atlatırım." diye 
düşündüğüne işaret eden Yücel, 
şöyle konuştu: "45 yaş altındaki aşı-
lanma oranı çok düşük. Hastalarla 
yaptığımız görüşmelerden edindi-
ğimiz gözleme göre, aşı yaptırma-
ma nedenlerinin başında, 'Gencim, 
hafif atlatırım, aşı hakkında negatif 
söylemler var, Türk aşısını bekliyo-
rum' gibi düşünceler geliyor. Delta 
varyantında büyük bir artış var. 
Delta varyantının diğer varyantlara 
göre daha ölümcül olduğunu kişi-
sel gözlemlerimle söyleyebilirim. 
Toplumsal bağışıklığı kazanma açı-
sından ya da kişisel olarak hastalığı 
daha az ciddi geçirmek istiyorsak 
mutlaka aşılanmalı ve toplum bağı-
şıklığını sağlamalıyız. Maalesef bu 
salgını engelleyemezsek bu virüs 
karşımıza her seferinde daha güçlü 
çıkıyor." n AA

Hüseyin Ersöz 
dualarla defnedildi

Esaslı Gıda Sahibi Mustafa Er-
söz'ün babası ve Ersöz Gıda sahibi 
Hüseyin Ersöz 81 yaşında vefat 
etti. Merhum Hüseyin Ersöz du-
alarla Hacıfettah Mezarlığına def-
nedildi. Esaslı Gıda Sahibi Mustafa 
Ersöz'ün babası ve Ersöz Gıda sahi-
bi Hüseyin Ersöz 81 yaşında vefat 
etti. Merhum Hüseyin Ersöz’ün 
cenazesi dün öğle namazına mü-
teakip Hacıfettah Mezarlığında kı-
lınan cenaze namazının ardından 

dualarla defnedildi. Ersöz ailesini 
acı günlerinde sevenleri, yakınla-
rı, işadamları ve sanayiciler yalnız 
bırakmadı. Ersöz ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhum Hüseyin Ersöz 2 er-
kek 1 kız çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Hüseyin Ersöz’e Cenab-ı Allah'tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n FAHRİ ALTINOK 

Konya'da yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alınan Emine Sertoğlu, "Bugüne kadar hep 'grip gibi atlatırım' diye 
düşündüm. 'Aşıyı belki ileride olurum' diyordum ama hastalandım. Aşımı hemen olacağım. Şimdi herkese 'aşı olun' diyorum"

Esaslı Gıda Sahibi

Mustafa ERSÖZ’ün

babası,
Ersöz Gıda sahibi

Hüseyin 
ERSÖZ’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

AK Parti Konya Eski Milletvekili  

Mehmet
KILIÇ’ın

 

babası

Mehmet
KILIÇ’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Eski vekil Mehmet 
Kılıç’ın acı günü

AK Parti Konya Eski Milletvekili Mehmet Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç 86 yaşında koro-
navirüsü nedeniyle vefat etti. Merhum Kılıç dualarla Araplar Mezarlığına defnedildi

AK Parti Konya Eski Milletveki-
li Mehmet Kılıç’ın babası Mehmet 
Kılıç 86 yaşında koronavirüsü nede-
niyle vefat etti. 

Merhum Mehmet Kılıç’ın cena-
zesi Araplar Ak Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla Araplar Mezarlığına defnedil-
di. Kılıç ailesini acı günlerinde AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca ile Kılıç 
ailesinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı.  Konya Yenigün Gaze-

tesi olarak merhum Mehmet Kılıç’a  
Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, 

yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MEVLÜT EGİN
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Karaca: Memur ve emeklinin hakkı yine teslim edilmedi!
Deva Partisi Konya İl Başkanı 

Dr. Seyit Karaca memur maaşla-
rına yapılan zammın yetersiz ol-
duğu kadar, memur ve emeklinin 
hakkının yine teslim edilmediğini 
söyledi. Memurları yapılan zammın 
hayal kırıklığı yaşattığını belirten 
Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, “Memurların bekle-
diği maaş zamları memur sendi-
kaları ve hükümet arasında süren 
toplu sözleşme görüşmelerinin 
tamamlanması sonrasında maa-
lesef yine hüsranla sonuçlanmış-
tır. Buna göre memur ve memur 
emeklilerinin maaşlarına yapılacak 
zam oranı 2022'nin ilk altı ayı için 
yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 
yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı 

oldu. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 
8, ikinci altı ay için ise yüzde 6 zam 
yapılacaktır. Zam oranlarına enflas-
yon farkları da uygulanacaktır. Ül-
kemizde son yıllarda yaşanan eko-
nomik daralmaya ve yaşanan hayat 
pahalılığına rağmen memur maaş 
zamlarının fiilen yaşanan rakam-
lara göre değil. TÜİK’in belirlemiş 
olduğu makyajlı rakamlar baz alı-
narak açıklanması yine hayal kırık-
lığı yaratmıştır. Yapılan memur ve 
emekli maaş zamları maalesef hü-
kümetin gerçek hayattan artık ne 
kadar kopuk olduğunu göstermek-
tedir. Bu karar bir taraftan pandemi 
ve bir taraftan yağmur gibi yağan 
zamlar ve vergiler ile mücadele 
eden memur ve emeklilerimizi yine 

hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.
YAPILAN ZAMLAR 

GEÇMİŞ MAĞDURİYETLERİ 
GİDERMEKTEN UZAKTIR

Seyit karaca yapılan zammın 
geçmiş mağduriyetleri bile gide-
remediğine dikkat çekerek, “Deva 
partisi olarak yapılan zamların geç-
miş mağduriyetleri gidermekten ve 
geleceğe yönelik olarak beklentiler-
den çok uzak olduğuna inanıyo-
ruz. Memur maaş artışları ile ilgili 
olarak hükümet keşke zam oranı 
artı enflasyon farkı yerine enflas-
yon oranı artı zam oranı şeklinde 
bir artış yapsaydı ve iktidar olarak 
gerçeklerle yüzleşilseydi, memur-
larımızın gönlünü ancak o şekilde 
kazanılmış olurdu. Oysa zam üze-

rine enflasyon farkı uygulaması ile 
artan hayat pahalılığı ve gerçek 
enflasyon karşısında yapılan zam 
memurlarımızın cebine girmeden 
buhar olup gidecektir. Zam görüş-
melerinde oranın %21 ile başlayıp 
%12 ile sonuçlanması çok büyük 
bir fiyaskodur. Ayrıca zamlar açık-
lanırken sanki çok büyük bir zam 
yapılıyormuş gibi açıklanması ve 
sendikaları hiçe sayar vaziyetteki 
tavırları halkımız üzülerek izlemiş-
tir. Ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili 
süreç sadece ötelenmiş ve ipe un 
serilmiştir. Deva partisi iktidarında 
memur ve emekliler hak ettiklerini 
alacak ve geleceğe daha güvenle 
bakacaktır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal, Ankara’da 
yatırımları istişare etti

Seydişehir’in mahallelerinde
çalışmalar hızla sürüyor

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Ankara’da Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığını ziyaret 
ederek Seydişehir yatırımları hu-
susunda istişarelerde bulundu. 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
Ankara’da düzenlemiş olduğu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın teşrif ettiği “Genç Dostu 
Şehirler Kongre ve Sergisi” prog-
ramına katılan Başkan Tutal, aka-
binde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-
nı ziyaret ederek Seydişehir’de de-
vam eden ve yapılması planlanan 
projeleri istişare etti. 

İlk olarak Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığını ziyaret eden Başkan 
Tutal, Seydişehir T Tipi Cezaevi ile 
Saadetler mahallesi arasında kalan 
ve TOKİ’ye kazandırılan 250 bin 
m²lik alanda yapılacak olan TOKİ 
konutlarının yapımı hususunda is-
tişarelerde bulundu. Görüşmelerin 
verimli geçtiğini ifade eden Başkan 
Tutal, “İlçemizin en önemli ihtiyaç-
larından biri olan TOKİ konutları-
nın yapılması için istişarelerimizi 

ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 
Daha önce T Tipi Cezaevimiz ile 
Saadetler mahallemiz arasında ka-
lan 250 bin m²lik alanı TOKİ ida-
resine kazandırmıştık. Bu alana ilk 
etapta 250-300 konutun yapılması 
için çalışmalar devam ediyor ve 
artık ihale hazırlığı yapılmaya baş-
landı. İnşallah kısa sürede ilçemize 
kazandırılacak olan TOKİ konutla-
rının ihalesini yapıp akabinde hızlı 
bir şekilde inşaat çalışmalarına 
başlayacağız. Bizlerden hiçbir za-
man desteğini esirgemeyen Çev-
re ve Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum başta olmak üzere Millet-
vekillerimize, Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

Daha sonra Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığını ziyaret eden Başkan 
Tutal, ilçede yapımı devam eden 
millet bahçesi projesi başta olmak 
üzere yapılması planlanan projeleri 
de istişare etti.  

Başkan Tutal’a ziyaretlerinde 
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçer de eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi ekipleri 
mahallelerdeki çalışmalarına yo-
ğun bir şekilde devam ediyor. Mer-
kez ve kırsal mahallelerde sıcak ve 
soğuk asfalt, parke taşı döşemesi, 
kaldırım çalışmaları, asfalt yama, 
parke yol onarımı ve düzenleme-
si, mesire ve park alanlarında çim 
biçme, aydınlatmaların yenilen-
mesi ve tamir çalışmalarına devam 
ediyor. 

Seydişehir’in 55 mahallesin-
de alt yapıdan üst yapıya, park ve 
bahçelerin modernizasyonundan 
ilaçlama çalışmalarına kadar bir-
çok alanda çalışma yürüttüklerini 
belirten Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, salgın hasta-
lığa karşı yaz aylarını iyi değerlen-
direrek tüm mahallelerde tedbirli 
olarak yoğun çalışmalarına devam 
ettiklerini söyledi. 

Seydişehir’in 55 mahallesinde 
sorunların tek tek çözüldüğünü, 
yoğun çalışma programı neticesin-
de hizmet alamayan tek bir mahal-
le, cadde ve sokağın kalmadığını 
ifade eden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, çalışmala-
rın hava şartlarının elverişli olduğu 
sürece yoğun bir şekilde devam 
edeceğinin altını çizdi. 

Salgına rağmen yaz aylarını iyi 
değerlendiklerini, ekiplerin tüm 
mahallelerde yoğun bir şekilde ça-
lıştığını ifade eden Başkan Tutal, 
“salgına rağmen tüm mahalleleri-
mizde alt yapıdan üst yapıya, park 
ve bahçelerin modernizasyonun-
dan ilaçlama çalışmalarına kadar 
yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 
Hava şartları elverişli olduğu süre-
ce yoğun çalışmamıza devam ede-
ceğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Bem Bir Sen Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Büyükaslan, “Ağustos 
ayında başlayan 6. Dönem Toplu 
Sözleşme sürecinde Memur-Sen ile 
Kamu İşvereni mutabakata vardı. 
Memur maaşlarında 2022 yılı için 
yüzde 5+ yüzde 7, 2023 yılı için ise 
yüzde 8 + yüzde 6 olmak üzere iki 
yıl için toplamda yüzde 26 oranın-
da bir artış gerçekleşecek. Oransal 
zammın yanı sıra Genelde birçok 
yeni kazanım elde ederken Yerel 
Yönetim Hizmet Kolunda Bem-Bir-
Sen olarak tarihi kazanımlar elde 
ettik” dedi.

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin 
Türkiye’deki örgütlülük ve emek 
adına bir milat oluşturduğuna vur-
gu yapan Büyükaslan, “Refahtan 
Pay alacağız. Bugün Toplu Sözleş-
me Masasına ve Metnine yansıyan 
pay, ilerde bordroya da girecektir, 
buna inanıyorum. Bir başka önemli 
gelişme; Toplu Sözleşme Masası, ör-
gütlülüğe önem ve değer verdiğini 
Toplu Sözleşme İkramiyesine özel 
ve yüksek artışla ispatlamıştır. Top-
lu Sözleşme İkramiyesi 134 TL’den 
400 TL’ye çıkardık. Sözleşme sonu 
itibariyle Toplu Sözleşme İkramiye-

si yaklaşık 3 kata yakın artacaktır. 
3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeliler 
konusu; ön sınırlama olmaksızın 
2022 yılı içerisinde, bizim ve Kamu 
kesiminin ortak çalışması ile çalışıla-
cak ve tamamlanacak. Mücadelenin 
de müzakerenin de kazanımların da 
olduğu en reformist ve en kapsayı-

cı Toplu Sözleşme olmuştur. Yerel 
Yönetim Hizmet Kolu’nun yetkili 
sendikası Bem-Bir-Sen olarak Kamu 
İşveren Heyeti ile 6. Dönem Toplu 
Sözleşme’de mutabakata vararak, 
önemli başarılara imza attık. 6.dö-
nem toplu görüşme kazanımlarımızı 
kısa başlıklarla söyle sıralayabiliriz. 

Yeni oran yüzde 120 sosyal denge 
tazminat tavan tutarını artırdık. Sos-
yal denge tazminatı sözleşmesinde-
ki engelleri kaldırdık. Sosyal denge 
sözleşmesini 2024’e kadar uzattık. 
İtfaiye çalışanlarının yıpranma pa-
yındaki adaletsizliğin çözülmesi için 
resmi adımlar atılmasını sağladık. 
Performans ikramiyesinden yarar-
lanacak personel sayısını yüzde 50 
oranında artırdık. Zabıta ve İtfaiye 
personelinin et tazminat artışını yüz-
de 100 oranında artırdık. İcra me-
murlarının tazminatlarını artırdık. 
İtfaiye çalışanlarının yangın dışın-
daki görevlerinde de nakdi tazminat 
almasını sağladık. Zabıta ve İtfaiye 
personelinin yan ödeme zamlarını 
artırdık. Ölçü ayar memurlarımıza iş 
riski tazminatı aldık. İtfaiye ve Zabıta 
personelinin yemek yardım hakları-
nı genişlettik. Sözleşmeli personele 
ek ödeme aldık. Defin hizmetleri ça-
lışanlarının fazla çalışma ücretlerini 
artırdık. Ve Büyükşehirlerdeki per-
sonele ulaşım yardımı aldık. Bu ka-
zanımların elde edilmesinde emeği 
geçenlere sendika üyelerimiz adına 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

‘Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık’

Eğitimciler Birliği Sendikası Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, 2023 maaş artışlarını belirleyen 6. 
Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, ‘sendikalar ne işe yarıyor’ diyenler için bir ders niteliği içerdiğini söyledi

‘Sendikalar memurların
kazanımlarını artırdı’

Eğitimciler Birliği Sendikası 
Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol 
Metin 6. Dönem Toplu Sözleşme-
lerini değerlendirdi. Şenol Metin 
yaptığı açıklamada, “3.5 milyon 
memurun 2022-2023 maaşlarını 
belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleş-
mesi 23 Ağustos’ta imzalandı. Top-
lu sözleşme süreci ‘sendikalar ne işe 
yarıyor?’ diyenler için önemli dersler 
içerdi” dedi.  

Orta Vadeli Mali Plan’da me-
murlar için öngörülen maaş artışla-
rı ile Toplu Sözleşme sonrası maaş 
artışlarını karşılaştıran Şenol Metin, 
“2021,2022 ve 2023 yılında uygula-
nacak  ekonomi politikalarının refe-
rans metni Orta Vadeli Mali Plan’da 
personel giderleri için  2021’den 
2023 yılına yüzde 16,2’lik bir ar-
tış öngörülürken; 6. Dönem toplu 
Sözleşmesinde,  hizmet kolları söz-
leşmelerindeki artışlar hariç yüzde 
28,6 artış sağlanmıştır. 

Yüzde 16,2’lik artış, kamudaki 
memur sayısının hiç artmayacağı 
varsayımındaki orandır. Memur sa-
yısının artacağı ve de sendikalı me-
murlara ödenen yıllık 1600 TL’lik 

Toplu Sözleşme İkramiyesi dikkate 
alındığında; Memur-Sen imzaladığı 
bu Toplu sözleşme ile Orta Vadeli 
Mali Plan’da öngörülene ilave olarak 
fazladan en az 40 milyar TL’yi çalı-
şanların cebine koymuştur.’ değer-
lendirmesinde bulundu.  Ardından 
2020 yılında gerçekleşen Konya 
üniversitelerinin bankalarla yapılan 
maaş promosyon anlaşmalarına de-
ğinen Başkan Metin,   

Toplu sözleşmede 40 milyar 
TL’yi çalışanların cebine koyan Eği-
tim-Bir-Sen, daha önce hiç promos-
yon alamayan üniversite çalışan-
larına Selçuk Üniversitesinde 5 yıl 
için 6.000, Necmettin Erbakan ve 
Konya Teknik Üniversitesinde 3 yıl 
için 3.600 TL  promosyon almasını 
sağlamıştır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu 
Şube Başkanı Şenol Metin, toplu 
sözleşmenin en önemli kazanımı-
nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 
yıl önce açıkladığı 3600 ek gösterge 
olarak kodlanmış çalışma olduğu-
nu ifade etti. Ayrıca hükümetin bu 
konuda Memur-Sen ile bir çalışma 
yapılacağı açıklaması ve muhataplık 

ilişkisinin artık Memur-Sen üzerin-
den kurgulanacak olmasının altını 
çizen Başkan Metin aynı değerlen-
dirmenin sözleşmeli memurların 
kadroya aktarılmasına dair muta-
bakat içinde geçerli olduğunu dile 
getirdi. 

Yıllarca kurumlararası atama 
cenderesinde annenin Tekirdağ 
Üniversitesinde, babanın Selçuk 
Üniversitesinde çalıştığı, çocukların 
babaannelerince büyütüldüğü, par-
çalanmış aile dramını her daim ya-
şayan üniversite idari personelinin, 
bu dramına son verecek merkezi 
tayin sisteminin 2022 yılına kadar 
kurulacak olmasının çok önemli bir 
kazanım olduğunu ifade eden Şube 
Başkanı Şenol Metin,  üniversiteler 
için bir diğer önemli kazanımın da 
Görevde Yükselme Sınavının bir 
takvime bağlanması olduğunu be-
lirtti. 

“Toplu sözleşmede gelir da-
ğılımında adaletin tesisi için çok 
önemsediğimiz seyyanen artışı ba-
şaramadık. İnşallah bir sonraki toplu 
sözleşmeye” diyerek açıklamasına 
devam eden Şenol Metin, “Son 2 

toplu sözleşmede oransal artışlar 
hep enflasyonun gerisinde kaldı. 
Enflasyon farkı uygulaması olsa da, 
büyüyen Türkiye’den memurlar 
payını alamadı ve bu nedenle de 
2014’te emeğin milli gelirden aldı-
ğı pay yüzde 52 iken 2020’de yüzde 
48’e düştü. Bunun telafisi için refah 
payı istemiştik, olmadı. O da inşallah 
bir sonraki toplu sözleşmeye” ifade-
lerini kullandı. 

Son olarak toplu sözleşmenin en 
önemli kazanımı Toplu Sözleşme 
İkramiyesi ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Şenol Metin, “375 sayılı 
KHK ile belirlenen Toplu Sözleşme 
İkramiyesi ise memur maaşlarının 
bir bölümü olup sendika üyesi me-
murlara daha önce 120 TL civarında 
iken 6. Dönem Toplu sözleşmesin-
de 400 TL’ye çıkarılmıştır. Sendika 
üyesi olan memurlara tamamı maa-
şın bir parçası olarak ödenmektedir. 
Bu 400 TL’nin sendikalara ödenece-
ğini söyleyenler yalancıdır, yapılan 
dezenformasyondur,  manipülas-
yondur. Geçmiş yıllara göre değişen 
hiçbir şey yoktur” diyerek sözlerini 
tamamladı. n HABER MERKEZİ
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Sadık: Gaziantep önemli ve ciddi bir rakip
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 

savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, 
Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep'i 
ağırlayacakları maçı kazanmak iste-
diklerini söyledi. Sarı-siyahlı takım, 
Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde 
teknik direktör İrfan Buz yönetiminde 
Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkla-
rını sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere 
açıklama yapan Sadık Çiftpınar, kısa 
süre önce takıma katıldığını ve iyi bir 
arkadaşlık ortamı içinde olduklarını 
belirtti. Geçen hafta Göztepe maçın-
dan galibiyetle dönmelerinin moral 
açısından kendilerine iyi geldiğini ak-
taran Çiftpınar, "İyi bir takım ruhunu 
sahaya yansıtıp, birlik ve beraberlik 
içinde olursak, Göztepe'den istediği-

mizi alacağımızı biliyorduk. Nitekim 
de öyle oldu. Maçın 65. dakikasına 
kadar arkadaşlar elinden geleni yap-
tı, bu dakikadan sonra ben de takıma 
dahil oldum. İyi mücadele ettik. Lige 
başlangıç ve öz güven açısından iyi 
bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Göztepe karşılaşmasının geri-
de kaldığını ve önlerinde Gaziantep 
maçı olduğunu belirten Çiftpınar, 
"Gaziantep önemli ve ciddi bir ra-
kip. Kendi sahamızda oynayacağız. 
Trabzonspor maçında taraftarlarımızı 
üzdüğümüzü çok iyi biliyoruz. O kaybı 
telafi edip, Gaziantep maçında taraf-
tarlarımıza galibiyet hediye etmek 
istiyoruz." değerlendirmesinde bu-
lundu. Fenerbahçe'de yaklaşık 2,5 yıl 
geçirdiğini hatırlatan Sadık Çiftpınar, 

"Tekrar yuvamdayım. İyi bir başlan-
gıç yaptık. Aynı hırs ve azimle Yeni 
Malatyaspor'u en iyi yerlere getirmek 
adını mücadele edeceğiz." ifadelerini 
kullandı.

Takımın kaliteli bir kadrosu bu-
lunduğunu ve çok güzel işler başa-
racaklarına inandıklarını kaydeden 
Çiftpınar, "Şu an sadece Gaziantep 
maçını düşünüyoruz. Sahaya çıkıp, 
terimizin son damlasına kadar müca-
delemizi verip, taraftarlarımızı mutlu 
şekilde evlerine göndermek istiyo-
ruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA 
İNANIYORUM

Yeni Malatyaspor’un iyi bir kadro-
ya sahip olduğunu ifade eden Sadık, 
"Bu takım geçen sene Fenerbahçe’de 

oynarken de gelip bizi 3-0 mağlup 
etmişti. Gerçekten kaliteli bir takım, 
gerçekten iskelet kadro olarak kale-
sinden en önde forvete kadar iyi bir 
takım. Hakikaten hiçbir şey yapma-
san bile iş yapacak bir takım bence. 
Yönetimimiz, hocamız karar verecek. 
Eksik bölgeler vardır, onları illaki ta-
mamlayacaklardır ama mevcut kadro 
bile benim gördüğüm kadarıyla çok 
kaliteli. 

Takım arkadaşlığı olarak da iyi bir 
takım. Bence bunu Göztepe maçında 
da gösterdik. Oyun olarak da üstüne 
koymamız lazım. Transferler gelir 
gelmez bilemem ama mevcut kad-
royla çok iyi işler yapacağımıza ina-
nıyorum. Göztepe maçında da bunun 
fitilini de ateşledik. n İHA

Antalyaspor’un konuğu Çaykur Rizespor
Süper Lig’in 3. haftasında FT An-

talyaspor ile Çaykur Rizespor ligde 
bugün 21. kez karşı karşıya gelecek. 
Süper Lig’in 3. hafta açılış maçında FT 
Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk 
edecek. Antalya Stadyumu’ndaki karşı-
laşma saat 20.30’da başlayacak. Geri-
de kalan 2 haftada 1 puan toplayabilen 
kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor ma-
çından mutlak 3 puan hedefliyor. Antal-
yaspor, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk 
Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun 
Yanal idaresinde hazırlıklarına devam 
etti. Isınma hareketleri ile başlayan 
antrenman, pas kontrol çalışmasının 
ardından çift kale taktik maçı ile sona 
erdi.

GENÇLERE MİLLİ DAVET
Ayrıca Antalyaspor’un genç yıldız-

ları Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrak-
dar ve Erkan Eyibil Ümit Milli Takım’ın 
Belçika ve İskoçya ile oynayacağı U21 
Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme 
maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

21. RANDEVU
İki takım arasında daha önce Süper 

Lig'de oynanan 20 mücadele sonunda 
Antalyaspor'un rakibine 8-7'lik üstün-
lüğü bulunuyor. Akdeniz ile Karadeniz 
ekipleri arasındaki 5 maç da berabere 
sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, rakibine 
karşı 8 galibiyetinin 5'ini iç sahada ka-
zandı. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyeti-
nin 2'sini deplasmanda elde etti.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 
oynadığı 20 mücadelede ağları 27 kez 
sarstı. Yeşil-mavililer, rakibine 28 
golle karşılık verdi. Güney temsilcisi, 
geçen sezon Karadeniz ekibine 14. haf-
tada deplasmanda 2-1, 35. haftada iç 
sahada 3-2 yenildi.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a 
karşı en gollü galibiyetini 2019-2020 
sezonunda 22 Haziran 2020'de 3-1 ile 
sahasında, en farklı yenilgisini 2015-
2016 sezonunda 19 Eylül 2015'te 5-1'lik 
skorla deplasmanda yaşadı.
n İHA/AA

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 
İstanbul'un 2023'te Şampiyonlar Ligi'nin 
unutulmaz finallerinden birine ev sahipli-
ği yapacağından emin olduğunu söyledi. 
Açıklamalarda bulunan Ceferin, UEFA 
Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup 
kuralarının çekimi ve ödül törenine İstan-
bul'un ev sahipliği yapmasından dolayı 
mutlu olduklarını belirtti.

"Pandemi sebebiyle Şampiyonlar Ligi 
finalini ertelemek zorunda kaldığımız İs-
tanbul'a sonunda geri gelebildiğimiz için 
mutluyum." diyen Ceferin, "Türkiye, futbo-
la karşı derin sevgi besleyen pek çok köklü 
ve büyük futbol kulübe sahip. Türkiye tam 
anlamıyla bir futbol ülkesi ve eminim ki İs-
tanbul'daki etkinlikler çok iyi şekilde orga-
nize edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) da yine çok önemli bir organizasyo-
nun parçası olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı, pandemi nedeniyle İs-
tanbul'un Şampiyonlar Ligi finali ev sahip-
liğinin ertelendiğini ancak kentin 2023'te 

muhteşem bir finale ev sahipliği yapma-
sını beklediklerini vurgulayarak, "İstanbul 
dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden 
birisi. Şampiyonlar Ligi finali ev sahipli-
ğinin ertelenmesinin ardından yaşanan 

hayal kırıklarından sonra burada olmak 
büyük bir mutluluk. İstanbul'un finale ev 
sahipliği yapması için bir çözüm bulduk 
ve bundan da çok mutluyuz. Eminim ki 
İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi 

finali olacak." diye konuştu.
"TFF VE BİZ, FUTBOL İÇİN AYNI 
TUTKUYU PAYLAŞIYORUZ"

TFF ile her zaman güçlü ve sağlam 
ilişkilerinin bulunduğuna dikkati çeken 
Ceferin, şunları söyledi: "Türkiye Futbol 
Federasyonu ile karşılıklı anlayış çerçe-
vesinde harika bir ilişkimiz var. Çünkü 
TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu pay-
laşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, 
ne zaman ihtiyaç duysak her zaman bize 
yardımcı olmaya istekli olmuştur. TFF, bu 
korkunç pandemi döneminde UEFA'nın da 
çok iyi bir müttefiki oldu."

UEFA Yönetim Kurulu'nda ikinci 
dönemini geçiren Servet Yardımcı'nın 
UEFA'daki önemine de vurgu yapan Alek-
sander Ceferin, "Servet Yardımcı, UEFA 
Yönetim Kurulu için önemli ve hep güven-
diğimiz bir isim. Çok değerli ve aktif bir 
üyemiz. Sadece Türkiye için değil, Avrupa 
futbolunun yararı için de yorulmadan çalı-
şıyor." şeklinde konuştu. n AA

Ceferin:Fantastik 
bir final olacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi’nde çekilen grup kuraları öncesinde açıklamalarda bulundu. 
Ceferin, "2023’te Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ile 
karşılıklı anlayış çerçevesinde harika bir ilişkimiz var. Çünkü TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu paylaşıyoruz." dedi

N’Sakala’nın
durumu iyi

Sivasspor’da Göztepe
maçının biletleri satışta

Başakşehir’de 
Kayseri mesaisi

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Ke-
rem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep'te ani bilinç kaybı 
yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ligin 2. haftasında Gaziantep'te oynanan maçta aniden 
yere yığılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın durumu 
ile ilgili olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan Ülkü, "Cumartesi günü 
oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı 
nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede 
altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hasta-
nemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında 
yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir 
kurul oluşturduk." diye konuştu. n AA

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hafta maçında sa-
hasında Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da kar-
şılaşmanın biletleri satışa çıktı. Süper Lig'in 3. hafta maçın-
da Sivasspor ile Göztepe arasında 29 Ağustos Pazar günü 
saat 19.15'te oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. 
Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir 
Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulu-
nan Passolig noktasından satışa çıktığı açıklandı.

Bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori VIP: 70 TL
2. Kategori Maraton: 50 TL
3. Kategori Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası: 25 TL
n İHA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 
Ağustos Cumartesi günü (yarın) sahasında Yukatel Kayse-
rispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada 
basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların 
ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç grup 
halinde maç yaptığı aktarıldı. Enzo Crivelli'nin antrenmanın 
bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi. Turuncu-laci-
vertli ekip, hazırlıklarını bugün tamamlayacak. n AA
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Konyalı sporcuların başarısı göz doldurdu
18 – 22 Ağustos tarihleri arasın-

da Ukrayna’nın Kiev şehrinde yapılan 
Combat Ju Jitsu Dünya Şampiyona-
sında Türkiye’yi 12 sporcu ile temsil 
eden Türkiye Ju Jitsu Federasyonu 
1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madal-
ya ile Türkiye’nin adını tüm dünyaya 
duyurdu. Yarışmalara Ankara’dan 
katılan Ceren İdeci bir altın iki gümüş 
ve bir bronz madalya ile dünya birin-
cisi olurken Konya’dan katılan sporcu 
Büşra Tuna ise 2 bronz madalya ile 
dünya üçüncüsü oldu. 

Türkiye Ju Jitsu Federasyonu 
Genel Başkanı Hulusi Elmas başkan-
lığında giden kafilede Federasyon As 
Başkanı İsa Aksu Milli Takım Teknik 
Direktörü Konyalı Seyit Mehmet Hal-
laç, Federasyonun Uluslararası ha-
kemlerinden Münir Çeliktutan, Milli 
Takım Antrenörlerinden Veli Kalkın 

ve Hamit Dilbaz Türkiye’ye büyük bir 
sevinçle döndü.  

Türkiye Ju Jitsu Federasyonu Ge-
nel Koordinatörü ve Milli Takım Tek-
nik Direktörü Konyalı Seyit Mehmet 

Hallaç yaptığı açıklamada şu görüş-
lere yer verdi; “2010 yılında Hulusi 
Elmas başkanlığında kurulan Türkiye 
Ju Jitsu Federasyonu 11 yıllık süre 
içerisinde büyük bir başarı kaydetti. 

Her yıl birçok eğitim faaliyeti Tür-
kiye şampiyonaları ve uluslararası 
tüm faaliyetlere katılarak ülkemizde 
Ju Jitsu sporunun yaygınlaşmasını 
sağladık. 

Dünya’da popüler olan ancak 
Türkiye de Federasyonumuz sayesin-
de büyük bir kitlelere ulaşan ring mü-
cadele sporu olarak ta tanımlanan Ju 
Jitsu dalında elde ettiğimiz başarı bi-

zim için çok büyük bir mutluluk oldu.
Son 5 yıllık süre içerisinde gerek 

yurt içi gerek yurt dışında gittiğimiz 
her müsabakalardan mutlaka bir 
madalya ve kupa ile döndük. Bu spo-
run yaygınlaşmasında emeği geçen 
başta Türkiye Ju Jitsu Federasyonu 
Genel başkanımız Hulusi Elmas, tek-
nik ekibimiz ve tüm sporcularımıza 
yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak Ukrayna’da yapılan 
müsabakalarda Konyalı sporcumuz 
Büşra Tuna dünya üçüncüsü olurken 
ayrı ayrı sistemlerde yarışan spor-
cularımızdan Ceren İdeci bir altın 
iki gümüş bir bronz, Elif Eylül Acar 
iki gümüş, Arda İdeci bir gümüş bir 
bronz, Yasin Acar’ın bir bronz madal-
ya alması ile Türkiye Takım halinde 
dünya üçüncüsü oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Başakşehir’de 
Kayseri mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 
Ağustos Cumartesi günü (yarın) sahasında Yukatel Kayse-
rispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada 
basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların 
ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç grup 
halinde maç yaptığı aktarıldı. Enzo Crivelli'nin antrenmanın 
bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi. Turuncu-laci-
vertli ekip, hazırlıklarını bugün tamamlayacak. n AA

Fiziki ve altyapı belediyeciliğinin ya-
nında Karatay Belediyesi, gençliğe ve 
özellikle de spora büyük önem veriyor. 
Proje kapsamındaki 8 okulun halı saha 
yapımı tamamlandı ve yeni eğitim öğre-
tim dönemine hazır hale getirildi. “Kara-
tay’daki 30 Okula 30 Yeni Halı Saha” pro-
jesini hayata geçiren Karatay Belediyesi, 
halı saha projelerinin ilk temellerini de 
geçtiğimiz yıl Ekim ayında atmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eylül ayında 
okullarda yüz yüze eğitimin yeniden baş-
laması kararını almasıyla birlikte Karatay 
Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekip-
leri de halı sahaların yeni döneme yetiş-
mesi için çalışmalarını hızlandırdı. 

8 OKULUN HALI 
SAHASI TAMAMLANDI 

Bu kapsamda ekipler, “30 Okula 30 
Suni Halı Saha Projesi” içerisinde yer 
alan 8 okulun halı sahasının yapımını 
tamamladı. Yapımı tamamlanan halı sa-
halar ise şunlar; Şehit Azam Güdendede 
Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Mehmet 
Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Çumra-
lıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hüse-
yin Sevim Köroğlu İlkokulu, Namık Kemal 
Ortaokulu, Köseali İlkokulu, Kızören ile 

İpekler Mahallesi’ndeki okullar. 
GENÇLİK, ÜLKEMİZİN 

EN KIYMETLİ HAZİNESİDİR
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-

ca, Karatay Belediyesi olarak gelişim ve 
eğitim çağındaki bütün genç ile çocuklara 
yönelik projeler ürettiklerini dile getirdi. 

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı ile birlikte te-
melleri atılmaya başlanan halı sahaların 

bu amacı taşıdığını belirten Başkan Ha-
san Kılca, “Gençlik, ülkemizin ve insan 
hayatının en kıymetli hazinesidir. Türkiye 
de genç nüfus bakımından oldukça zen-
gin bir ülke. Bizim de gençlerimize gü-
venimiz tam. Zira araştıran, öğrenen ve 
sürekli kendini geliştiren bir gençliğimiz 
var elhamdülillah. Onlar için ne yapsak 
azdır çünkü onlar, bizim başımızın tacı. 

Bu bağlamda bizler de Karatay Beledi-
yesi olarak çocuklarımızın hem bedensel 
hem de zihinsel anlamda yetişmelerine 
katkı yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl 
Karatay’daki 30 okulumuza halı saha 
yapılabilecek alanlara yeni suni çim halı 
saha kazandırma çalışması başlatmıştık. 
Ekiplerimiz şu ana kadar 8 okulumuzun 
halı saha projesinin yapımını tamamladı. 
Halı sahalarımız; 1000 metrekare ebatla-
rında, FIFA normlarında ve suni çim saha 
şeklinde inşa ediliyor. Halı sahalarımızın 
etrafı Galvanizli kafes tellerle çevrili. Yine 
halı sahalarımızın yürüme yolları da kilitli 
parkeyle kaplı. Bu projemizle yarınları-
mız ve umudumuz olan yavrularımızın en 
güzel şekilde yetişmesine katkı sunmayı 
amaçlıyoruz. Ülke olarak güçlenerek ve 
kalkınarak ilerlemek için gençlerimize 
ihtiyacımız var. O yüzden biz gençlerimizi 
çok seviyoruz ve onlara yönelik projeler 
üretmeye, onları mutlu etmeye çalışıyo-
ruz. Bu vesileyle yapımı tamamlanan 8 
adet halı sahamızın hayırlı olmasını dili-
yorum. Kalan diğer halı sahalarımızı da 
hızlı bir şekilde bitirerek çocuklarımızın 
kullanımına sunmuş olacağız inşallah” 
şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ

‘Gençlerimiz ülkemizin
en kıymetli hazinesidir’
Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçtiğimiz yıl temelleri atılmaya başlanan ilçedeki 30 okula 
FIFA normlarına uygun 30 yeni suni çim halı saha kazandırılmasına yönelik proje hızla ilerliyor. Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, gelişim çağındaki çocuk ve gençlere katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirte-
rek, “Ülkemizin en kıymeti hazinesi gençlerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” dedi 

Yavru Kartal’da 
hazırlıklar sürüyor

Ereğlispor top
başı yapacak

Karadağ maçı
biletleri satışta

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Karatay 
Termal 1922 Konyaspor’da, çalışmalar iki günlük iznin 
ardından yeniden başladı. Saraçoğlu Tesisleri’nde Teknik 
Direktörü Hakan Ünal ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma 
hareketleri ile başlayan antrenman, stabilizasyon çalışması 
ile devam etti. Antrenman yenileme koşusu ile tamamlan-
dı. n SPOR SERVİSİ

2021/2022 Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek 
olan Beta Trafo Ereğlispor, 08.09.2021 Çarşamba günü 
top başı yapacak. Kulüp Başkan Bilgin Kamış yaptığı açık-
lamada, "Beta Trafo Ereğlispor Kulübümüz hak ettiği üst 
liglere taşıyacak bir ekip oluşturulduğunu gerekli ve kaliteli 
transferlerin yapıldığını, ayrıca tecrübeli, kaliteli takviyeler 
yapacağız. Yeni sezonda başarılı bir Beta Trafo Ereğlispor 
izlettirmek için gece, gündüz demeden gücümüzün yettiği 
kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Ereğlili hem-
şehrilerimiz de maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz.” 
dedi. n SPOR SERVİSİ

A Milli Takımın Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 
21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası 
Avrupa Elemeleri G Grubu maçının genel bilet satışı baş-
ladı. 

Stadyum seyirci kapasitesinin %50'si oranında ev sahi-
bi seyirciler için satışa sunulan biletler, www.passo.com.
tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişe-
leri'nden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak. 
Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 
TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak 
belirlendi. n SPOR SERVİSİ

Akşehir 10 adet sentetik çim sahaya kavuşuyor
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kon-

ya’nın Akşehir İlçe Belediyesi işbirliği 
ile ilçede 10 mahalle daha sentetik çim 
sahaya kavuşuyor. Akşehir ilçesi Engilli, 
Gedil, Gölçayır, Ilıcak, Kuruçay, Kozağaç 
Gözpınarı, Yaylabelen, Reis mahallele-
rine 9 adet açık ve Altuntaş Mahallesine 
de 1 adet kapalı olmak üzere toplam 10 
adet çim yüzeyli futbol sahasının ihalesi 
yapılarak sahaların yapım çalışmaları 
başladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Akşehir Belediyesi olarak merkez mahal-
lelerde yaptıkları hizmet ve yatırımları dış 
mahallelerde de devam ettiklerini belirte-
rek, “Daha önce Akşehirimizin Atakent, 
Yazla, Çakıllar, Adsız, Değirmenköy, 

Karahüyük, Karabulut, Ortaköy ve Çamlı 
Mahallelerinde yaptığımız sentetik çim 
sahaların ardından Engilli, Gedil, Gölça-
yır, Ilıcak, Kuruçay, Kozağaç Gözpınarı 

Yaylabelen, Reis ve Altuntaş Mahalle-
lerimizde de sentetik çim sahalarımızın 
ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. 
20x40 metre boyutlarında olan sentetik 

çim yüzeyli futbol sahalarının ihalesi ya-
pılmış olup 4 milyon 257 bin 280 TL bedel 
ile çalışmalar devam etmektedir. Şu an 
için sahalardaki çalışmaların yüzde 30’u 
tamamlanmıştır.

 9 adeti açık, Altuntaş Mahallemiz-
deki kapalı olarak yapımı devam eden 
sentetik çim sahalarımız sayesinde bu 
mahallelerimizde yaşayan gençlerimiz 
ve çocuklarımızda spor yapma imkanına 
kavuşmuş olacaklardır. Değerli hemşeh-
rilerimiz hizmetin en iyisine, en güzeline 
layıktır. Akşehir Belediyesi olarak vatan-
daşlarımızın zihnen, bedenen ve sosyal 
yönden en iyi hizmetleri alması yaşam 
kalitesinin artırılması için hizmetlerimizi 
ve yatırımlarımızı artırarak devam ettire-
ceğiz” dedi.n İHA
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Profis Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Savaş, sektörü ve çalışmalarını anlattı. Savaş, gençlere tavsiyelerde de 
bulunurken pandemiden bahsederken de, “Herkesin personel çıkarttığı dönemde biz işe alımlar yaptık” dedi

‘Pandemide yeni iş alanı oluşturduk’
Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir 

miyiz?
1986 yılında Konya’nın Ilgın 

ilçesinde dünyaya geldim. Daha 
sonra babamın memuriyeti sebebi 
ile Kocaeli ye yerleştik. Depremi 
orada yaşadıktan sonrada tekrar 
Konya’ya döndük.

Profis olarak ne yapıyorsunuz?
Fotokopi makinelerinin tamiri, 

bakımı, toner değişimi gibi tüm 
işlemleri hassasiyetle yapıyoruz. 
Faks cihazlarının tamiri bakımı 
toner değişimi gibi tüm işlemleri, 
geniş ebat Plotter Printer sarf mal-
zeme satış ve tamir hizmetlerimiz 
ile Canon yazıcıların teknik servis-
liği hizmetini vermekteyiz.

Bu işe nasıl başladınız?
Bu işten önce lokantada gar-

sonluk yapıyordum. Lise sondan 
sonra 2004’e kadar orada çalıştım, 
iş kazası geçirdikten sonra oradan 
ayrıldım. Babamın da eski mesleği 
buydu. Öğrencilik yıllarından beri 
yapardı. Babam da beni oraya çırak 
olarak verdi. Daha sonra Fotokopi 
99’a yerleştirdi. Tabii o zamanlar 
sadece parayı düşünerek işe giri-
yorsun. Lokantada 600 lira maaş 
alıyordum fakat gecem gündü-
züm belli değildi. Sabah sekizden 
gece on ikiye kadar çalışıyordum.  
Kazandığım parayı harcayacak za-
man bulamıyordum. Yeni yerimde 
ne kadar maaş alacağımı sordum; 
‘400 lira’ dediler bende kabul et-
tim. Bu şekilde girmiş oldum mes-
leğe.2004’ten 2007’e kadar orada 
çalıştım. 2008’de başka bir mekân-
da çalışmaya başladım Sonra as-
kere gittim 2007-2008 yılını as-
kerde geçirdim. Döndükten sonra 
gördüm ki Fotokopi 99’da işler iyi 
gitmemiş, orası el değiştirmiş Ben 
de bir abimin firmasını kullanarak, 
teyze oğlundan aldığım bisikletle 
müşterilere gidiyorum. Çarşıdan 
organizeye kadar bisikletle gidi-
yordum. Kendimi orada anlatmaya 
çalışıyordum. Tabii daha önce ça-
lışmış olduğum müşterilere gidi-
yordum. Sonra 50-55 kadar müş-
terim vardı. Canon, tekrar bayii 
arayışı içerisine girdi. Biz de dedik 
ki kim kanonu alsa biz onun yanı-
na personel olarak giriyoruz zaman 

elimizi taşın altına koyalım biz ken-
dimiz açalım dedik. Tabii babamı 
ikna etmek biraz zordu. Babam, 
sağ olsun evimizi teminat olarak 
gösterdi ve hizmet vermeye 2010 
yılında kendi işyerimizde olarak 
başladık. Konya-Karaman-Aksaray 
bölge temsilcisi olarak hizmet ver-
meye başladık. Güzel izlenimler 
bıraktığımızı sanıyorum insanlar-
da. Ortağımla birlikte işlerimizi yü-
rütüyoruz. Ben şirketin iktisadi ve 
alım-satım işlerine bakıyorum. 11 
yıldır Konya-Karaman-Aksaray da 
hizmet veriyoruz. Şuan bölge içe-
risinde 1000 sabit müşterimiz var.

Kaç personeliniz var?
10 kişi istihdam ediyoruz. Şuan 

tüm satış noktalarımızın merkezi 
burası. Bölgelerdeki temsilcileri-
miz ile bu sayı daha da artar tabi ki. 

Pandemi sektörü nasıl etkile-

di?
Biz ilk başlarda çok tedirgin 

olduk çünkü fotokopi sektörü okul-
lar ile doğru orantılı özellikle üni-
versiteler kapalı olunca da biz çok 
tedirgin olduk. Bu sefer de internet 
satışları çoğaldı. Dedim ya; ürün 
yelpazemiz çok geniş dolayısıyla 
internet satışları bizi çok iyi idare 
etti hatta herkesin personel çıkart-
tığı dönemde biz işe alımlar yaptık.

Peki bu dönemde devlet des-
teği aldınız mı?

Bir ay aldım, mayıs ayı işleri-
miz kötü geçmişti, sonraki ay işle-
rimiz düzelince hemen iptal ettik. 
Tabi pandemi sürecinde okullar 
kapalı olunca insanlar evlerine ya-
zıcı almaya başladı. Yine pandemi 
sürecinde otomobil alım-satımı 
hızlanınca biz de şirketimiz bün-
yesinde resmi bir şekilde otomobil 

alım satımı da yaptık, yapıyoruz.
Mehmet Akif Savaş iş haricin-

de ne yapmayı sever?
Spor yapmayı çok severim tabii 

evlendikten sonra biraz ara verdim 
ve arkadaşlarım ile vakit geçirmeyi 
çok severim. Özellikle evlendikten 
sonra dağcılık sporuna çok merak 
sardım. Konya’da gördüğünüz tüm 
yüksek dağlara çıkmışımdır. Daha 
sonra sağlık sebeplerim dolayısı ile 
dağcılık sporunu bıraktım ve daha 
hafif sporlara yöneldim. Atlı okçu-
luk sporunu yapıyorum. Bir tane 
de atım var. Bunun haricinde dalış 
sporu yapıyorum. 2017’de Genç 
ASKON başkanlığına geldim 30 
ay yaptım, sonrasında devrettim 
görevi. Tabii bu görevi yaparken 
diğer STK’lar ile de iletişime geç-
tik tanıştık.2019’da bir görevle Fi-
lipinler’e insani yardım için gittik.

Gençlere tavsiyeleriniz neler 
olur?

Ben birazcık mecburiyetten 
işyeri sahibi oldum. İşlerim sürekli 
sekteye uğradığı için işyeri sahibi 
oldum. Yani herkes işyeri sahi-
bi olacak diye bir kaide yok. Tabii 
insanın işyeri sahibi olmasının çok 
büyük getirileri var. Fakat bunun 
kurallarına da riayet etmek gere-
kir. Mesela ben işçilikten geldim 
ve maaş konusunda sıkıntı yaşa-
dım bugün işyeri sahibiyim buna 
çok dikkat ediyorum.  O işyeri sa-
dece sahibine ait değil, çalışanları 
ile birlikte işyeri sahibidir. Gençler 
buna çok dikkat etmeli. Ne yapa-
caklarsa severek yapsınlar.

Mehmet Akif Savaş

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Hazırlıklar tamamlandı Düdük Ulusoy’da

Süper Lig’de 2021-2022 Sezonu 
3.hafta maçında  bugün (27 Ağustos 
Cuma günü) deplasmanda Adana De-
mirspor ile karşılaşacak İttifak Holding 
Konyaspor, son çalışmasını yaptı. Ka-
yacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan 
Palut ve yardımcı antrenörler yönetimin-

de gerçekleştirilen antrenmanı Kulüp 
Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler 
de takip etti. Topla yapılan ısınma hare-
ketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile 
devam etti. Futbolcular, çıkış koşularının 
ardından yapılan taktik çalışma ile ant-
renmanı tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak 
müsabakaları yönetecek hakemler belli 
oldu. Konyaspor’un deplasmanda Adana 
Demirspor ile oynayacağı maça hakem 
Alper Ulusoy atandı. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Merkez Hakem Kurulundan 
yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta 
maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:
20.30 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 

Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-İttifak Hol-

ding Konyaspor: Alper Ulusoy
Yarın:
19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 

Sarper Barış Saka
19.15 Başakşehir-Kayserispor: Mus-

tafa Öğretmenoğlu
21.45 Hatayspor-Alanyaspor: Mert 

Güzenge
21.45 Beşiktaş-Karagümrük: Cüneyt 

Çakır
29 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat 

Aydınus
19.15 Sivasspor-Göztepe: Burak Şe-

ker
21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Ke-

mal Uğurlu
21.45 Giresunspor-Trabzonspor: Ali 

Şansalan
 n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ligin 3.haftasında bugün dep-
lasmanda Adana Demirspor ile kozlarını 
paylaşacak. Saat 21.45’te Yeni Adana 
Stadyumu’nda başlayacak olan karşıla-
mayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. 

Ulusoy’un yardımcılıklarını Süley-
man Özay ve Kemal Yılmaz yaparken, 
karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise 
Davut Dakul Çelik yapacak.

 Süper Lig’de İlk 2 haftada oynadığı 
Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmala-
rından galibiyetle ayrılan Anadolu Kar-
talı, Adana ekibini de yenerek Süper Lig 
tarihinde ilk kez ilk 3 maçını kazanmak 
istiyor. Öte yandan 5 yıldır da üst üste 3 
maç kazanamayan Yeşil-Beyazlılar, bu 
şanssızlığını da kırmanın peşinde ola-
cak. 

MAÇTAN RAKAMLAR 
Adana Demirspor'a konuk olduğu üç 

Süper Lig maçının sadece birini kazanan 
Konyaspor (2M), o karşılaşmada lig tari-
hindeki en farklı deplasman galibiyetini 
almıştı (Nisan 1990'da 5-1). Yeşil-Beyaz-
lılar aynı zamanda lig genelinde en farklı 
kazandığı maçta da rakibi Adana temsil-
cisiydi (Ekim 1991'de 8-0)

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı 
kazanan İttifak Holding Konyaspor, üst 
üste 3+ galibiyeti en son Nisan 2016'da 
aldı (4G). Deplasmanda üç maçtır gol 
yemeyen Anadolu Kartalı’nın kalesinin 
daha uzun süre gole kapatma serisi ise 
en son Ocak-Nisan 2016 arasında geldi 
(5 maç)

Süper Lig'de oynadığı son 31 karşı-
laşmayı kazanamayan Adana Demirspor 
(1994/95 & 2021/22), lig tarihinde en 
uzun galibiyet hasreti yaşayan ekip konu-
munda. Evindeki kazanamama serisi de 
15 maça çıkan Mavi Şimşekler (4B 11M), 
bu alanda da ligde devam eden en uzun 

serinin sahibi.
Bu sezon Konyaspor'un Süper Lig'de 

attığı üç golün ikisini kaydeden Sokol Ci-
kalleshi, Adana Demirspor'a karşı saha-
ya çıktığı son lig maçında da gol sevinci 
yaşamıştı. (Mart 2020).

Adana Demirspor'a konuk olduğu iki 
lig maçını da kazanamayan Konyaspor 
Teknik Direktörü İlhan Palut (1B 1M), bu 
iki karşılaşmada da gol sevinci yaşaya-
madı.

Konyaspor ile karşılaştığı son sekiz 
Süper Lig maçının sadece birini kaza-
nan Adana Demirspor Teknik Direktörü 

Samet Aybaba (2B 5M), tek galibiyetini 
Kasım 2017'de evinde aldı (Sivasspor 
2-1 Konyaspor).

KARTAL MORALLİ 
Süper Lig’in ilk 2 haftasını kayıpsız 

atlatan İttifak Holding Konyaspor, Adana 
Demirspor deplasmanına moralli bir şe-
kilde gitti. 

Sivasspor ve Başakşehir galibiyet-
leriyle 2021-2022 sezonuna giriş yapan 
Anadolu Kartalı, Adana deplasmanında 
da kazanarak yoluna doludizgin bir şekil-
de devam etmek istiyor.

Öte yandan rakip Adana Demirspor 

ise ilk 2 haftada galibiyet alamazken, li-
gin ilk maçında Fenerbahçe’ye 1-0 mağ-
lup oldu. İkinci haftada ise deplasmanda 
Kayserispor ile karşılaşan Adana ekibi, 
rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor’da Anicic ve Musa Çağı-
ran dışında eksik oyuncu bulunmazken, 
Kravets henüz hazır olmadığı için Adana 
Demirspor deplasmanında forma giye-
meyecek.

Adana Demirspor’da ise David Akin-
tola ve Joher Rassoul’un sakatlıklarından 
dolayı forma giyemeyeceği öğrenildi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartal’ı
3’te 3 peşinde

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 3.haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana 
Stadyumu’nda oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve hakem Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. İlk 2 haftada Sivasspor 

ve Başakşehir’i yenerek 2’de 2 yapan Anadolu Kartalı, Adana ekibini de yenerek sezona flaş bir başlangıç yapmak istiyor

Masrafları Serhat
Güler üstlendi

Sami Baki Kıymet
Avrupa şampiyonu 

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 3.haftasında 
deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, dün özel 
uçakla Adana’ya uçtu. Sabah saatlerinde son çalışmasını 
Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştiren Yeşil-Beyazlılar, son-
rasında özel uçakla maçın oynanacağı Adana’ya geçti. Öte 
yandan Yeşil-Beyazlıların Adana Demirspor ile oynayacağı 
karşılaşmanın deplasman masraflarını, Konyaspor yöneti-
cisi ve Öntur Otomotiv sahibi Serhat Güler üstlendi.

Konuyla ilgili Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Ye-
şil-Beyaz formanın yanında yer alan Öntur Otomotiv’e ve 
Serhat Güler’e kulübümüz adına teşekkür ederiz.” denildi.
n SPOR SERVİSİ

U15-U17 Avrupa Halter Şampiyonası 20-27 Ağustos 
2021 tarihlerinde Polonya’da gerçekleştirildi. Türkiye’yi ve 
Konya’yı temsil eden Konyasporlu Sami Baki Kıymet Avru-
pa şampiyonu oldu.

Sami Baki Kıymet şampiyonanın 5. Gününde 96 kiloda 
podyuma çıktı. Koparmada 127 kilo, silkmede 155 kilo kal-
dırarak toplamda 282 kiloyu ulaştı ve bu dereceleri ile 5 kez 
Avrupa rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, “Spor-
cumuz ve antrenörünü tebrik eder başarılarının devamını 
dileriz.” denildi. n SPOR SERVİSİ
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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

MEHMET OKTUT
Son 3-5 gün içerisinde iki güzel, iki 

muhteşem insanı kaybettik…
Şükrü Arslan’ın acısı tazeliğini ko-

rurken, gecenin bir yarısında Mehmet 
Abinin vefat haberi ile sarsıldık, deyim 
yerindeyse yerle bir olduk!

xxx
Mehmet Abi…
Oktut abi…
Can abi…
Güzel abi…
Yiğit abi…
Duruşu, şahsiyeti, kişiliği emsalsiz 

abi…
Hakkında iyi olan ne varsa, hem de 

gözü kapalı söylenebilir, yazılabilir…
“Şöyle başkandı, şunu yaptı, bunu 

yaptı” diye kestirip atamazsınız…
Onu tarif etmek kolay değil…
Mesela Mehmet Oktut abi için iyi 

insan desem karşılığı yok, muazzam 
insan desem de karşılığı yok…

Harika insan, önemli bir lider, bü-
yük bir spor adamı… 

Hiçbiri değil… 
Bambaşka bir insan… 
Benim baktığım yerden Mehmet 

Oktut ismi çok şeyin de tarifidir aslın-
da…

İnsanlığın tarifidir…
Duruşun tarifidir…
Kişiliğin tarifidir…
Namusun tarifidir…

Spor adamlığının tarifidir…
İyiliğin tarifidir…
Otoritenin tarifidir…
Yardımseverliğin tarifidir…
Vatanseverliğin tarifidir…
Memleket sevdasının tarifidir.
xxx
Mehmet Abinin arkasından ne söy-

lesek, ne yazıp çizsek eksik kalır…
Vefat haberini alınca kaldım öyle-

ce…
Hem de kalakaldım…
Nutkum tutuldu…
Mehmet Abiyi kaybetmek hem çok 

acı, hem de çok can acıtıcı…
Benim rol modelimdi…
Başkalarını bilmem, ama ben rol 

modelimi kaybettim…
Saatlerce karşısına otursam, yüzü-

ne bakmaya doyamadığım bir adamdı 
Mehmet Abi…

Bilenler bilir, kendisine karşı özel bir 
sevgim vardı…

Sadece sevgi değil, saygıda da toz 
zerresi kadar kusur etmedim.

xxx
Benim hayatımın belirli, ama 

önemli bir bölümü onunla geçti… 
Önce futbolculuğu, sonra yönetici-

liği, daha sonra başkanlığı ve en sonun-
da da çalıştığım gazetedeki söz sahipliği 
ile hayatımda anlamı olan bir adam 
oldu Mehmet abi… 

İnanmayacaksınız ama, onu tanı-

dıktan sonra, hayatımı 
onun örf, adet ve gele-
neklerini öğrenerek geçir-
dim…

Onun arkadaşlarının 
çoğu Mehmet Abiyi inat, 
yüzü gülmez, soğuk bir 
insan olarak düşünür…

Alakası yok…
Mehmet abi tam tersi 

pamuk gibi yüreği olan, 
ama mesafesini koruyan 
bir adamdı…

Konya deyimiyle “hafif adamları” 
yani “yılışıkları” sevmezdi…

Ve bunu da belli ederdi…
Mehmet Abi, bir insanın yüzünü 

okşuyorsa, bilin ki, sevdiğindendir…
Şükürler olsun ki, her karşılaşma-

mızda yüzümü okşadı, hatırımı sordu.
xxx
Ölüm, muhteşem bir adamı aldı 

bizden…
Aslında çok çok önceden kopardı 

illet hastalık, Mehmet Abiyi sevdiklerin-
den ve sevenlerinden…

Bizlerden ayrılacağını biliyorduk…
Çok ağır bir rahatsızlığın pençesin-

deydi… 
Izdırap veren bir illetle yaşıyordu…
Tabi buna yaşamak denirse! 

Yazı kışı, haftayı ayı, 
geceyi gündüzü bilme-
den sadece nefes alıyor-
du…

Hepsi o…
Herkes, daha doğru-

su Mehmet Abiyi tanıyan-
lar öylesine sevdiler ki, 
vazgeçemediler…

Gök kubbede bıraktı-
ğı sedalarla canımızın içi 
oldu…

Melun bir hastalık, gönüllerden 
değil, gözlerden uzaklaştırdı Mehmet 
Oktut Başkanı…

Ve Çarşamba günü gökteki yıldızlar 
gibi kayıp gitti bu dünyadan…

Tezcan Uzcan Hoca, “Düzgün, 
mert ve dik duruşlu güzel insan, büyük 
kaptan, efsane adam” cümlesini laf ol-
sun diye kurmamıştır…

Dünya görüşleri farklı farklı insan-
lar, Mehmet Oktut için güzel cümleler 
kuruyorlarsa, demek ki bu güzel adam 
güzel işler yapmış bu dünyada…

xxx
25 yaşında, futbolunun baharın-

da, ismi Beşiktaş ve Galatasaray için 
anılırken, baba Veysel Oktut’un, “Gel 
oğlum dükkanın başına geç” çağrısı-
na, hiç itiraz etmeden “tamam baba” 

diyerek, şanı şöhreti, parayı pulu elinin 
tersiyle itip, marangozlar sanayisindeki 
dükkanın başına gelen adamın ismidir 
Mehmet Oktut…

Boru değil…
Kimseye eyvallahı olmayan adamın 

ismidir Mehmet Oktut…
Konyaspor genç takımında, pro-

fesyonel takımında kaptanlık yapan 
adamın ismidir Mehmet Oktut…

Konyaspor’da hem genel kaptanlık 
yapan, hem başkanlık yapan adamın 
ismidir Mehmet Oktut…

Konyaspor’da duruşuyla efsanele-
şen adamın ismidir Mehmet Oktut… 

Hem Siyah-Beyazlı, hem de Ye-
şil-Beyazlı Konyaspor’un tarihine 
damga vuran adamın ismidir Mehmet 

Oktut…
Dahalarını saymıyorum…
Konyasporlu duruşunun en önemli 

temsilcisi Mehmet Oktut, bundan böyle 
gönüllerimizin bir parçası olarak tüm 
Konyasporluların içinde yaşayacak... 

Hatıraları ise asla akıllarımızdan çık-
mayacak…

Eveleyip gevelemeyi sevmem, 
Mehmet Oktut, şimdiki birçok başkan, 
yönetici, topçu gibi çakma değil, çelik 
gibi bir Konyasporluydu…

Genlerinde vardı Konyasporlu-
luk…

Başka ne diyebilirim ki, “Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun” demekten baş-
ka…

Güle güle duruşu olan adam.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

GÜLE GÜLE DURUŞU OLAN ADAM…


