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Market eve geliyor
2019 yılında baş gösteren ve kısa sürede pandemiye dönüşen koronavirüs, insanların alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. 
Bulaş riskinin arttığı kalabalık ortamlardan uzak durmak isteyen vatandaşlar, artık market alışverişlerini de online yapıyor

TİCARETİ DEĞİŞTİRDİ
2019 yılında baş gösteren koro-
navirüs pandemisi, tüm dünyayı 
etkisi altına aldı. Aşının çıkması 
ve dünya genelinde kullanımının 
artmasına rağmen hala tam an-
lamıyla kontrol altına alınamayan 
koronavirüs, insan sağlığını tehdit 
etmeyi sürdürüyor. Koronavirüs, 
insan sağlığını olumsuz etkileme-
sinin yanında, dünya genelinde 
ticarette ve çalışma hayatında da 
büyük dönüşümlere neden oldu. 

KONYA AYAK UYDURDU
Koronavirüs nedeniyle birçok işyeri es-
nek çalışma veya evde çalışma uygula-
masına geçerken, e-ticaret konusunda 
da büyük bir gelişim sağlandı. Korona-
virüs nedeniyle uzmanların tavsiyeleri 
üzerine kalabalık ortamlardan uzak 
durmak isteyen birçok vatandaş, artık 
mutfak alışverişlerini de online şekil-
de gerçekleştiriyor. Ulusal marketler 
dışında Konya’daki yerel marketler de 
bu yeniliğe ayak uydurmuş durumda.
n HABERİ SAYFA 3'TE
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Geleceğin 
yazılımcıları

Kızılay’la Konya 
hayat veriyor 

Taksicilerden 
örnek davranış

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin ev sahipliğinde Beyşe-
hir’de düzenlenen “Oyun Ge-
liştirme Yaz Kampı” geleceğin 
oyun yazılımcılarını ağırladı. 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
tüm gençlere başarılar diledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya'da Kızılay tarafından 
"Konya Hayat Veriyor" kan bağı-
şı etkinliği düzenleniyor.
Kültürpark'ta 20 Kızılay personeli 
ve 30 gönüllünün görev aldığı 
3 gün sürecek etkinlik vatan-
daşların yoğun ilgisiyle devam 
ediyor.  n HABERİ SAYFA 3'TE

SMA hastası olan Nilüfer ailesi-
nin kızlarını yaşatabilmek için 
başlattıkları yardım kampanya-
sına Konya Şoförler odasından 
da destek verildi. Konya’daki 
taksilere farkındalık oluşturmak 
için Eslem bebeğin fotoğrafını 
içeren giydirmeler yapıldı.
n HABERİ SAYFA 5'TE

‘YENİ MARKALAR 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bu acının tarifi yok!

 Konya’da geçirdikleri trafik kazası nedeniyle hayatı-
nı kaybeden aynı aileden 6 kişi, Kayseri’de toprağa 
verildi. Cenazede, hayatını kaybedenlerin yakınları 

gözyaşlarını tutamadı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı MÜSİAD Cuma 

Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Başkan Altay, 
“Konya’ya yeni markalar oluşturmaya çalışıyoruz. 

İnşallah hep birlikte gayretimiz neticelenir ve Konya 
hepimizin çocuklarının yaşayacağı en güzel şehirlerden 

birisi olur diye ümit ediyorum” dedi.
 n HABERİ SAYFA 3'TE

30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldönümü 
nedeniyle Konya siyaset, iş ve STK 
dünyasından açıklamalar geldi. 30 Ağus-
tos Zaferi’nin Türkiye tarihi açısından 
önemli bir zafer olduğunun vurgulandığı 
açıklamalarda, bu zaferle Anadolu’nun 
Türklerin vatanı olduğunun tescil edildi-
ğine dikkat çekildi.
n HABERİ SAYFA 11’DE
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2019 yılında baş gösteren ve kısa sürede pandemiye dönüşen koronavirüs, insanların alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. 
Bulaş riskinin arttığı kalabalık ortamlardan uzak durmak isteyen vatandaşlar, artık market alışverişlerini de online yapıyor

Market ihtiyacı eve geliyor
Pandemi nedeniyle insanların 

alışveriş alışkınları da değişti. Pan-
demi süreciyle birlikte artan e-tica-
ret, market alışverişlerinde de ken-
dini gösteriyor. Son dönemlerde 
vatandaşlar market alışverişlerini 
internet üzerinden yapıyor. 

2019 yılında baş gösteren ko-
ronavirüs pandemisi, tüm dünyayı 
etkisi altına aldı. Aşının çıkması ve 
dünya genelinde kullanımının art-
masına rağmen hala tam anlamıyla 
kontrol altına alınamayan korona-
virüs, insan sağlığını tehdit etmeyi 
sürdürüyor. 

Koronavirüs, insan sağlığını 
olumsuz etkilemesinin yanında, 
dünya genelinde ticarette ve çalış-
ma hayatında da büyük dönüşüm-
lere neden oldu. Koronavirüs ne-
deniyle birçok işyeri esnek çalışma 
veya evde çalışma uygulamasına 
geçerken, e-ticaret konusunda da 
büyük bir gelişim sağlandı. Ko-
ronavirüs nedeniyle uzmanların 
tavsiyeleri üzerine kalabalık ortam-

lardan uzak durmak isteyen birçok 
vatandaş, artık mutfak alışverişle-
rini de online şekilde gerçekleştiri-
yor.

ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞTİ
Koronavirüs pandemisi, insan 

sağlığını tehdit etmesinin yanında, 
dünyadaki birçok alışkınların da de-
ğişmesine neden oldu. Özellikle ti-

cari hayatı büyük oranda etkileyen 
pandemi, yeni çalışma şekillerini de 
beraberinde getirdi. Koronavirüsün 
bulaş riskinin kalabalık ve kapalı or-
tamlarda artması nedeniyle dünya 
genelindeki pekçok işletme, esnek 
çalışma veya evde çalışma uygula-
masına geçti. Bu durum, toplantıla-
rın, ticari aktivitelerin online şekil-

de yapılmasını sağladı. Böylece iş 
hayatında dünya genelinde büyük 
bir dönüşüm yaşandı. 

e-TİCARET İVME YAKALADI
Son yıllarda, internet kullanı-

mının hızla arttığı dünyada yeni 
ticaret ve alışveriş anlayışları da 
gelişmeye başlamıştı. Bunun en 
güzel örneği olarak ortaya çıkan 

e-ticaret, son 10 yıldır dünyanın en 
önemli alışveriş şekli olarak dikkat 
çekiyordu. Kolay ve daha ucuz ol-
masıyla e-ticaret’in yaygınlaşması, 
yeni e-ticaret uygulamalarının da 
artmasını sağladı. Bu gelişim, 2019 
yılında baş gösteren koronavirüs 
pandemisiyle birlikte daha da arttı. 
Uzmanların koronavirüsün bulaş 

riskini azaltmak için sürekli maske, 
mesafe ve hijyen kurallarını anım-
satması, vatandaşları market veya 
farklı ihtiyaçlarını gidermek için 
online alışveriş yapmaya itti. Bu 
ihtiyacı karşılamak için ise birçok 
mağaza zinciri ve yerel marketler, 
online alışveriş uygulamasını haya-
ta geçirdi. 

KONYA’DA BİRÇOK 
MARKETTE ‘ONLİNE’ İMKAN
Artan e-Ticaret ve online alış-

veriş konusunda Konya büyük bir 
gelişim sağladı. Yeniliği iyi bir şe-
kilde takip eden Konya’daki yerel 
marketler, online alışveriş uygula-
malarıyla vatandaşların hayatlarını 
kolaylaştırıyor. Türkiye genelinde 
marketleri bulunan zincir market-
leri dışında Konya’da Çelikkayalar, 
NarGross, Gross Toptan, Bak Bu 
Gross, Çetinler gibi marka mar-
ketlerin de online alışveriş imkanı 
sağlaması, vatandaşlardan tam not 
alıyor.  
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya'da Kızılay tarafından 
"Konya Hayat Veriyor" kan bağışı et-
kinliği düzenleniyor.

Kültürpark'ta 20 Kızılay perso-
neli ve 30 gönüllünün görev aldığı 
3 gün sürecek etkinlik vatandaşların 
yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kan 
bağışçısı kazanım personeli Özlem 
Arslan Kuru, kan verebilecek 18-
65 yaş aralığındaki herkesi bağışta 
bulunmaya davet etti. Kan bağışla-

manın insan hayatında çok önemli 
bir yeri olduğunu belirten Kuru, va-
tandaşların yaz döneminin hareket-
liliği nedeniyle bazen kan bağışını 
aksattıklarını belirterek, "Hastalıklar 
ve kana olan ihtiyaç yazın da devam 
ediyor. Kültürpark'ta düzenlediği-
miz şenlik havasındaki etkinlikle, 
gönüllülerimizle, personelimizle ve 
bağışçılarımızla 'birçok hayata umut 
olalım' niyetindeyiz." ifadelerini kul-

landı. "Konya Hayat Veriyor" etkin-
liği kapsamında yaklaşık 500 vatan-
daşın kan bağışında bulunduğunu 
aktaran Kuru, şöyle devam etti:

"3 günün sonunda burada 
önemli olan, sayısal değerden çok 
şehrimizin ve halkımızın ihtiyacını 
karşılayabilmemiz. 2 binlere yakın 
bir bağışçı katılımımızın olacağı-
nı şimdiden görebiliyoruz. Birçok 
kurumsal destekçimiz var. Bu dö-

nemde onların da hem sosyal med-
ya üzerinden hem de kendi kurum 
çalışanlarına yaptıkları çağrılarıyla 
desteklerini aldık. Buradaki katılım-
cılarla iyilik yapabilmenin huzurunu 
yaşayacağız inşallah." Kuru, etkinli-
ğin 30 Ağustos'a kadar 10.00-20.00 
saatleri arasında devam edeceğini, 
bağışta bulunan vatandaşlara gü-
nün anısına çeşitli hediyeler verdik-
lerini söyledi. n AA

Kızılay’la Konya hayat veriyor

‘Yeni markalar için çalışıyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİ-
AD Konya Şubesi'nin düzenlediği 
Cuma Hasbihal toplantısına katıldı. 
Programın açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı M. Hilmi Kağnıcı, önümüzdeki 
günlerde düzenlenecek olan faali-
yetler hakkında bilgi verdi. “İçin-
den geçtiğimiz sıkıntılı günlerde 
bu çatı altında gördüğünüz fedakâr 
üyelerimizin tümü, zor şartlar altın-
da gece gündüz demeden çalıştılar, 
iç pazardaki daralmaya rağmen pes 
etmediler, yeni Pazar arayışında 
bulundular ve yeni ihracat mer-
kezleri oluşturdular.  Şehrimizin 
kalkınmasına ve ihracat oranını en 
üst seviyelere ulaştırmak için eli-
mizden gelen bütün gayreti sarf 
ediyoruz. Bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla şehrimizin geleceği 
adına ortak hareket etmeye devam 
edeceğiz. Özellikle Büyükşehir Be-
lediyemizin şehrimizin gelişmesi 
ve yarınlarının daha güzel olması 
için büyük katkısı var. Bu vesiley-
le Uğur İbrahim Altay Başkanımıza 
şehrimize katkılarından dolayı çok 
teşekkür ediyorum” dedi.  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’da “Konya’mız hızla 
gelişiyor, büyüyor. Bunda hepi-
nizin çok büyük katkısı var. Allah 
hepinizden razı olsun. Şimdi büyük 
bir organizasyona hazırlanıyoruz. 
5. İslami Dayanışma Oyunları. İn-
şallah 9 Ağustos 2022’de Konya 

2021 olarak düzenlenecek. Bütün 
organizasyonumuzu, bütün inşaat 
işlerimizi ve bütün programlarımızı 
bu tarihe göre çalışıyoruz ki gelen 

misafirlerimizi güzelce ağırlaya-
lım diye. Bir taraftan bunun spor-
tif bir yanı var. 55 ülkeden 3 bine 
yakın sporcu gelecek ama bizim 

için kıymetli olanı şehrin tanıtımı 
için elimize büyük bir fırsat geçti. 
Hem ülke içinde hem ülke dışında 
büyük bir tamım imkânı oluşacak. 
Çünkü, Konya tanıtılmayı hak eden 
bir şehir. Bugüne kadar çok önemli 
işler yapıldı. Bir taraftan da bunu 
uluslararası diplomasiye çevirebilir 
miyiz diye bir çalışma yürütüyoruz. 
İnşallah muvaffak oluruz. Konya 
bu işi çok coşkuyla yürütür. Tabi 
burada şehirdeki herkese görev 
düşüyor. Logoların kullanımı, bay-
rakların asılması konusunda çalış-
malar yapıyoruz. İnşallah bundan 
sonra üçüncü bayrak olarak Konya 
2021 logolarını hep birlikte kulla-
nalım. Kamu kurumlarımız, oda-
larımız, borsalarımız inşallah biraz 
buna odaklanarak hareket etmek 
istiyoruz. Konya için gece gündüz 
çalışıyoruz. Özellikle bu dönem 
koordinasyon da üst seviyede... İl 
Başkanımız da burada. Onun şah-
sında tüm teşkilatlarımız, belediye 
başkanlarımız yoğun bir çaba içeri-
sindeyiz. Yeni Büyükşehir Yasasıyla 
birlikte alan çok büyüdü. İlçeleri-
mizi de kalkındırmaya çalışıyoruz. 
Konya’ya yeni markalar oluşturma-
ya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte 
gayretimiz neticelenir ve Konya 
hepimizin çocuklarının yaşayacağı 
en güzel şehirlerden birisi olur diye 
ümit ediyorum” Konuşmaların ar-
dından MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Kağnıcı, Başkan Altay’a günün 
anısına hediye takdim etti.  
n HABER MERKEZİ

ASELSAN Konya, sanayinin 
geldiği noktayı gösteriyor

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik ASELSAN Konya Silah Sis-
temleri Anonim Şirketi tarafından 
düzenlenen ‘Birlikte Daha Güçlü-
yüz’ teması ile gerçekleşen “ASEL-
SAN Konya Tedarikçi Çalıştayı”na 
katıldı. 

Çalıştaya, ASELSAN Konya Si-
lah Sistemleri Anonim Şirketi Ge-
nel Müdürü Bülent Işık, ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri Anonim 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kaval, Konya Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Me-
miş Kütükçü, Konya Ovası Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 
Mahmut Sami Şahin, KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Bayram Sade, 
KTÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Mustafa Karaman, Konya Sana-
yisinin önde gelen sanayici ve iş 
adamları katıldı. 

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik, “Sanayi kuruluşları-
mızla iş birliğinin artması için bu 
tarz toplantıların önemli olduğu-
nu düşünüyorum ve bu sebeple 
bizi burada bir araya getirdiği için 
ASELSAN Konya yönetimine te-
şekkürlerimi sunuyorum. Savun-
ma sanayinin ekonomik getirisi bir 
yana ülkemizin bağımsız hareket 
etmesi noktasında ASELSAN çok 
önemli bir konumda, Konya’mızda 
ASELSAN’ın böyle bir fabrikasının 
olması söylendiği gibi Konya’ya 
verilen değeri ve Konya sanayi-
nin geldiği ve geleceğini noktayı 
gösteriyor. Onun yansımasını da 
üniversitemizi tercih eden öğrenci 
profilinde göreceğiz, burada istih-
dam imkanı bulabilecekleri için. 
Konya Teknik Üniversitesi olarak 
üniversite sanayi iş birliğinin en 
üst düzeyde yapılması için her 
türlü iş birliğine hazırız, ancak üni-
versite sanayi işbirliğini sadece sa-
nayicilerimizin TÜBİTAK KOSGEB 
projelerine danışman verme şek-
linde olmasını istemiyoruz. Sana-
yicilerimizle ortak proje yürütmek, 
yüksek teknoloji içeren projeler 
yapmak istiyoruz” dedi. 

KÜTÜKÇÜ “ASELSAN KONYA İLE 
KONYA’MIZ YENİ BİR EŞİĞİ 

DAHA GEÇECEK”
Konya Sanayi Odası Başkanı 

Memiş Kütükçü, “ASELSAN Kon-
ya’nın, Anadolu sanayi ile entegre 
olmasına imkan sağlaması, savun-
ma sanayinin disipliner yapısının 
Anadolu da yaygınlaşmasına im-
kan vermesi açısından çok önemli 
bir konumda bulduğunu düşünü-
yorum.  Savunma sanayinin Ana-
dolu sanayine teknoloji transferi 
sağlamasında birçok ilki hayata ge-
çirecek olan özel bir proje, bir gö-
nül projesi, tüm safhaları büyük bir 
özveriyle büyük bir gayretle inşa 
edilmiş bir proje. Bu yatırımla be-
raber Konya’nın yeni bir eşiği daha 
geçeceğini biliyoruz” dedi.  Konya 
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Mahmut Sami Şahin 
de, “Türkiye’nin en önemli sek-
törel gelişmelerinin başında, son 
yıllarda bildiğiniz gibi savunma sa-
nayi gelmekte. Genelde Ankara’da 
kümelenen firmalar son yıllarda 
alınan karar ile Anadolu’nun çe-
şitli bölgelerine yayılması yönünde 
bir hedefin olduğu görüldü. Burası 
sadece bir ASELSAN yatırımından 
ibaret olmayacak aynı zamanda 
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi-
ne çok daha nitelikli savunma sa-
nayi firmalarının gelmesiyle alakalı 
bir süreci kapsamakta. Dolayısıyla 
bugün bu yapının çok daha güçlü 
bir noktaya gelebilmesi için önce-
likle nitelikli insan yetiştirmekle 
ilgili projelerin de içerisindeyiz. Ül-
kenin nitelikli katma değeri yüksek 
üretme ihtiyacı var bunu da hep 
beraber firmalarımız ve sanayi-
cilerimiz ve nitelikli eğitim veren 
üniversitelerimiz ile beraber ger-
çekleştireceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Teknik Isıl İşlem Sanayi, Ticaret Limited Şirketi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. 
1.Organize Saray Camii’nde Cuma Namazının ardından cemaate aşure ikramında bulundu

İlkay-Ali Sürücü çiftinin kızları Elif ile Sevgi-Mustafa Baydar çiftinin oğulları Ali, 
Diltaş Düğün ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi

Rukiye-Ahmet Atila çiftinin kızı Fatma Zehra ile Dilek-Abdullah Uyar çiftinin oğlu 
Muhammed Şefik, ömür boyu sürecek mutlu birlikteliklerinin en önemli adımını attı

Leyla-Kadir Cengiz çiftinin kızı Merve ile Havva-Mehmet Ali Çoşkun çiftinin oğlu 
Mustafa, düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

Teknik Isıl İşlem aşure 
geleneğini yaşattı

Elif ve Ali çifti 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Atila ve Uyar 
aileleri akraba oldu

Bir ömür boyu 
mutluluğa ‘evet’ dediler

Teknik Isıl İşlem Sanayi, Ticaret 
Limited Şirketi tarafından vatandaş-
lara aşure ikram edildi. 1.Organize 
Saray Camii’nde Cuma Namazının 
ardından cemaate aşure ikramında 
bulundu.  Düzenlenen aşure prog-
ramına Teknik Isıl İşlem Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişi-
kitli, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Büyükdişikitli ile çok sayıda davetli 
katıldı. 

Düzenlenen aşure programına 
ilgi yoğun oldu. Aşure programında 
konuşan Teknik Isıl İşlem Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişi-
kitli, “Her yıl 1.Organize Saray Ca-
mii’nde gerçekleştirmiş olduğumuz 
aşure ikramını bu yılda düzenliyo-
ruz. Her yıl geleneksel olarak yap-
tığımız aşureyi bu yıl da yapmanın 
sevincini yaşamaktayız. İnsanları 
kaynaştıran böyle bir güzelliğe in-
sanlarımız hiçbir ayırım yapmadan 
teveccüh gösteriyorlar. Bu da bizleri 
bir araya getiren geleneklerimizden 
biri. Aşure günü hem mutlulukların 
hem hüzünlerin bir araya geldiği 
çok özel bir gün. Muharrem ayının 
tüm İslam alemine hayırlar getir-
mesini yüce Allah'tan temenni edi-
yorum. Hep birlikte bu ayın bere-
ketini göstermek adına ve binlerce 

yıldır gelen bir gelenek olarak aşure 
dağıtımını yapıyoruz" ifadelerini kul-

landı.
n FAHRİ ALTINOK

İlkay -Ali Sürücü çiftinin kızları 
Elif ile Sevgi-Mustafa Baydar çiftinin 
oğulları Ali, Diltaş Düğün ve Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen nikah 
töreninde birbirilerine ‘evet’ diyerek 
ömür boyu sürecek mutlu birlikte-
liklerinin en önemli adımını attı.  

Sürücü ve Baydar ailelerini 
mutlu günlerinde sevenlerinin ve 
yakınlarının yanı sıra AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, Ziraat 
Mühendisleri Odası (ZMO) Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut ile iş 
adamları, sanayiciler ile çok sayıda 
davetli yalnız bırakmadı. 

Genç çiftin nikahını Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay kıydı. Sürücü ve Bay-
dar aileleri misafirlerini kapıda kar-
şılayarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul etti.  Düzenlenen 
düğün töreninde davetlilere Kon-
ya’nın geleneksel düğün pilavı ik-

ram edildi. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 

genç çifte kurdukları yuvada ömür 
boyu mutlu olmalarını diler, Sürücü 
ve Baydar ailelerini tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Rukiye- Ahmet Atila çiftinin 
kızı Fatma Zehra ile Dilek-Abdul-
lah Uyar çiftinin oğlu Muhammed 
Şefik, Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezi’nde düzenlenen 
düğün merasimi ile dünyaevine 
girdi. 

Atila ve Uyar ailelerini mutlu 
günlerinde Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, Saadet 
Partisi Konya İl Yöneticileri ile Ati-
la ve Uyar ailelerinin yakınları ve 
sevenleri katıldı. 

Atila ve Uyar aileleri misafirle-
rini kapıda karşılayarak, davetlile-
rin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
etti.  

Düzenlenen düğün töreninde 
davetlilere Konya’nın geleneksel 
düğün pilavı ikram edildi. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak genç çifte kurdukları yuvada 
ömür boyu mutlu olmalarını diler, 

Atila ve Uyar ailelerini tebrik ede-
riz. n FAHRİ ALTINOK

Leyla-Kadir Cengiz çiftinin 
kızı Merve ile Havva-Mehmet 
Ali Çoşkun çiftinin oğlu Musta-
fa, düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. 

Cengiz ve Coşkun aileleri-
ni mutlu günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Düzenlenen düğün töreninde 
Cengiz ve Coşkun aileleri misa-
firlerini kapıda karşılarken, mi-
safirlerinin ‘Hayırlı olsun’ dilek-
lerini kabul etti. 

Düzenlenen düğün töreninde 
Merve ve Mustafa’nın mutluluk-
ları gözlerinden okunuyordu. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak genç çifte kurdukları yuvada 

ömür boyu mutlu olmalarını di-
ler, Cengiz ve Coşkun ailelerini 

tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



5 30 AĞUSTOS 2021HABER

Taksiciler Evladına sahip çıkıyor Gelecek Partisi Meram’dan aşure 
Onlarca SMA hastasından biri 

olan Konya'da yaşayan Eslem be-
bek, yardım bekliyor. Tedavi mas-
rafları oldukça yüksek olan hasta-
lığın masraflarını karşılayamayan 
Eslem Bebeğin ailesi için Konya 
yardım elini uzatıyor. SMA has-
tası olan Nilüfer ailesinin kızlarını 
yaşatabilmek için başlatılan yar-
dım kampanyasına Konya Şoförler 
Odası’ndan da destek geldi. Başla-
tılan yardım kampanyasına destek 
olmak için Konya Şoförler Oda-
sı’na kayıtlı Ticari taksilere Eslem 
bebeğin resimlerinden oluşan cam 
giydirme yapıldı.  Farkındalık oluş-
turmak amacıyla Eslem Bebeğe 
destek verdiklerini kaydeden Kon-
ya Şoförler Odası Başkanı Ahmet 
Şen, “Zor bir hastalık süreci geçi-
ren Eslem bebeğe hayırseverlerin 
dikkatini çekmek ve bir farkındalık 
oluşturmak için bazı taksilerimizin 
arka camına Eslem bebeğin resim-
leri ve grafiklerini yaptırdık. Murat 

ve Meram Yeni yol Taksi esnafları-
mıza bu hassasiyetleri ve verdikle-
ri destekten dolayı teşekkür ederiz.  
İnşallah bir katkısı olur ve en kısa 
sürede sağlığına kavuşur. SMA 
hastalığının tedavi ücretleri çok 
yüksektir. Eslem ve diğer çocuk-

lara bu konuda destek olmalıyız. 
Umut ediyorum ki Konyalı hem-
şerilerimiz Eslem Bebeğe ve diğer 
çocuklara sahip çıkarak gereken 
desteği verirler. Hepsine Allahtan 
acil şifalar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Meram İlçe 
Teşkilatı, Muharrem ayı vesilesiyle 
vatandaşlara aşure ikramında bu-
lundu.  Gelecek Partisi Meram ilçe 
teşkilatı, MYK Üyesi Ömer Ünal, 
İl Sosyal Politikalar Başkanı Meh-
met Mert, İl Kadın Kolları Başkanı 
Çiğdem Türker ile İl ve İlçe yöne-
tim kurulu üyelerinin katılımı ile 
aşure ayı münasebeti ile Larende 
Caddesi’nde düzenlediği etkinlikle 
vatandaşlara aşure ikram etti. Et-
kinlikte konuşan İlçe Başkanı Ali 
Bilgehan Koçak: “Hicri yılbaşı olan 
Muharrem ayımızın Vatanımıza, 
Milletimize ve İslam âlemimize 
hayırlara vesile olmasını dilerim. 
Bu güzel ayın İnşallah İslam âle-
mimize, Vatanımıza ve Milletimize 
bolluk ve bereket getirmesini diler, 
Allah’tan nice güzel aylara kavuş-
mamızı dilerim” dedi. İl Sosyal 
Politikalar Başkanı Mehmet Mert 
de: “Hicri yılbaşı ve Kerbela’nın 
yaşandığı Muharrem ayındayız, 

yas ayının, Matem ayının olduğu 
bir gündeyiz, yine aynı zamanda 
mitolojik ve geleneksel bir yemek 
olan aşure etkinliğimizdeyiz, Bu-
gün Ortadoğu’da, Suriye’de, Filis-
tin’de, Afganistan’da Yemen’de ve 
Dünya’nın birçok İslam Ülkesinde 
yaşanan yeni Kerbelaların bir daha 

yaşanmamasını temenni ediyoruz. 
Bu vesile ile birlik ve beraberliğin, 
kaynaşmanın, aşure gibi aynı ka-
zanda pişebilmenin, aynı kazanda 
kaynayabilmenin verdiği beraber-
liğimize vesile olan ve bu etkinliği 
düzenleyenlere teşekkürler” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da Faaliyet gösteren Tur-
gut ve Çevre Köyleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma Eğitim Kültür Derne-
ği (TURÇEV-DER) ihtiyaç sahipleri 
için tekerlekli sandalye dağıtımı yap-
tı. Turgut ve Çevre Köyleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Eğitim Kültür 
Derneği (TURÇEV-DER), ihtiyaç sa-
hipleri için tekerlekli sandalye dağı-
tımı yaptı. 

Sponsorların verdiği destekle alı-
nan tekerlekli sandalyeler Yunak İl-
çesinin Turgutoğullarına bağlı bulu-
nan köylerdeki engelli kardeşlerimiz 
ve annelerimize tekerlekli sandalye 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Teker-
lekli sandalyeleri (TURÇEV-DER) 
Başkanı Erol Yayla ile Yönetimdeki 
Pirebi Mahalle muhtarı Özkan Aşık 
ve Veli Tuncez tarafından ihtiyaç sa-
hiplerine teslim edildi.
n HABER MERKEZİ

TUR-ÇEV’den tekerlekli sandalye desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir’de düzenlenen “Oyun Geliştirme Yaz Kampı” geleceğin 
oyun yazılımcılarını ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm gençlere başarılar diledi

Geleceğin yazılımcıları
Türkiye’nin farklı şehirlerinden 

17 yaş üzeri 500 gencin katıldığı 
“Oyun Geliştirme Yaz Kampı” bu 
yıl Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin ev sahipliğinde Beyşehir’de 
gerçekleştirildi. Dijital Türk Oyun-
ları Platformu (DİTOP) ile Bilişim 
Vadisi Digiage’in organize ettiği ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliği yaptığı “Oyun Geliştirme 
Kampı” dünya oyun sektörüne yeni 
tasarımcı, yazılımcı ve girişimcilerin 
katılmasını sağlamak amacıyla dü-
zenlendi.

BAŞKAN ALTAY KAMPIN SON 
GÜNÜNDE GENÇLERLE BULUŞTU

Kampın kapanış programına 
katılarak gençlerle bir araya gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, kampta bir eko-
sistem oluşturmanın işin en önemli 
kısmı olduğunu söyledi. İnsanların 
birbiriyle tanışmasının, kendisiyle 
aynı hedefe doğru yürüyen arka-
daşlar bulmasının önemini anlatan 
Başkan Altay, “Umuyorum ki bu 
hayatınızda yeni bir başlangıç olur 
ve bu yaptığınız işler bir alıcı bu-
lur. Burada bulunmanız, bu havayı 
teneffüs etmeniz ve gelecekle ilgili 
bir planlama yapmanız çok değerli. 
Allah yolunuzu açık etsin, hepinize 
kolaylıklar diliyorum. 

Belki hayatınızın ileri aşama-
larında bu işe ‘Konya’dan, Beyşe-
hir’den başladım’ demeniz bizim 
için büyük bir gurur kaynağı olacak. 
Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yor, hepinize başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRA DA
 BİRLİKTELİĞİNİZ DEVAM ETMELİ

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü 
Mustafa Bora Durmuşoğlu, “Açılış-
ta bazı tavsiyelerde bulunmuştum. 
Onların da dikkate alındığını gör-
düm. İşin sadece sanatsal, kültürel 
veya eğlence boyutunun ötesinde 
ticari noktasının da kıymetli olduğu-
nu anlatmaya çalışmıştık. O da ger-
çekten her takım açısından dikkate 
alınmış ve işinizin ne kadar değerli 
olduğunu bildiğinizi göstermiş oldu-

nuz. Bu işin geleceğinin olduğunu, 
ülkemizin dünyaya ihraç edebile-
ceği bambaşka bir ürün olduğunu 
göstermiş oldular. Bundan sonra 
da birlikteliğinizi devam ettirmenizi 
rica ediyorum. Çünkü bu şekilde ge-
lişen şirketlerin geleceği çok parlak 
oluyor.” şeklinde konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ
Oyunder Başkanı Tansu Kendirli 

ise “İlk kez tasarım yapmaya başla-
yanlar ya da hiç tasarım yapmayıp 

sadece tasarım yapanın, oyun ya da 
grafik tasarımı yapanın yanında bu-
lunan arkadaşların oyun sektörüne 
bir kapı araladığını ve devam etmek 
için bir cesaret bulduğunu görüyo-
rum. Bu çok değerli bir şey. Bugün 
yaptıklarınız bir sonrasında yapaca-
ğınız daha iyi işlerin habercisi. Böy-
le bir şeye vesile olduğu için Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum. Uzun zamandır hayal edi-
len şeyleri hayata geçiriyorlar.” diye 
konuştu.
GENÇLER KAMPTAN MEMNUN KALDI

Kampın çok faydalı geçtiğini 
belirten gençler ise oyun geliştirme 
ve grafik alanlarında yeni şeyler öğ-
renerek kendilerini geliştirme fırsatı 
buldukları için çok mutlu olduklarını 
söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA OYUNLAR
Oyun tasarlayan, dijital sanat-

lara, animasyon ve sinemaya ilgi 
duyan üniversiteli gençleri bir araya 
getiren kampta genç girişimciler; 
kampa katılan oyun, animasyon şir-
ketleri ve kamu yöneticileri ile bir 
araya gelerek onlara sorular sorma 
fırsat buldu. Geliştirilen ve tasarım 
aşamasında olan 40’dan fazla oyun 
sektör temsilcilerine sunulduğu 
kampta dünya çapında oyunları olan 
sektör öncüsü şirketler ve kamu yö-
neticileri sunumlara canlı katılarak 
oyunları geliştiren takımlara sorular 
sordu. Ayrıca 14 gün süren kampta 
doğayla iç içe olmanın keyfini çıka-
ran gençler, birçok sosyal etkinliğe 
de katılarak yeni arkadaşlar edindi.
n HABER MERKEZİ 

‘Hizmetlerimiz dualarla 
bereketleniyor’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Meram’ın mahalleleri Sağ-
lık, Kızılören ve Sefaköy’de vatan-
daşlarla buluştu. Gittikleri her ma-
hallede ilgi ve coşkuyla karşılanan 
iki başkan, talep ve beklentileri 
noktasında hemşerileriyle hasbihal 
ettiler. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş ve Ak 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular ile birlikte Meram’ın Sağ-
lık, Kızılören ve Sefaköy Mahallele-
rinde vatandaşlarla bir araya geldi.    

BAŞKAN ALTAY; “BİZE 
GÖNÜLLERİNİ AÇAN TÜM 

HEMŞERİLERİME 
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM” 

Ziyaretlerinde hemşehrileri ve 
muhtarlar ile bir araya gelen üç 
başkan, mahallelerin sorunlarını 
istişare edip yapılacaklar hakkında 
mahallelilere bilgi verdiler. 

Hemşehrilerin istek, talep ve 
beklentilerini de dinleyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, iki buçuk yıllık dö-
nemde ortaya koydukları yoğun 
ve uyumlu çalışmalar neticesinde 
merkeze uzak mahallelere ciddi 
oranda yatırım götürüldüğünü 
hatırlattı. Yaptıkları bu ziyaretler 

ve hemşerileriyle gerçekleştirdik-
leri sohbetler sayesinde yapılan 
her çalışmanın daha da bereket-
lendiğini belirten Başkan Altay, 
“Hemşehrilerimizle muhabbetin, 
karşılıklı dua almanın hatta sadece 
hal hatır sormanın bile bereketini 
yaşıyoruz. Gittiğimiz her mahalle-
mizde bizlere gönlünü açan her bir 
hemşehrime teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.  Gerçekleştirdiği 
her ziyarette çocuklar ve gençler 
için özel bir zaman ayıran Başkan 
Altay, karşılaştığı vatandaşlarla da 
bir süre sohbet edip dualarını aldı.   
Başkan Altay’a bugüne kadar Me-
ram için gösterdiği hassasiyeti, 
desteği ve bu ziyaretleri için teşek-
kür eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’ta ziyaretler hak-
kında yaptığı açıklamada, “Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay Meram’ı bu-
güne kadar hiç yalnız bırakmadı. 
Ve her zaman ‘Meram için daha 
fazla ne yapabiliriz’in’ derdinde 
oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerde bu düşüncesinin so-
nuçlarından biri. Meram’ımızın 
derdiyle dertlenen, hemşehrileri-
min talep ve isteklerini önemseyen 
başkanımıza tüm Meram adına 
şükranlarımı sunuyorum” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Ağustos ayına ait 
birçok endeks özellik-
le beklenti endeksleri 
ve diğer istatistikler 
yayımlandı, yayımlan-
maya da devam ediyor 
YÜKSELENLER-DÜ-

ŞENLER 
Ekonomide birçok 

değişken, bir önceki 
dönemlerle karşılat-
tırıldığında bir kısmı 
olumlu yükselirken, bir kısmı olum-
suz yükselmiş. Düşenlere baktığı-
mızda ise pek olumlular yok gibi. 

OLUMLU YÜKSELENLER 
Ekonomik güven endeksi, 

ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 
artışla 100,8'e yükselmiş. Trend 
olarak bakarsak bu yükselişin, 39 
ayın en yüksek değeri olduğunu 
söylemekte fayda var. 

İmalat sanayi kapasite kulla-
nım oranı, ağustos ayında az da 
olsa artış göstermiş.  Ağustosta bir 
önceki aya göre 0,4 puan artarak 
yüzde 77,1 olmuş.

OLUMSUZ YÜKSELENLER
TÜİK çalışması olmasa da 

önemli bir çalışmanın sonuçlarını, 
Türk-İş açıkladı. Açıklanan unsur 
ise gıda fiyatları. Türk-İş, gıda fiyat-
larının ağustosta aylık yüzde 0,80, 
yıllık yüzde 22,78 artışın gerçekleş-
tiğini belirtmiş (Enflasyon maalesef 

ki can yakıyor.) 
DÜŞENLERE BAKA-

LIM 
Kapasite kullanım 

oranlarının alt kalem-
lerine baktığımızda; 
Bir önceki ay, yüzde 
77,2 olan dayanıklı tü-
ketim malları kapasite 
kullanım oranı, ağustos 
ayında yüzde 75,9'a ge-
rilerken, Tüketim malla-

rı kapasite kullanım oranı ise bir ön-
ceki ayda yüzde 74,1'den ağustosta 
yüzde 74'e gerilemiş.

Tüketici güven endeksi, ağus-
tos ayında aylık bazda yüzde 1,6 
azalışla 78,2'ye gerilerken, 

Reel Kesim Güven Endeksi, 
ağustos ayında bir önceki aya göre 
0,9 puan azalarak 113,9 olmuş. 

BU ARADA 
Unutmayalım ki, ağustos ayı 

ülke genelinde oldukça kötü geçti. 
Bu bağlamda beklentilerin olumsuz 
etkilemesine de sebebiyet verdi diye 
tahmin etmekteyim. Kovid -19’daki 
bayram sonrasında ağustos ayın-
daki artış trendi, yangınlar, seller 
derken, ülke olarak oldukça kötü 
zamanlar geçirdik.  

SONUÇ: Beklentiler ekonomi-
deki en önemli parametrelerdir. 
Beklentileri yönetemesek, ekonomi-
yi de yönetemeyiz. 

AĞUSTOS’TA EKONOMİDE NELER OLDU?

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Uğur İbrahim Altay Tansu KendirliMustafa Bora Durmuşoğlu
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
30 Ağustos 2021 Pazartesi • Yıl: 14 • Sayı: 4345

Yayın Türü: Yerel Süreli

Peynirler mağarada 5 ayda olgunlaşıyor
Konya’da deri tulumlara doldu-

rulan peynirler, 5 ay boyunca ma-
ğarada olgunlaştırılıyor. Mağarada 
olgunlaşan peynirler farklı bir lez-
zete kavuşuyor.

Konya’nın Meram ilçesi Kızılö-
ren Mahallesinde bulunan mağa-
raya Haziran ayı başında mahalleli 
ve çevre mahallelerden gelenler 
tarafından yaklaşık 50 tona kadar 
tulum peyniri getirilerek olgunlaş-
ması için bırakılıyor. Yaklaşık 150 
gün mağarada kalan peynirler, ma-
ğaradaki hava koşullarında olgun-
laşıyor.

Bu geleneğin kendilerini bildik-
lerinden beri yapıldığını anlatan Kı-
zılören Mahallesi Muhtarı Mehmet 
Ali Atar, “Yüz yıllara dayanıyor bi-
zim dedelerimiz ninelerimiz başlat-
mış bu geleneği, şimdi günümüze 
kadar gelmiş durumda. Günümüz-
de ise vatandaşlar peynirini tuluma 
ve istediği kaplara basarak buraya 
getirir. Haziran ayında getirilen 
peynirler Ekim ayının sonunda çı-
kartılır” dedi.

"KENDİ MAHALLEMİZDEN VE 
ÇEVRE MAHALLELERDEN 

PEYNİR GETİRİRLER"
Muhtar Atar, “Burası soğuk 

hava deposu bildiğimiz. Dolaptan 
daha iyi ve daha organik. Sağlıklı 
olduğunu biliyoruz. Mağaranın içi 
organik olarak çok soğuk. Kışın sı-
cak olur burası, yazın ise oldukça 
soğuk olur. Mağaraya bini geçkin 
tulumlarda peyniri getirirler. 5 ki-
lodan 50 kiloya kadar basılan pey-
nir buraya getirerek bırakıyorlar. 
Herkes ihtiyacı kadar kullanacağı 
peyniri getirir. Kızılören Mahalle-
miz başta olmak üzere ve çevre 
mahallelerden de peynir getirenler 
oluyor. Sezonunda 5 veya 6 ay bo-
yunca burada peynirler durur” şek-
linde konuştu.

Haziran ayında tulum peyni-
rini mağaraya bırakan Mehmet 
Ali Bardakçı da “Bu yıl hayvanlar-
dan sütümüzü sağan olmadığı için 
fazla peynir yapamadık. Buradaki 
peynirin özelliği burada bekleyen 
keçi tulukların acı suyu olur bun-
ları süzüyor. Burada bu peynirlerin 
kaynama dediğimiz işlemler olur. 
Peynir bu sayede tam olgunlaşmış 
olur. Buranın farklı bir özelliği var, 
biz şimdi burada biraz daha durur-
sak üşümeye başlarız. Burası pey-
nire farklı bir tat katıyor” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Mobilya atölyesindeki 
dinlenme yerinde öldü!

Ambulans helikopter cam 
kemik hastası için havalandı

Kulu ilçesinde bir kişi çalıştığı 
mobilya atölyesinde ölü bulundu. 
Alınan bilgiye göre, ilçe merke-
zinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 
mobilya atölyesinde çalışan Kader 
Aktu (55), verilen molada dinlen-
me yerine geçti. Aktu'yu hareket-
siz halde bulan arkadaşları, 112 

Acil Servis ekiplerinden yardım 
istedi. Bölgeye gelen ekiplerin yap-
tığı kontrolde Aktu'nun hayatını 
kaybettiği belirlendi. Yapılan in-
celemenin ardından Aktu'nun ce-
nazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp 
Kurumuna gönderildi.
n AA

Hüyük ilçesinde meydana ge-
len trafik kazasında yaralanan cam 
kemik hastası için Konya'dan ha-
valanan helikopter ambulans, kara 
yoluna iniş yaptı. Beyşehir-Hüyük 
yolunun 17. kilometresi Yelken 
mevkiinde, Ramazan Tepe idare-
sindeki 31 P 3840 plakalı otomo-
bil, Hüyük ilçesi yakınlarında yol-
dan çıkarak devrildi. Sürücünün 

yara almadığı kazada, araçtaki cam 
kemik hastası 30 yaşındaki Nurgül 
Tepe için Konya'dan ambulans he-
likopter istendi. Helikopter, kaza-
nın yaşandığı güzergahta kara yo-
luna iniş yaparak, Tepe'yi Konya'ya 
götürdü. Tepe, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
n AA

Konya'da dedesinin ve babasının 
mesleği tenekeciliği üçüncü kuşak 
olarak sürdüren Recep Yılmaz, 40 
yıldır saca şekil veriyor. Sarayönü 
ilçesindeki atölyesini her sabah er-
kenden açan 58 yaşındaki Yılmaz, 
gün batmadan iş yerini kapatmıyor. 
Yılmaz, levha olarak aldığı sacları, 
tasarladığı farklı ürünlere dönüş-
türmek için elde kesip babasından 
kalan mekanik makinelerde şekil-
lendirdikten sonra yine tamamen 
el işçiliğiyle birleştirip son halini 
veriyor. Semaver, soba borusu, ib-
rik, kuş suluğu, tavuk yemliği, fırın 
tavası, mangal, su oluğu, huni ve ız-
gara gibi yüzlerce çeşit ürün yapabi-
len Yılmaz, müşterilerinin yıpranan 
veya eskiyen ürünlerini de tamir 
ediyor.

"TENEKEDEN ADAM BİLE YAPARIM"
Yılmaz, 40 yıldır sürdürdüğü 

mesleğindeki en önemli detayın 
ölçüm ve çizim olduğunu, ölçüm 
hatasında tüm malzemenin boşa 
gidebileceğini ya da büyük fireler 
verilebileceğini söyledi. Müşterileri-
nin istek ve ihtiyaçlarına göre üre-
timinin şekillendiğini dile getiren 
Yılmaz, "Burada sacla yapamaya-
cağım hiçbir işlem yok. Aklınıza ne 
geliyorsa her şeyi yaparız. Vatandaş 
elinde örnekle geliyor ya da ihtiyacı-
nın ne olduğunu anlatıyor. Müşte-
rinin istekleri doğrultusunda ne ge-
rekiyorsa, bazen sıfırdan tasarlayıp, 
en güzelini yapmaya çalışıyoruz. El 
becerimizden dolayı bizim yapama-
yacağımız hiçbir şey yok. Tenekeden 
adam bile yaparım, haşa bir canını 

veremem." diye konuştu. Yılmaz, 
yetişen çırak ve kalfa olmadığı için 
mesleğin kaybolmaya her gün biraz 
daha yaklaştığını vurgulayarak, ilçe-
de kalan son iki tenekeci olduklarını, 
kendilerinden sonra bu mesleği de-
vam ettirecek kimse bulunmama-
sından üzüntü duyduğunu aktardı.

"AZ KAZANIYORUZ, 
ÖZ KAZANIYORUZ"

Mesleğini severek yaptığını ve 
çalışırken zamanın su gibi akıp geç-
tiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: 
"Sacı ölçülerinde kesiyorsun, bükü-
yorsun bir şekil veriyorsun. Şekil alıp 
bir şeyler ortaya çıktıkça insan haz 
alıyor. Yaptığın iş de düzgün çıkar-
sa çok mutlu olursun. Çok güzel bir 
duygu, anlatılmaz. Cenabıallah canı-
mızı almadığı sürece devam ederiz. 

Gelebileceğimiz kadar geleceğiz. 
Çünkü rahmetli babam da öyleydi. 
O da son ana kadar geldi dükkana. 
Biz de bu işi götürebildiğimiz kadar 
götüreceğiz. İşimi çok seviyorum. 
Dünyaya bir daha gelsem yine aynı 
işi yapardım." Yılmaz, esnaflıktaki 
en önemli erdemlerin doğruluk, dü-
rüstlük ve kanaat olduğunu vurgu-
ladı. Müşterilerinin memnuniyetini, 
maddiyatın önünde tuttuğuna dik-
kati çeken Yılmaz, "Biz 1 liralık işe, 2 
lira alan bir insan değiliz. Öyle olsak 
zaten 'köşe' olurduk. Biz, müşterinin 
hem parasını hem de hayır duasını 
alıyoruz. Bizim cebimizde paramız 
bitmez. Az kazanıyoruz, öz kazanı-
yoruz. Az aldığın zaman da çok iş ya-
parsın. Önemli olan da odur zaten." 
dedi. n AA

Ata mirası mesleğini sürdürüyor

Konya’da geçirdikleri trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi, Kayseri’de 
toprağa verildi. Cenazede, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı

Bu acının tarifi yok!
Konya'da geçirdikleri kazada ha-

yatını kaybeden aynı aileden 6 kişi, 
yan yana kılınan cenaze namazının 
ardından son yolculuklarına uğur-
landı.

Kaza, 2 gün önce 04.30 sırala-
rında Konya-Aksaray karayolunun 
60. kilometresi Karatay ilçesi Kızö-
ren Mahallesi'nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Aksaray istikametine seyir halinde 
olan İsmail Yılmaz (48) idaresinde-
ki 43 AAC 671 plakalı tır, kontrol-
den çıkarak karşı şeride geçip Hacı 
Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 
plakalı Ford marka hafif ticari araçla 
çarpıştı. Kazada, Hacı Ocak, araçta 
bulunan Fatma, Mesut, Asude ve 
Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa ha-

yatını kaybetti, Nisanur Ocak ve tır 
sürücüsü İsmail Yılmaz yaralandı. 
Kazada devrilen tırda yüklü bulunan 

amonyum nitrat da yola döküldü. 
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, 
sağlık, jandarma, itfaiye ve karayol-

ları ekipleri sevk edildi. Kazada ya-
ralanan 2 kişi ambulanslarla Konya 
Şehir Hastanesine kaldırılarak teda-
vi altına alındı.

TABUTLARI YAN YANA KONULDU
Feci kazada hayatını kaybeden 

baba Mesut, anne Fatma, çocuk-
ları Hacı, Asude ve Fatih Ocak ile 
beraber Fatma Koca'nın kız kardeşi 
Feyzanur Kafa, Yahyalı ilçesinde bu-
lunan Ulu Camii'nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi. 
Tabutların yan yana durduğunu gö-
ren merhumların yakınları, ayakta 
durmakta zorlandı.

6 kişinin cenazesi, kılınan cena-
ze namazının ardından Kavacık Ma-
halle Mezarlığı'na defnedildi.
n İHA
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Sille Mahallesi'nde restorasyonu yapılarak Zaman Müzesi'ne dönüştürülen Sille Şapeli'nde Roma döneminden Cumhuriyet'e kadar kullanılan birçok zaman ölçü aleti sergileniyor

Zamanda yolculuğa çıkarıyor
Sille Mahallesi'nde Zaman Mü-

zesi'ne dönüştürülen Sille Şapeli'nde 
Roma döneminden Cumhuriyete 
kadar kullanılan birçok zaman ve 
ölçü aleti ziyaretçilerden ilgi görüyor. 
Selçuklu Belediyesince 2012'den bu 
yana yerli yabancı turistlerin ziya-
retine açık tutulan müzede Roma 
dönemine ait güneş saati, Osmanlı 
dönemi termometreli masa saati ve 
takvimler yer alıyor. Zaman temalı 
müze özelliğiyle de ziyaretçilerini et-
kileyen yerde ilgi çeken eserler ara-
sında, özel tasarım saatler, Osmanlı 
döneminde düzenlenen, genel kul-
lanıma tanzim edilen ruznameler 
(günlük olayların yazıldığı defter), 
cep ve masa takvimleri ile resmi da-
irelerde kullanılan el yazma ve baskı 
takvim sergileniyor. Ayrıca altın, gü-
müş köstekli cep saatleri, Türk Hava 
Kurumuna ait illere göre coğrafi ve 
ekonomik verilerin bulunduğu cet-
velli takvim, Roma dönemine ait 
arkeolojik güneş saati örneği de ilgi 
çekiyor.

"YILLIK ORTALAMA 50 BİNİN 
ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR"

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Sille'nin tarihi ve 

kültürel varlıklarıyla ünlü bir yer ol-
duğunu söyledi. Tarihi mahallenin 
turizmde önemli destinasyonlardan 
biri haline geldiğini belirten Pekya-
tırmacı, ziyaretçilerin doğal yapıların 
yanı sıra müzelerde de hoşça vakit 
geçirdiğini aktardı. Pekyatırmacı, 
mahalledeki Aya Elena, Sille ve Sille 
Zaman Müzesi'nin on binlerce ziya-
retçiyi ağırladığını belirterek, şöyle 
konuştu: "Mahalledeki mezarlığın 
içinde harabe durumdaki şapel, be-

lediyemizce restore edildi. Buranın 
etrafı mezarlık olduğu için doğum, 
ölüm ve zaman kavramları anlam-
lı oldu. Bundan dolayı 'Tarihe Vefa' 
projesi kapsamında, 'Zaman Müze-
si'ne dönüştürdük. Sergilenen eser-
ler arasında Osmanlı dönemi ağırlık-
lı, saat ve takvim çeşitleri ile çeşitli 
zaman ölçü araçları yer alıyor. Bura-
ya gelenler adeta zamanda yolculu-
ğa çıkıyor. Yıllık ortalama 50 binin 
üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. Gelen-

ler adeta geçmişe gidiyor, anılar ve 
hatıralar canlanıyor. Dedelerinden 
gördükleri saatler, eski takvimler 
duygulandırıyor."

MÜZEDEKİ USTURLAP VE
SAAT İLGİ GÖRÜYOR

Sille Şapeli Zaman Müzesi So-
rumlusu Ahmet Konuş da müzede 
en çok ilgi gören eserin astronomi 
ölçümlerine dayalı zaman sistemi 
usturlap olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu: "Bilgisayarın atası dediği-

miz usturlap, 'yıldız yakalar' demek. 
Buradaki eser, Osmanlı dönemi. Çok 
fonksiyonlu ölçüm aleti. Bu eser zi-
yaretçilerin ilgisini çekiyor. Bunun 
kullanımı için eğitim gerekiyor. Os-
manlı döneminde bu işi yapanlara 
da 'muvakkit' denilirdi. Bu replika 
olsa da 2-3 asırlık bir kıymetli eser. 
Usturlabın üzerinde daireler, gök 
cisimlerinden hangisinde ölçüm 
yapılacaksa onlara göre çevriliyor. 
Çubuk şeklindeki dairelere ayarla-

nan açıların dereceleri hesaplanmak 
suretiyle ibadet vakitleri ile binden 
fazla ölçümü binde 4-5 gibi sapmay-
la hesaplayabiliyor. Usturlap bilin-
mediği için çok ilgi görüyor. Hayvan 
figürleri, burçların simgeleri var. 
Astronomik, astrolojik hesaplamalar 
yapılıyor. Denizciler de kullanıyor. 
Yönlerini bulurken, bulundukları 
yeri bile saptayabiliyorlar. Bir pusula 
ve GPS cihazı gibi düşünülebilir. Ma-
tematiksel hesaplamaların yanında 
burçların insanlar üzerindeki etki-
lerini bile hesaplamışlar. Bunu da 
üzerindeki gülen, düşünceli kızgın 
ve kaygılı yüz ifadelerinden anlıyo-
ruz. Çok yönlü özelliklerinden dolayı 
'bilgisayarın atası' olarak adlandırılı-
yor." Müzenin nadide eserlerinden, 
konak ve büyük kapalı mekanlarda 
kullanılan saatin ilgi çektiğini anla-
tan Konuş, "tabut saati" adı verilen 
eserin 160 yıldır durmadığını aktar-
dı. Konuş, saatin mekanik sistemiyle 
görenleri hayrete düşürdüğüne işa-
ret ederek, "Kurmalıdır, anahtarları 
var. Müzemize geldiğinden bu yana 
tamir-bakım ihtiyacı olmadı. Hafta-
da bir kuruyoruz, hala çalışıyor" diye 
konuştu. n AA

Yakın zamanda Manavgat’ta 
başlayıp Akseki ve Gündoğmuş 
ilçelerini de etkisi altına alan yan-
gının olumsuzluklarını gidermek, 
yangından etkilenen bölge halkının 
ihtiyaçlarını karşılamak için Sey-
dişehir’de başlatılan yardımlaşma 
kampanyası kapsamında bölgeye 
yardımlar ulaştırılmaya devam edi-
yor.  Seydişehir Belediyesi, Muhtar-
lar ve STK’lar işbirliğiyle başlatılan 
“Seydişehir Yanınızda” yardım 
kampanyası kapsamında daha önce 
Seydişehir’den yangın bölgelerine 
gönderilen 38 TIR’lık yardım mal-
zemesinin akabinde bugün itibariy-
le 4 TIR’lık yardım malzemesi daha 
dualarla yangın bölgesine uğurlan-
dı. Çiftçilikle uğraşan bölge halkının 
ihtiyacı olan sulama boruları, hay-
van yemi ve büyükbaş hayvanla-
rının bulunduğu yardım tırlarını 
uğurlayan Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, coğrafi konum 

itibariyle komşu olunan Manavgat, 
Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 
yangının yaralarını birlikte sarmaya 
devam ettiklerini söyledi. Yardım-
ların koordineli bir şekilde, ihtiyaç 
duyulan malzemelerin tespit edilip 
bu ihtiyaca göre yardımların ulaş-

tırıldığını aktaran Başkan Tutal, 
“Belediyemiz, STK’larımız ve muh-
tarlarımızla birlikte dayanışma ör-
neği göstererek Manavgat, Akseki 
ve Gündoğmuş ilçe sakinlerimizin 
yanında olmaya devam ediyoruz. 
Kampanyamız kapsamında ilçe sa-

kinlerimizin desteğiyle daha önce 
38 TIR’lık yardım malzememizi 
bölgemize ulaştırmıştık. Bugün 
itibariyle toplanan nakdi yarımları-
mızla birlikte de çiftçilikle uğraşan 
bölge sakinlerimizin ihtiyaç duydu-
ğu 2 TIR’lık sulama borularını, yine 
hayvancılıkla uğraşan bölge sakin-
lerimizin ihtiyaç duyduğu 25 ton-
luk hayvan yemini dualarla uğur-
luyoruz. Bunun yanında yangında 
hayvanlarını kaybeden vatandaşla-
rımıza destekte bulunmak için 10 
adet yavrulu büyükbaş hayvanımızı 
da bu yardım kampanyası kapsa-
mında bölgemize ulaştırıyoruz. Ce-
nab-ı Allah’tan böylesi bir felaketin 
tekrardan yaşanmamasını temenni 
ediyor, kampanyamıza destek ve-
ren tüm hemşehrilerimize gönül-
den teşekkür ediyor, yapılan yar-
dımların kabul olmasını diliyorum” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’den yangın bölgelerine yardım

‘Efsane’ balıklar yaşam savaşı veriyor!
Hüyük ilçesindeki Balıklıpınar, 

bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 
kurumaya yüz tuttu. Balıkları yaşa-
tabilmek için seferber olan Hüyük 
Belediyesi ile bölgeyi içinde barın-
dıran Mutlu Mahallesi'nin sakinleri, 
şebeke suyunu tankerlerle ve hor-
tumlarla pınara taşımaya çalışıyor. 
Mutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet 
Tekin, Balıklıpınar'daki balıklarla 
ilgili halk arasında efsanelerin do-
laştığını, buradaki balıkların bir an-
lamda kutsal sayıldığını söyledi. 

Balıklıpınar'da yaşam süren ba-
lıkların Kıbrıs savaşı süresince hiç 
görülmediği gibi söylentilerin var 
olduğunu anlatan Tekin, "Bu ba-
lıkları kimse tutmaz, zarar vermez. 
Herkes korumaya çalışır. Şanlı-
urfa’daki, Peygamber diyarındaki 
balıklar nasıl değerliyse, bizim için 
de bunlar çok değerlidir. Bugünlere 
gelene kadar hiç böyle bir kuraklık 
durumuyla karşılaşmadık. Hatta 
tarih boyunca bu çayın kuruduğu-
nu, pınarın suyunun çekildiğini hiç 
görmedik. 

Yıllarca, devamlı aktı, durdu. 
Bizim burada tarımımıza da faydası 
oldu. Buradan ileride barajımız var. 
Oraya akıyordu suyu. Barajımızdan 
da tarlalarımızı damlama sulama 
sistemiyle suluyorduk. Ancak, bu 

yıl barajımızda da sular çekildi, ku-
rudu. Su sıkıntısından dolayı bu yıl 
perişanız diyebilirim." ifadelerini 
kullandı. Yaşanan kuraklık nede-

niyle bir anlamda "taşıma su" ile 
pınardaki balıklara can vermeye 
çalıştıklarını anlatan Tekin, şöyle 
devam etti: "Sağ olsun Belediye 

Başkanımız Mehmet Çiğdem ve 
ekibi su gönderiyorlar buraya, tan-
kerlerle su veriyoruz. Yine çiftçi 
arkadaşlarımız var, kendi tarlala-
rından tankerle buraya su çekiyor-
lar. Kendi evlatları gibi bu balıklara 
su taşıyıp, yaşatmaya çalışıyorlar. 
Yazın başlarında geldik buraya ve 
baktık ki bir karış su kalmış. Bir gün 
sabah gelip bakacağız, su tama-
men çekilmiş, hiç balık kalmamış 
olacak. Bundan korkuyoruz. Hani 
hiç değilse, aynı türü yaşatabilmek 
adına büyük bir akvaryum yapalım, 
balıkların bir kısmını oraya alalım, 
ilerleyen zamanda su bulunabilir-
se veya su kaynakları yeniden aktif 
hale gelirse pınarımız dolduğu za-
man bu balıkların neslini yeniden 
yaşatalım düşüncesindeyiz." Ma-
halle sakinlerinden Ahmet Vatan-
daş da, Balıklıpınar'ın yöre insanı 
için olmazsa olmaz yerlerden biri 
olduğuna dikkati çekerek, "Her gün 
buraya gelir, yarım saat dinlenir 
giderim. Ama su sıkıntımız var bu 
sene. Burada büyük balıklar gitti, 
yok oldu. Yani burası çok güzel bir 
yer ama yaşatmak gerekiyor. Aman 
sularımızı heba etmeyelim, israf et-
meyelim, tasarruflu kullanalım." 
diye konuştu.
n AA

Hayatın içinde bir 
ağırlığı nasıl ölçeriz?

Bir insanın, maka-
mın, kurumun, şirketin, 
devletin hayatın içinde 
ağırlığını nasıl bilebiliriz?

Elbette bunu birebir 
tartarak, ölçerek bilmemiz 
mümkün değil, gözlem-
lerimizle, muhakeme ve 
kıyaslamalarımızla haya-
tın değişimine bakarak bir 
karar verebiliriz.

Bir insanın yaşamın içindeki ağırlığı-
na bir bakalım;

Bir insanla karşılaştığımızda ruhu-
muzun olumlu ya da olumsuz etkilendiği 
anlar muhakkak olmuştur. Onun varlığı 
ile rahatlamışızdır. Hatta onun geleceği 
anlar bizi heyecanlandırmış da olabilir. 
Hatta onun varlığında ruhsal olarak ken-
dimizi güçlenmiş hisseder, içimizdeki 
güven duygusu güçlenir rahatlarız. Bu 
tip insanların hayatımızdan uzaklaşması 
veya çıkması büyük boşluklar meydana 
getirir. Çünkü bir enerji kaynağından 
yoksun kalmışızdır. Gelişi ne kadar enerji 
yüklü ise gidişi o kadar boşluk doğurur. 
Kesinlikle insanların yaşamlarında ölme-
yecek bakiyeler bırakarak.

Tam tersi de olabilir, bazı insanlar 
bulundukları ortamın negatif enerji kay-
naklarıdır. İçinde bulunduğu ortamın 
ruh bükücüleri onlardır. Onların yokluğu 
hayatın normale dönmesi, varlığı kaosun 
kaynağıdır.

Yani bir taşı  su dolu bir tasa attığı-
mızda ne kadar su taşmışsa ya da tasta 
ne kadar su boşluğu olmuşsa o kadar bir 
ağırlığı olduğu gibi…

Toplumun mahalleden devletin en 
üst mevkiine kadar; insanlar işgal ettik-
leri makamlarda negatif ve pozitif enerji 
kaynaklı ağırlıklar oluştururlar.

Adam bilmem kaç dönem bir sivil 
toplum örgütünün başında olur, temsil 
ettiği organizasyon, oda bir türlü toplum 
için etkili ve stratejik adımlar atamaz, 
projeler üretemez.  Yapılanlar da kendi-
liğinden ya da çevrenin olumlu şartla-
rından kaynaklanır.  İlerleme vardır ama 
içinde bulunduğu ulusal ve küresel de-
ğişimleri dikkate aldığımızda o ilerleme 
zannettiğimiz faaliyetin aslında gerileme 
olduğunu fark ederiz.

Mesela Türkiye’de taksicilerin içinde 
bulunduğu durum gibi.  Uber taksi siste-
mi ile ayağa kalkan Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu, Taksiciler 
odası Uber’in siyasi baskılarla çalışma 
alanın daralması ile tekrar eski haline 
döndü. Kısa mesafe yolcu almayan, in-
sanları aptal yerine koyarak müşteri seç-
mek amacı ile değişimdeyim, son işim 
yalanı ile durduğu halde yoluna devam 
eden taksicilerin temsilcileri olarak maa-
lesef bir şey yapamıyorlar.  Çözüm yok, 
proje yok, etik değerler yok, yabancı yerli 
ayırımı, taksimetre açmama, fahiş fiyat 
ile yine gündemdeler… Yani toplumdaki 
negatif ağırlıkları devam ediyor… Emi-
nim bu yöneticilerin görevi bırakması 
toplumu rahatlatma adına olumlu bir 
ağırlık merkezi meydana getireceklerdir.

Ülkemizin birçok belediyesi dün-
yadaki birçok devletten daha güçlü po-
tansiyele sahip il ve ilçe iken maalesef 
ülkemiz ve küresel dünya değişirken  
bir türlü potansiyeline uygun gelişme 
yoluna girememekteler, sebebi  negatif 
ağırlığı olan güce sahip yöneticileri. Hatta 
bunlar bazı göz boyama yatırımları ile ba-
şarılı bile gözükebilirler. Şehirleri stratejik 
bir güç olabilecek, doğru proje ve imar 
ile inana ve insanlığa ilham olabilecek 
iken maalesef makyaj yatırımlarla ilin ve 
ilçenin sosyal ekonomik gücü bir türlü 

hak ettiği konuma gele-
memekteler.

Neden?
Çünkü pozitif ağırlığı 

olan yöneticiler tarafından 
yönetilememekten.

Sadece ülkemizde 
değil dünyada da benzer 
bir durum var... Özellikle 
son yetmiş yılda dünya 
ağırlık merkezi insanlı-
ğın ağırlık merkezinden 
uzaklaşmakta. Özellikle de 

dünyanın en güçlü devletlerinin sebep 
olduğu kaos ortamları sebebi ile.

Bu ülkeler ne zaman bir yere barış, 
demokrasi, insan hakları, adalet, refah 
götürmeye kalksalar milyonlarca insan 
göçe zorlanıyor yüzbinlerce insan ölüyor.

Sonra ne mi oluyor?
Vietnam, Ortadoğu, Kuzey Afrika, 

Afganistan’da olduğu gibi daha çok 
kaos, daha çok terör örgütü, daha vahşi 
insanlık ve ülke düzenleri bırakarak geri 
çekiliyorlar.

Bir yere gelirken de giderken de or-
taya çıkardıkları sonra da geride bıraktık-
ları vahşet ile negatif ağırlıkları ile küresel 
dengeleri değiştiriyorlar.

Tabii ki insanlığı, sosyalliği, kültürleri 
ve doğal kaynakları sömürerek.

Bir de hiç ağırlığı olmadan belirli 
makamları işgal eden sünepe kişilik-
ler var. Bunlar etliye sütlüye karışmaz, 
sinsidirler. Bunlar da insanın enerjisini 
sömürürler. Toplumun enerjisini har-
carlar. Özgüvenleri yoktur varlık sebebi 
sinsi şekilde hareket ederek güce karşı 
şirin görünerek kendince bir ağırlık oluş-
tururlar. Çevresinin ve toplumun ruhunu 
bükerler. İnisiyatif almazlar, alamazlar da.  
Bir rotaları yoktur. Bu insanlar; ailesinde, 
içinde bulunduğu kurumda, devlette 
nerede olurlarsa olsunlar kendi kişilikleri 
olmadığı için korkarak ürkerek var olma-
ya çalışırlar. Çevresinde sürekli suçlular 
üretirler. Hatta insanları hataya ve yanlışa 
sürüklerler.  Bunun için iyi ve kaliteli taciz 
kabiliyetleri vardır. Ortak payda geliştire-
mezler. Tamamlayıcı olamazlar. İlkeleri 
yoktur. Yanlış da olsa kendilerini emin 
hissedecekleri şartların fedaileri gibidir-
ler. Küçük kaoslardan beslenirler.   Ne-
gatif ağırlıkları çok güçlüdür. Bir o kadar 
da korkaktırlar. Edebi olmasa dahi güce 
yaslanmayı severler.

Toplumda negatif ve pozitif ağırlığı 
olan insanlar, gruplar, yöneticiler kurum-
lar ve devletler hep vardır. Önemli olan 
bu ağırlık merkezinin biz neresindeyiz.

Bir yere vardığımızda bizim için iyi ki 
geldin, ayrıldığımızda keşke gitmeseydi 
dedirtebiliyor muyuz?

Düşünün birlikte olacağın arkadaş-
ların var diye uyanabildiğimiz bir günü.

Veya projeyi hep beraber çözümle-
yebileceğimiz bir iş ortamını…

Akşam aklına gelen bir fikri sabah 
olsa da paylaşabilsem diyebileceğin ça-
lışma ortamını,

Bir barak çay içmek için zaman ayır-
mak istediğimiz insanları,

Hayata: her defasında yeniden, yeni-
den başlayabileceğimiz yaşam ortamla-
rımızın bizim hayatımızdaki ağırlığını.

Ardımızda üzgün, kızgın, nefret et-
miş insanlar bırakan bir insan mı olmalı 
yoksa ortamdan ayrıldıktan sonra hala 
kalplerde ve düşüncelerde var olabilen 
bir insan mı olmalıyız.

İnsanın hayatta bir ağırlığı olmalı 
yokluğu boşluğunu hissettirmeli ama 
bıraktığı yaşam bakiyeleri ruhumuzda 
yaşamalı düşüncelerimize yoldaş olmalı, 

Yok iken yanımıza geldiğinde anda 
yeniden var olacağımızın heyecanını 
duymalıyız.

HAYATIN AĞIRLIĞI OLABİLMEK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

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

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

FABRIKAMIZIN ÜRETIM BÖLÜMÜNDE 
VARDIYA SISTEMINDE ÇALIŞACAK;

BUĞDAY ÖĞÜTME MAKINASI (VALS) 
OPERATÖRÜ ALINACAKTIR.

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

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır

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

3SORUMLULUK ÜSTLENEBILEN

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

3ASKERLIK HIZMETINI TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDIR.

ARANAN NITELIKLER :

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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Konya Orman İşletme Müdürlüğü Çandır Ağaçlandırma Projesi Arazi Tel İhata İşi mal alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN	 	 	 :	2021/494612
1-İdarenin
a) Adı   : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
     KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  : Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA
c)	Telefon ve faks numarası : 3323536902 - 3323523284
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale	konusu	mal	alımın
a)	Adı   : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Çandır Ağaçlandırma Projesi 
     Arazi Tel İhata İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Konya A.T.M. şefliğinde 8,55 km emprenye edilmiş çit direği galvanizli 
     dikenli tel ve 2 km tespit çivisi alımı işi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Konya Orman İşletme Müdürlüğü Konya A.T.M. Şefliği Çandır 
     Ağaçlandırma Uygulama Projesi Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde malın tamamı 
     belirtilen yerlere teslim edilecektir.
d)	İşe başlama tarihi : Sözleşmenin tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 10.09.2021 - 11:00
tarih ve saati 
b)	İhale komisyonunun toplantı : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.	Ekonomik	ve	mali	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.	Mesleki	ve	teknik	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.	Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.	Diğer	hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KONYA	ORMAN	İŞLETME	MÜDÜRLÜĞÜ	
ÇANDIR	AĞAÇLANDIRMA	PROJESİ	ARAZİ	TEL	İHATA	İŞİ

ORMAN	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA	DİĞER	ÖZEL	BÜTÇELİ	
KURULUŞLAR	ORMAN	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1436144

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.

Şimdilerde tam yaylaya çıkma za-
manı. Eskisi kadar olmasa da kırsal dağ 
köylerinde yine davar ve sığır sürüsü olan 
bazı aileler rahat ve bol katık, yani süt, yağ, 
peynir ve yoğurt elde edebilmek üzere 
yaylaya çıkma geleneğini sürdürüyor. 
Bundan 50-60 yıl önceleri benim köyüm 
Kilistra’da dağlarımızda en az 40-50 sürü 
olurdu. Dağlar davarların boğazındaki 
çanların çınlamasıyla inler, yaz gecelerine 
ayrı bir ahenk katardı. O yıllarda köyün 
sığır çobanı olduğum için biliyorum; kö-
yümüzde en az 1200-1500 arasında sığır 
olurdu. Bilmeyenler için belirtmekte yarar 
var; büyükbaş hayvanlara sığır denir.

Yayla, yerleşim yerlerinden uzak 
ve dağların zirvelerinde, suyu bol yeşil 
vadilerde, yaylım otu bol, sineği kurdu 
az olan, serin ve soğuk su kaynaklarının 
bulunduğu yerlerdir. Buralarda dağ-ba-
yır dolarak otun her türlüsünü yiyerek 
beslenen hayvanların süt kalitesi yüksek 
olduğu gibi kilogram oranında daha çok 
da verim sağlanır, böylece yağ ve peynir 
gibi kışın en önemli katık ürünü bolca elde 
edilirdi. Hem evinin ekonomisini hem de 
kış katığını bolca sağlamak isteyenler yaz 
aylarını, davar sığırlarıyla çıktıkları yaylalar-
da geçirirdi.

Konya’mızın Yaylacılık yapılan dağ 
köylerindeki geleneklerden en önemlileri 
de yaylaya çıkış ve yayladan inişlerdir. 
Diğer bazı illerde ve hatta Konya’mızın 
bazı değişik ilçelerinde yaz-kış kalınabilen 
ve muntazam yapılı evleri olan mezra gibi 
yerlere de yayla denilmektedir. Bu tip yay-
lalar bilhassa Obruk yöresinde çok vardır.

Bizim dağ köylerinde ise durum bu-
nun tam tersidir. Bizde yayla demek, kö-
yümüze merkeple veya yaya olarak 3-4 
saatte ancak gidilebilen, yüksek dağların 
başında, oksijenin ve suyun bol olduğu, 
çiğdem nergis kokularının rüzgâra karı-
şıp ılgıt ılgıt estiği, pınarlarından soğuk 
sular akan, sadece hayvana bereket değil 
insana da gençlik ve dinçlik veren, yiğidi 
güzele, güzeli yiğide yakan yerlerdir. Bizim 
yayla evlerimiz kuru taştan yapılmış ve 

iki bölümden oluşan, üstü ağaç ve pardı 
tabir edilen ince ağaç parçalarıyla yapraklı 
ağaç dallarıyla örtülmüş, sıvasız; bakınca 
ilkel ama her birinin içi huzur dolu yerlerdi. 
Yanında yine taşlarla genişçe çevrilmiş bir 
davar ağılı yani avlu, bir kenar yerde de 
aynı usulde yapılmış ve “Oğlaklık” denilen, 
oğlak-kuzu ağılı olurdu. Bu ağılların bazı 
kenarlarında önü açık, üstü ahşapla ka-
patılmış yerler de olurdu ki davar yağmur 
ve sıcakta davar korunmak için buralara 
sürülüverirdi.

Yayla ahalisine gelince; genelde evin 
iki büyüğü, ana-baba veya ebe dede ile çı-
kılır; bunların yanında erkek ve kız kardeş-
ler de olurdu. Oğlak ve kuzuları gütmesi 
için de, köyde kalmakla az işe yarayacağı 
öngörülen bir çocuk ya da torun, oğlan 
veya kız fark etmeksizin bir çocuk da 
götürülürdü. Bizim zamanımızda yayla 
süresi ortalama üç ay olur ve bolca yağ 
ve peynirle dönerdik. Bizde daha eskiler 
ise baharla birlikte çıktığı yayladan kış önü 
dönerdi. Günümüzde yaylak zamanı daha 
kısa tutuluyor; neden acep?

Yaylaya çıkma zamanı Mayıs sonun-
dan itibaren ile Haziran ayının ortalarına 
kadar sürerdi. Gündönümünden 10 gün 
önce veya 10 gün sonra; havaların ya-
ğışlı-yağışsız olmasına göre bir ayarlama 
yapılırdı. Zira bu aylarda ekinler ermeye 
başlamıştır ama dağ başlarındaki yayla-

ların otları daha taze ve daha besleyicidir. 
İşte ona çiçekbaşı derlerdi. Koyunlar, ke-
çiler ve inekler o çiçekli otlardan yedikçe 
sütleri bol olur, o sütlerden çıkan yağlar ve 
peynirler de çiçeksi çiçeksi kokardı.

Yaylaya çıkmadan köyde “Yarın bü-
yük yayla çıkacak, yahut Kışla yaylası çı-
kacak, Musa Bey yaylası çıkacak, Kumralı 
yaylası çıkacak ” diye ilan edilirdi. Tekke 
yaylasının çıkış ve iniş işleri İlyasbaba 
Tekkelilerine ait idi. Köyün yoz sığırları 
yani sağılmayanları da dağa çıkar ve ken-
dilerine ayrılmış ağıllarında yatardı. Öküz 
sürüsü o zamanlar çoktu ve onlarla ekin 
ekilir, tarla sürülürdü. Anlayacağınız çifte 
koşulurlardı. Öküzler Gedik yatağa, yozlar 
yani dana ve düveler de Çoş yatağına gi-
der, yaz boyu beş altı çoban nezaretinde 
dağda kalırdı. Efendim, bahsettiğim yöre 
isimleri bizim köyümüzün dağlarındaki 
mevki adlarıdır.

 Yaylaya çıkacak olan davar sürüsü 
sahipleri orada kullanılacak kap-kacak, 
turfan, çanak-çömlek, yatak-yorgan gibi 
ne varsa merkeplere yükleyip iki üç gün 
evvelden akraba ve eş-dost yardımıyla 
taşırdı. Yaylaya çıkma izni verildiği gün 
hanımlar, gelinler eğerli ata biner, yan-
larında da eşleri veya evin büyük reisleri 
olur, böylece görkemli bir şekilde yaylanın 
yolunu tutarlardı. Giyim kuşamları da en 
iyi elbiselerden olurdu. O günlük oğlak, 
kuzu, davar hepsi karışık vaziyette çoba-
nın önünde yol alırdı. Püfür püfür esen 
yaylada buz gibi sular çam oluklardan 
akarken meşe ağaçları geceler boyu şarkı 
mırıldanır gibi hışılardı. 

Yaylaya gidilirken de söylenen türkü-
ler ve deyişler vardı. Bunlardan birisi şöyle:
Yaylanın yolları bükülür gider,
Zilif ak gerdana dökülür gider,
Sürü göçün önünde sökülür gider.
Havanı, suyunu özleriz yaylam,
Yayla gelini binerde eyerli ata,
Allı giysilerle çok çalımlar sata,
Sürüyle gelir ana ve kaynata,
Evlerin kovuk, suların soğuktur yaylam.

DEVAM EDECEK

ŞİMDİ YAYLA ZAMANI-1

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldönümü nedeniyle Konya siyaset, iş ve STK dünyasından açıklamalar geldi. Yapılan açıklama-
larda, kazanılan zaferle şanlı bir destan yazıldığına ve Türk milletinin asla hürriyetinden vazgeçmeyeceğine vurgu yapıldı

Şanlı bir destan yazıldı
30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldö-

nümü nedeniyle Konya siyaset, iş ve 
STK dünyasından açıklamalar geldi. 
30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye tarihi 
açısından önemli bir zafer olduğu-
nun vurgulandığı açıklamada, bu 
zaferle Anadolu’nun Türklerin vata-
nı olduğunun tescil edildiğine dikkat 
çekildi.

KUTLU BİR ZAFER 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı vesilesiyle bir 
mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın 
mesajı şöyle, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde ‘Ya istiklal ya 
ölüm’ parolasıyla 24 Ağustos günü 
Konya’mızın Akşehir ilçesindeki Batı 
Cephesi Karargahı'ndan yola çıkan 
kahraman askerlerimiz, çetin bir 
mücadele sonucu bağımsızlığımızın 
ilk adımını atmış, Anadolu’yu işgal-
cilerden temizlemiştir. Bu bakımdan 
bu kutlu zafer, biz Konyalılar açısın-
dan da ayrı bir önem taşımaktadır. 
Tarihimizin her döneminde ecda-
dımızın merkezi olan Selçuklu’nun 
kadim başkenti Konya’mız, kurtuluş 
mücadelemizde de en önlerde yer 
almıştır.”

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ 
BİR MÜCADELE 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, 30 Ağustos Za-
feri'nin 99. Yıldönümünü milletçe 
birlik ve beraberlik içerisinde büyük 
bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını 
ifade ederek şunları söyledi: "Milli 
Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi ben-
zeri görülmemiş bir zaferle taçlan-
dıran, her aşaması vatanseverlik ve 
kahramanlık destanlarıyla dolu 30 
Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldönümünü 
milletçe birlik ve beraberlik içerisin-
de; büyük bir gurur ve coşkuyla kut-
luyoruz. Ülkemizin kuruluşuna gi-
den yolda büyük bir dönüm noktası 
olan bu büyük zafer ile milletimizin 
en çaresiz zamanlarda bile en büyük 
güçlükleri aşabileceğini göstermiş-
tir." dedi.

HÜRRİYETTEN VAZGEÇMEYİZ 
1919 Mayıs’ın da Samsun’da 

Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde 
başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, 30 
Ağustos’ta kesin ve kalıcı bir zaferle 
nihayetlendiğini hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu 
zaferin tarihe gömülmek istenen bir 
milletin yeniden doğuşunun ve şah-
lanışının başlangıcı olduğuna vurgu 
yaptı. Başkan Kavuş, “Tarihteki tüm 
zaferlerimiz gibi 30 Ağustos desta-
nının temelinde de aziz milletimizin 
büyük imanı, canı ve cananı dahi 
hiçe sayabilen fedakarlıkları, dünya-
ya örnek cesareti, vatanına ve mille-
tine duyduğu büyük aşk yatmakta-
dır” dedi.

KARARLILIĞIN ZAFERİDİR 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayı-
sıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 
Mesajında şanlı tarihimizin her sü-
recinin büyük kahramanlıklarla dolu 
olduğuna vurgu yapan Başkan Kılca, 
“30 Ağustos, çağ açıp çağ kapatan 
şanlı ecdada yakışır vaziyette, esare-
te ve zulme boyun eğmeyen yiğitle-
rin prangaları tanımadığı ve göğsü-
nü gere gere özgürlük mücadelesi 
verdiği şanlı mücadelemizdir” dedi.

ŞANLI BİR DESTAN 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 

Büyük, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
nedeniyle yaptığı açıklamada, “Tari-
hi boyunca nice büyük savaş, yıkım 
ve işgal girişimine maruz kalmış 
olan aziz milletimiz, Milli Mücadele 
döneminde de dünyanın dört bir ya-
nına pençelerini salmış emperyalist 
güçlerle ve onların kirli maşaları ile 
göğüs göğse savaşmış ve tarihin en 
şanlı destanlarından birini yazmış-
tır. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak 
basması ile fiilen başlayan Milli Mü-
cadelenin askeri safhası, 30 Ağustos 
1922 tarihinde kazandığımız mey-
dan muhaberesiyle nihayete ermiş 
ve bu toprakların Türk Milletinin 
ebedi yurdu olduğu tüm dünyaya 
karşı bir kez daha ispat edilmiştir” 
dedi.

KESİN VE KALICI BİR ZAFER 
AK Parti Konya İl Başkanımız 

Sayın Hasan Angı, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99’uncu yılı ile ilgili bir 
kutlama mesajı yayımladı. Başkan 

Angı, mesajında şu ifadelere yer ver-
di: “30 Ağustos 1922’de Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi’nin başa-
rıyla sonuçlanmasıyla, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk öncülüğünde başla-
tılan kurtuluş mücadelesi kesin ve 
kalıcı bir zaferle taçlandırılmıştır. 
Büyük Taarruz zaferinin ardından 
Yunan orduları İzmir'e kadar takip 
edilmiş ve İzmir'in kurtarılmasıyla 
Türk toprakları Yunan işgalinden 
temizlenmiştir. Bu zafer sadece va-
tanın düşman işgalinden tamamen 
kurtulmasını sağlamakla kalmamış, 
Meclis'in açılmasıyla fiilen kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet pa-
yidar kalacağını da kanıtlamıştır.”

VATANIN TESLİM 
EDİLMEYECEĞİNİ GÖSTERDİK 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. 
Yıldönümü nedeniyle yayımladığı 
mesajında, 30 Ağustos’u heyecanla 
kutladıklarını söyledi. “30 Ağustos 
faziletinin ve kahramanlığının des-
tansı bir sonucu olmuştur” diyen 
Başkan Karaarslan, “Milli mücade-
le her bakımdan, Türk milletinin 
yaşama kararlılığını ve bağımsızlık 
tercihini vicdanlarda bayraklaştırmış 
ve bu doğrultuda geri dönülmesi 
mümkün olmayan millet iradesi 
şan ve şerefle dünyaya ilan edilmiş-
tir. İstiklalin meşalesi milletimizin 

azim ve inancıyla tutuşturulmuş ve 
Cumhuriyet’in müjdesi bu şekilde 
verilmiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı 
başlayan Büyük Taarruz son vatanı-
mızın ne pahasına olursa olsun tes-
lim edilmeyeceğinin tescili ve Türk 
milletinin kendi yazgısına yalnızca 
kendisinin yön vereceğinin kesin be-
yanıdır” dedi. 

ESARET ZİNCİRİ SÖKÜLDÜ 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-

taş 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı 
yayımlayarak, 30 Ağustos’un aynı 
zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gençlik yıllarından itiba-
ren kurduğu ‘milletin egemenliği' 
düşü için atılmış en önemli adım-
lardan birisi olduğunu ifade etti. 
Başkan Bektaş, “Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 26 
Ağustos 1922’de başlayan Büyük 
Taarruz, bundan tam 99 yıl önce bu-
gün, 30 Ağustos 1922'de Dumlupı-
nar'da, eşsiz bir zaferle taçlandırıldı. 
Kudretli Başkomutanın ‘Ya istiklal 
ya ölüm' emri, milletimizin genlerin-
de bulunan özgürlük ve bağımsızlık 
aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirle-
rini söküp attı” dedi.

TARİHİ BİR ADIMDIR 
30 Ağustos Zafer Bayramının 

cumhuriyetimizin kuruluşunun mi-
henk taşı olduğunu belirten Deva 
Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit 
Karaca, “30 Ağustos Başkomutanlık 

Meydan Muharebesi, Cumhuriye-
timizin kuruluşuna giden yolun bir 
mihenk taşı olup, aynı zamanda bir 
millet tarafından tamamen benim-
senen bir fikrin ne kadar kadir ve ne 
kadar muhyi bir kuvvet olduğunun 
en güzel misalidir. Aynı zamanda 
30 Ağustos Zaferi, tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından biri ol-
masının yanında, yalnızca bizim de-
ğil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm 
insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, 
başı dik ve onuruyla yaşama karar-
lılığına yönelişinin ve bu doğrultuda 
atılmış tarihi bir adımın bayramıdır” 
dedi. 

DÖNÜM NOKTASIDIR
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 

Hasan Ekici 99 yıl önce 30 Ağustos 
tarihinde kazanılan kutlu zaferin yıl-
dönümü nedeniyle bir mesaj yayın-
ladı.

 Mesajında 30 Ağustos'un Türk 
milletinin tarihinde bir dönüm nok-
tası olduğuna dikkat çeken Başkan 
Hasan Ekici "30 Ağustos, Zafer Bay-
ramıyla taçlandırılan bir istiklal mü-
cadelesiydi. 99 yıl önce Aziz Türk 
Milletimizin birlik ve beraberliğini 
yıkmaya tevessül eden girişimlere 
karşı verilen güçlü bir mücadele ör-
neğiydi.

 Şimdi de başta Ege’de olmak 
üzere Ülkemizin dört bir yanında 
aynı minvalde girişimlerle karşı kar-

şıyayız. Ülkemizin bütünlüğü için 
yürüttüğümüz kararlı istiklal müca-
delemizin coşkusunu birlik ve bera-
berlikle tek yürek olarak kutlayaca-
ğız. Hiç şüphesiz, Aziz Türk Milleti 
bundan 103 yıl önce olduğu gibi bir-
lik ve beraberliğimize göz dikenlere 
bugün de aynı kardeşlik ruhu içeri-
sinde cevap verecektir” dedi.

BU TOPRAKLARI VATAN 
YAPAN SON ZAFERDİR 

Yunak Belediye Başkanı Ali Ko-
nak ,30 Ağustos Zafer Bayramı dola-
yısıyla yayımladığı mesajında, “Aziz 
Milletimiz, 1071’de Malazgirt’te 
başlattığı şanlı yürüyüşünün ardın-
dan, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize 
vatan yapan son zaferin altına imza-
sını atmıştır” dedi. Başkan Konak, 
“Milletimiz, her seferinde tarihimizi 
şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz Mil-
letimiz, 1071’de Malazgirt’te başlat-
tığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 
Ağustos’ta bu toprakları bize vatan 
yapan son zaferin altına imzasını 
atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar 
altında birlik ve beraberlik sayesinde 
kazandığı Kurtuluş Savaşıyla barış 
ve huzur ortamını korumaya devam 
etmektedir” ifadelerini kullandı.

VAR OLUŞ MÜCADELESİNİN 
TAÇLANDIĞI GÜNDÜR

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü 

nedeniyle bir mesaj yayımladı. Doğ-
rul, "Türk tarihinin en kritik zaferi" 
olarak nitelendirdiği 30 Ağustos za-
ferinin 99. yıl dönümünü coşku ve 
gururla kutladıklarını, verilen zorlu 
mücadele sonrası elde edilen gali-
biyetin Türk milletinin cesaret ve 
bağımsızlık arzusunu simgelediğini 
belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı'nın 1071'deki Malazgirt Zaferi'n-
den sonra Türk tarihinin en anlamlı 
ve önemli dönüm noktası olduğunu 
vurgulayan Doğrul, "30 Ağustos, 
cebren ve hile ile bütün kaleleri zap-
tedilen, bütün tersanelerine girilen, 
bütün orduları dağıtılan ve her kö-
şesi bilfiil işgal edilen Türk milletinin 
var oluş mücadelesinin zaferle taç-
landığı gündür” dedi. 

‘ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMA 
ONURUNA KAVUŞULMUŞTUR’
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 

Özgür Ulaş Yiğit 30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle yayınladığı kut-
lama mesajında, bu zaferle yurdu-
muzun düşman işgalinden kurtarıl-
dığını ve özgür ve bağımsız yaşama 
onuruna kavuşulduğunu söyledi.

Yiğit, “Atatürk, Büyük Taarru-
zun ve 30 Ağustos Zaferi'nin öne-
mini, "Her safhasıyla düşünülmüş, 
hazırlanmış, idare edilmiş ve zafer-
le sonuçlandırılmış olan bu harekât 
Türk ordusunun, Türk subay ve 
komuta heyetinin yüksek kudret ve 
kahramanlığını tarihe bir kere daha 
geçiren muazzam bir eserdir. Bu 
eser, Türk milletinin hürriyet ve is-
tiklâl düşüncesinin ölümsüz bir abi-
desidir. Bu eseri yaratan bir milletin 
evlâdı, bir ordunun Başkomutanı 
olduğumdan, mutluluk ve bahtiyar-
lığım sonsuzdur." sözüyle dile getir-
miştir” dedi.

CUMHURİYET’İN 
KURULUŞU MÜJDELENDİ

Yöntem Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğ-
retmeni Özgür Pazarcı 30 Ağustos 
Zafer Bayramının 99. Yıldönümüy-
le ilgili olarak yayımladığı kutlama 
mesajında, 30 Ağustos Zaferinin 
Cumhuriyetimizin kuruluşun müj-
delendiği bir zafer olduğunu belirtti.  
Pazarcı, “Tarihi kahramanlık, zafer, 
şan ve şerefle dolu milletimizin, kut-
sal olan vatan toprağı uğruna verdiği 
zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini 
başarıyla sonuçlandırarak Anado-
lu'yu ebedi yurdumuz olarak bir kez 
daha tescillediği ve Cumhuriyet'imi-
zin kuruluşunun müjdelediği büyük 
zaferimizin 99. yıldönümü Türk Mil-
leti olarak coşkuyla birlikte kutlaya-
cağız” dedi.

TARİHE ALTIN 
HARFLERLE YAZDIRDIK 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
yıldönümü vesilesiyle bir açıklama 
yayımlayan Konya Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
“En zorlu süreçlerde bile milli ve 
manevi değerlerinden vazgeçme-
yen, bu amaç uğrunda 30 Ağustos 
Zaferi gibi emsalsiz pek çok zaferi 
tarihe altın harflerle yazdıran ecda-
dımızdan aldığımız güçle, kutlu va-
tan toprakları üzerinde bağımsız ve 
onurlu bir şekilde var olabilmek için 
bizlere düşen ise şüphemiz mirasçısı 
olduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin 
değerlerini korumak ve ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkarmaktır. Gelecekte daha 
güçlü Türkiye’nin inşası için biz de 
üniversite olarak var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğimizi ifade 
etmek isterim” dedi.

TÜRK MİLLETİ EŞSİZ 
BİR ZAFERE İMZA ATTI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
99. yılı nedeniyle bir mesaj yayım-
layan Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Abdil Erdal, Türk Milleti'nin, 
tarih boyunca birlik ve beraberliğini 
yıkmaya teşebbüs eden her türlü 
girişimi boşa çıkardığını belirtti. Baş-
kan Erdal, düşmanın topyekun bir 
şekilde Türk milletine saldırı düzen-
lediğini hatırlattı. Tüm bu saldırılara 
rağmen, Türk milletinin boyun eğ-
mediğini dile getiren Başkan Erdal, 
“Düşmanların toplu halde saldırıla-
rına karşı, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün önderliğinde tüm milletimiz 
topyekûn düzenlenen saldırılara bü-
tün varlığı ile ‘dur!’ dedi” ifadelerine 
yer verdi. 
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Seyit Ali Büyük

Seyit Karaca

Özgür Ulaş Yiğit

Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Angı

Hasan Ekici

Özgür Pazarcı

Mustafa Kavuş

Remzi Karaarslan

Ali Konak

Prof. Dr. Babür Özçelik

Hasan Kılca

Barış Bektaş

Veli Doğrul

Abdil Erdal 



HABER12 30 AĞUSTOS 2021

Samet Kural 
dualarla defnedildi

Çumra Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Metin Kural’ın babası ve Çumra Belediye 
Meclis Üyesi  Mehmet Kural   dedesi Samet Kural vefat etti. Merhum Samet Kural dualarla defnedildi 

 Çumra Sanayi ve Ticaret Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı  Metin 
Kural’ın babası ve Çumra Belediye 
Meclis Üyesi  Mehmet Kural   dedesi 
Samet Kural vefat etti. Merhum Sa-
met Kural’ın cenazesi dün öğle na-
mazına müteakip öğlen namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla defnedildi. Kural 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. 

Kural ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Samet 
Kural’ın vefatının ardından Çum-
ra Belediye Başkanı Recep Candan 
sosyal medya adresinden başsağlığı 

mesajı yayınladı. Başkan Candan, 
“Önceki dönem AK Parti Çumra İlçe 
Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyele-
rinden, Çumra Sanayi ve Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Metin Kural bey’in kıymet-
li babası ve Meclis Üyemiz Sayın 
Mehmet Kural bey’in kıymetli dede-
si Samet Kural vefat etmiştir. Mer-
huma Allah'tan rahmet yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet 
olsun.” İfadelerini kullandı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Samet Kural’a Yüce Allah'tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyoruz. n EMİNE ÖZDEMİR

Çumra Sanayi ve Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Metin KURAL’ın
babası 

Samet KURAL’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Çiçek ailesinin acı günü Çumra Savcısı vefat etti
Fevzi Arçek Metalurji Makina Otomotiv Sahibi (WASPO) Fevzi Çiçek'in annesi Vesile Çiçek 

90 yaşında vefat etti. Merhume Vesile Çiçek dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi 
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Çumra Cumhuriyet 

Savcısı Mustafa Filiz 33 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fevzi Arçek Metalurji Makina 
Otomotiv Sahibi (WASPO) Fevzi 
Çiçek'in annesi Vesile Çiçek 90 ya-
şında vefat etti. Merhume Vesile 
Çiçek’in cenazesi dün öğle namazı-
na müteakip Musalla Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. 

Çiçek ailesini acı günlerinde se-
venlerinin ve yakınlarının yanı sıra 
işadamları ve sanayiciler yalnız bı-
rakmadı. Çiçek ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhume Vesile Çiçek 4 erkek 1 

kız çocuk annesiydi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Vesile 
Çiçek’ e Yüce Allah'tan rahmet ya-

kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz.
n NAZİFE ARSLAN

Bir süredir kanser tedavisi gör-
düğü öğrenilen Çumra Cumhuriyet 
Savcısı Mustafa Filiz 33 yaşında te-
davi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Merhum savcı Mustafa 
Filiz’in vefatının ardından Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül, Hakimler 
ve Savcılar Kurulu ve Konya Cum-
huriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz  
ve Çumra Belediye Başkanı Av. Re-
cep Candan sosyal medya hesapla-
rından başsağlığı mesajı yayınladı. 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ya-
yınladığı taziye mesajında, “Çumra 
Cumhuriyet Savcımız Mustafa Filiz, 
yakalandığı amansız hastalık so-
nucu genç yaşta hayatını kaybetti. 
Çok üzgünüm. Rabbim rahmetiyle 
muamele etsin; merhum savcımızın 
eşi, Konya hakimi Elif Filiz'e, ailesine 
ve sevenlerine sabır versin.” İfade-
lerini kullandı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz ise, 

“Konya Çumra Cumhuriyet Savcı-
mız Mustafa Filiz'in tedavi gördüğü 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
vefat ettiğini derin bir üzüntü ile 
öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum 
Cumhuriyet Savcımız Mustafa Fi-
liz’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne, yakınlarına ve yargı camiamıza 
başsağlığı dilerim. Mekanı cennet 
olsun.”  Hakimler ve Savcılar Ku-
rulu resmi sosyal medya hesabın-
dan yapılan açıklamada, "Değerli 
meslektaşımız Çumra Cumhuriyet 
Savcısı Mustafa Filiz'in vefat habe-
rini derin bir üzüntü ile öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan 
rahmet; kederli ailesine, yakınları-
na ve yargı camiamıza başsağlığı 
ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet 
olsun." denildi. Çumra Belediye Baş-
kanı Av. Recep Candan da, “Çumra 
Cumhuriyet Savcımız Mustafa Filiz, 
bir süredir kanser tedavisi gördüğü 

hastanede vefat etmiştir. Rabbim 
rahmetiyle muamele etsin; mer-
hum savcımızın eşi, Konya hakimi 
Elif Filiz'e, ailesine ve sevenlerine 
sabır versin.” Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhum Mustafa Filiz’e 
Yüce Allah'tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAFevzi Arçek Metalurji Makina 

Otomotiv Sahibi 

Fevzi ÇIÇEK’in
annesi

Vesile ÇIÇEK’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Çumra Cumhuriyet Savcısı 

Mustafa FILIZ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Yusuf As 
Hakk’a yürüdü

Çumra Belediye Başkan Yardımcısı Ali As’ın kardeşi Yusuf As geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. 
Merhum’un cenazesi Çumra Mezarlık Camiide kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi

Çumra Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ali As’ın kardeşi Yusuf As 
geçirdiği kalp krizi sonucunda ve-
fat etti. Merhum Yusuf As’ın cena-
zesi Cuma günü Cuma namazına 
müteakip Çumra Mezarlık Camii-
den kılınan cenaze namazının ar-
dından dualarla defnedildi. 

As ailesini acı günlerinde se-
venleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. As ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. 

Yusuf As’ın vefatının ardından 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan sosyal medya adresinden 
başsağlığı mesajı yayınladı. 

Başkan Candan, “Belediye 
Başkan Yardımcımız Ali As Bey’in 
kardeşi Yusuf As kardeşimiz kalp 
krizi sonucu vefat etmiştir. Allah 
rahmet eylesin, Mekanı Cennet 
olsun… 

Cenazesi Cuma namazına mü-
teakip Çumra Mezarlık Cami’nden 
kılınacaktır. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine sabırlar dili-
yorum…” ifadelerine yer verdi. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Yusuf As’a Yüce Al-
lah'tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı diliyoruz.
n İBRAHİM HAKKI BÜYÜKHARBUT

Çumra Belediye Başkan Yardımcısı 

Ali AS’ın
kardeşi

Yusuf AS’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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1980’li yıllar Başbakan Turgut Özal, Tarım ve Köy İşleri 1980’li yıllar Başbakan Turgut Özal, Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Keten’i tebrik ederken.Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Keten’i tebrik ederken.

Mustafa Keten hayatının ikinci yarışı Mustafa Keten hayatının ikinci yarışı 
4000 m. de birinci olup ipi göğüslerken4000 m. de birinci olup ipi göğüslerken 1963 Konya Kulüpler 1500 m. Mustafa Keten son turda.1963 Konya Kulüpler 1500 m. Mustafa Keten son turda.

Mustafa Keten (otoranlar başta)  Orta Anadolu Şampiyonası 7500 m. üçüncüsü Mustafa Keten (otoranlar başta)  Orta Anadolu Şampiyonası 7500 m. üçüncüsü 
Atletizm Ajanı Zeki Ülker, Aydın Ayvacı, Aytekin Mesci Milli atlet Esat Tarım(Mersin)Atletizm Ajanı Zeki Ülker, Aydın Ayvacı, Aytekin Mesci Milli atlet Esat Tarım(Mersin)

1960’lı yıllar Keten kardeşler antrenmanda Türkiye’nin ilk 1960’lı yıllar Keten kardeşler antrenmanda Türkiye’nin ilk 
müstakil atletizm sahası Konya Müstakil Atletizm Pisti’nde.müstakil atletizm sahası Konya Müstakil Atletizm Pisti’nde.

7500 m. Orta Anadolu Kros Şampiyonası Büyüklerde 7500 m. Orta Anadolu Kros Şampiyonası Büyüklerde 
3.olan Mustafa Keten henüz 16 yaşında Mustafa Çolak ve 3.olan Mustafa Keten henüz 16 yaşında Mustafa Çolak ve 

Fevzi Cavcav (Eskişehir) ileFevzi Cavcav (Eskişehir) ile

1962 Konya 5000 m. 1962 Konya 5000 m. 
Grup Birinciliği Mustafa Grup Birinciliği Mustafa 

Keten İkinci Ödülleri Keten İkinci Ödülleri 
Antrenör Muhsin Cüneyt Antrenör Muhsin Cüneyt 

takdim etmişti.takdim etmişti.
1961 Haziran İdmanyurdu Yıldız futbol takımı 1961 Haziran İdmanyurdu Yıldız futbol takımı 

Kaleci İsmail Bala ve Mustafa KetenKaleci İsmail Bala ve Mustafa Keten

 

KONYA ATLETİZMTARİHİ 104

1946 yılında Konya’da doğdu. Baba Kon-
ya’nın yerlisi, Aksinne Mahallesi’nden; anne ise 
Başarakavaklı. İhsaniye İlkokulu’ndan sonra 
ortaokulu ve liseyi Ticaret Lisesi’nde tamamladı. 
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi me-
zunu. Çocukken mahallede önce çaput top, daha 
sonra dikişli şişme meşin futbol topuyla arkadaş-
larıyla maç yaparak spora başlayan Keten, 1960 
yılı yazında Konya İdmanyurdu yıldız futbol takımı 
seçmelerine katıldı ve takıma girdi. Ancak uygun 
mevkide oynatılmadığı için futbol macerası birkaç 
ay gibi kısa bir sürede bitti. Aynı yıl (1960) Ordu-
lar Arası Atletizm Dünya Şampiyonası Konya’da 
yapıldı ve millî atlet Ekrem Koçak’ın şampiyonlu-
ğunun verdiği millî gurur ve heyecan çoğu genç 
gibi Mustafa Keten’i de etkilemişti. Çok geçmeden 
Keten, kendini atletizm camiasının içinde buldu.

1960 yılında o günkü adıyla Konya Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü görevine getirilen, 
kendisi de eski bir millî atlet olan Sami Yavrucak; 
şehrimizde atletizm, bisiklet, jimnastik, güreş ve 
boks gibi ferdi sporlar başta olmak üzere birçok 
spor branşında büyük bir hamle başlattı. Ayrıca 
Sami Yavrucak, Konya’ya Türkiye’nin ilk ve tek 
300 metrelik müstakil atletizm pistini kazandırdı. 
Aynı yıllarda antrenörsüz olan Konya’da Muhsin 
Cüneyt, atletizm antrenörü olarak atletlerin ba-
şındaydı. Beden Terbiyesi memur ve işçilerinin 
ve fahri olarak görev yapan atletizm ajanlarının 
fedakârca çalışmaları da büyük bir artı oldu. 
Sami Yavrucak ile birlikte Konya’daki diğer resmî 
kurumlar ile bazı bankaların katkısı, Konyalının 
spora ve sporcularına desteğini arttırdı. Yavrucak 
ile birlikte genel müdürlük ve federasyonlarla olan 
diyalog da arttı. Bu çerçevede Atletizm Federasyo-
nu, antrenörler Şevki Koru ve Albay Nuri Turan’ın 
program katkıları yanında Frank Medina (ABD) ve 
Kolariç Marjan’ın (Yugoslavya) geçici olarak şeh-
rimizde görevlendirilmeleri atletizmin filizlenerek 
her geçen gün yeşermesine vesile oldu.

Gene bu dönemde İdmanyurdu, Selçukspor, 
Şekerspor ve Gençlerbirliği kulüpleri arasındaki 
rekabet atletizm için büyük bir artı oldu. İşte Mus-
tafa Keten böyle bir ortamda atletizme dört elle 
sarılmaya başladı. Aynı yıllarda okullar arasındaki 
rekabet de gelişince ellinin üzerinde yaz kış ant-
renman yapan, sürekli yarışmalara katılan kemik 
bir grup oluştu.

Özellikle uzun mesafe ve kros, pistte orta 
mesafe koşularına ilgi bir fazlaydı. Kros yarışları 
yanında pistte orta mesafe koşularını tercih eden 
Mustafa Keten, 1961 yılında on beş yaşında pistte 
3000m’yi 9.20 koşarak 9.48 olan yıldızlar Türkiye 
rekorunu yeniledi. Böylece ilk büyük başarısını 
elde etti. Oysa Keten atletizme ailesinden yasaklı, 
spor çantasını berber dükkanına bırakarak başla-
mıştı.

Birkaç hafta sonra Ankara’dan gelen ha-
kemlerin nezaretinde 3000m yıldızlar Türkiye 
rekorunu 9.17.1 ile yenileyen Mustafa Keten, bir 
müddet sonra rekorlarının tescilinin yapılmadığını 
öğrenince sahipsizlik duygusuna kapıldı. 1970’li 
yıllarda Atletizm Federasyonu nezdinde girişim 
yapacak imkâna sahip olmasına rağmen Keten, 
suçlamayı doğru bulmamakla birlikte eski ka-
yıtların bulunamayacağını düşünerek girişimde 
bulunmadı. Bu konu, içinde bir uhde olarak kaldı.

1961 yılında Konya’da yapılan 27 Aralık Kros 
Yarışı’nda yıldızlar kategorisinde olmasına rağ-
men büyükler kategorisinde yarışan ve 3000m’de 
birinci olan Keten, 1961-1963 yıllarında 800, 
1500, 3000 ve 3000m engelli yarışlarındaki ba-
şarısıyla Konya rekorlarının sahibi oldu.  5000 ve 
10000m kros yarışlarında birincilikler kazandı.

1961 Şubat’ında Antalya’da yapılan Kros 

Grup Birinciliği’nde 3. oldu.  1962 yılında Kon-
ya’da organize edilen 7500m Büyükler Kros Grup 
Birinciliği’nde kendisi henüz yıldızlar kategorisinde 
olmasına rağmen zamanın şöhretleri Şükrü Sa-
ban ve Fevzi Cavcav’dan sonra 3. oldu. Yine 1961 
yılında Mustafa Keten; geleneksel olarak Anka-
ra’da koşulan 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’n-
da kendisi Ticaret Lisesinden, Osman Küçükşen 
ve Nihat Sayıcı İmam Hatip okulundan, Fehmi 
Durak Astsubay Okulundan olmak üzere oluşan 
karma takımla şampiyon olma onurunu yaşadı.

1963 yılında yönetici Turgay İzol’un da gay-
retiyle kurulan Şekerspor’un kaptanlığına getirilen 
Mustafa Keten, ilk yönetici deneyimine başlamış 
oldu.

1963-1964 yıllarında 800 ve 1500m yarışla-
rında birçok ikincilik ve üçüncülüklerin sahibi olan 
Mustafa Keten, ferdî yarışlardan ve kulüp yarışla-
rından kazandığı kupa, elişi büyük Mevlâna tabağı 
gibi ödüllerin Ticaret Lisesinin uygun olan yerinde 
teşhir edilmesinden çok mutlu oldu. Yıllar sonra 
Konya’ya bir gelişinde eski okulunda aynı manza-
rayı görememesi onu hayli üzdü.

Yüksek tahsil öğrenimi nedeniyle 1964 yılı 
Ekim ayından itibaren spor hayatına İstanbul’da 
devam etti. Çalışmalarını antrenör Şevki Koru 
nezaretinde sürdüren Mustafa Keten, Ayazağa’da 
yapılan Gençler Kros Millî Takım Seçmesi’nde 5. 

oldu. Şekerspor’un yeşil beyaz formasıyla yarış-
masına rağmen önce Vefa Lisesi forması olduğu 
düşünüldü.

Her geçen gün başarısını yükselten Keten, 
kros millî takımına girmesinin en güçlü zamanı 
olan 1965 yılında talihsiz bir olay yaşadı.  Ant-
renörü Şevki Koru’nun da bulunduğu Beyoğlu 
Spor Salonu’nda jimnastik halkasında hareket 
yaparken talihsiz bir kazayla sakatlandı. Beyoğlu 
İlk Yardım Hastanesinde üç hafta tedavi gördü. 
Böylece millî formayı giymesi hayal oldu.

1964’ün Kasım ayında Galatasaray’a trans-
fer olan gönül adamı Mustafa Keten’in 1968 
sonuna kadar, atletlerin ifadesiyle, Konya’nın 
atletizm kaptanı ve fahri antrenörü olarak Konya 
atletizmine büyük hizmetleri oldu.  Bu çerçevede 
başta kardeşi Ahmet Keten olmak üzere o yılların 
atletlerinden Mustafa Yavuz, Metin Kızıltan, İsmet 
Tuna, Mustafa Peker, Cevdet Gücür, Hasan Kök-
sal, Bülent  Çalışkan, Yunus Danacı, Yüksel Esen, 
Kamber Soyer, Nadir Köken, Cafer Söğüt, Oktay 
Oral, Yavuz İlbiz, Cemalettin Şener, Atanur Tun-
cel, Mümin Hasaklılar, Muharrem Apan, Ömer 
Zengin, Seyit Saklan, Yaşar Bulu, Yalçın Altınel, 
Erdoğan Cihan, Mustafa Silay, Bülent Ayyüce, 
Hanefi Ceylan, Mehmet Nur Yanmaz, Nejat Söy-
lev, Reha Çelen ve Abdülkadir Renklibay başta 
olmak üzere otuzun üzerinde atlete değer verdi, 

onların başarısı için emek sarf etti.
Mustafa Keten, 1970 yılında Devlet Planlama 

Teşkilatında uzman ve Kalkınmada Öncelikli Yö-
reler başkanı olarak memuriyete başladı. 1983 
yılına kadar bu görevleri sürdürdü. 1984 yılında 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında müsteşarlığa 
terfi eden Keten, 1989 yılına kadar da bu görevi-
ne devam etti. 1990-1997 yıllarında Başbakanlık 
Özel Çevre Koruma Kurumu başkanı olarak ça-
lışmalarını sürdürdü. 1997-1999 yıllarında iki yıl 
da Vakıflar Genel Müdürlüğü yaparak emekli olan 
başarılı bürokrat Mustafa Keten, 1999-2019 yılla-
rında Akfen Holding yönetim kurulu başkan yar-
dımcılığı ve başkan vekili olarak çalışmalarını sür-
dürdü. Mustafa Keten halen Ankara’da yaşıyor.

Mustafa Keten, memuriyet döneminde bir 
ara Gençlik ve Spor Müdürlüğü yardımcılığına 
getirilmek istenmişti. Bu dönemde Mustafa ke-
ten, “Tıra muavin olmak yerine minibüse şoför ol-
mak” prensibinden hareketle bunu kabul etmedi.

Konya atletizm camiasında yetişen en üst dü-
zey bürokratımız Mustafa Keten, her zaman ülke-
mizin, Konya’nın ve Konyalının yanında oldu. İşte 
bu konuda Konya milliyetçisi olarak yaptığı birçok 
hizmetten birkaçı: 100. Yıl Spor Salonu, Atatürk 
Stadı kale arkası tribünleri, yüzme havuzu, projesi 
ücretsiz yeni idari bina; Beyşehir, Sarayönü, Sey-
dişehir, Karapınar ilçe salonları; 1989 yılında Kon-
ya’da spor teşkilatı tarafından ilk defa yayınlanan 
“Konya İl Spor Almanağı”.

1970 yılı sonrası Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü olarak görev yapan Cemil Ergen, Tezcan 
Uzcan, Bahtiyar Demir ve Vezir Balcıoğlu’nun 
spor teşkilatının sorun ve ihtiyaçları için ilk baş-
vurdukları kişi bürokrat Mustafa Keten’di. O hangi 
kurumda amir olursa olsun Konya’nın, Konyalı-
nın yanındaydı. Samimiyeti yanında orta ve uzun 
mesafe koşucularının genel karakteri olan gayrete 
sahipti. O, bir vesileyle sorunu çözer, talebi kar-
şılardı. Bir seferinde Vezir Balcıoğlu’nun “Çocuk 
Oyunları Projesi” için çocukların tüm ihtiyaçlarını 
iki etmeden karşıladı.

Aynı zamanda Güneş Sigorta kurumunda 
etkin görevi olan Mustafa Keten, 1985 yılında at-
letizm antrenörü Muzaffer Tulukcu’ya kros takımı 
kurumu için yardımcı olabileceğini belirtti. Tuluk-
cu, aynı yıl Konya Yolspor Kulübü Başkanı Abdül-
kadir Renklibay’a 1. ligde mücadele edecek takım 
kurumu için söz verdiğinden Mustafa Keten’den 
affını istedi.

     Mustafa Keten’in aşağıda yazılı önemli hiz-
metlerde ve görevlerde bulunduğunu görüyoruz:

1. Devlet Planlama Teşkilatı Gençlik ve Spor 
Sektörü Sorumluluğu

2. 1985 yılında Galatasaray Spor Kulübü Ge-
nel Kurul Üyeliği ve 2013 yılından itibaren Divan 
Kurulu Üyeliği

3. Devlet Planlama Teşkilatı “Spor Sektörü” 
ön raporu ve “Türkiye’de Spor” raporu

4. Hasan Celal Güzel’in teşvikiyle yeni istatis-
tikî bilgiler ve değerlendirmeler çerçevesinde yeni 
“Türkiye’de Spor” raporunun kitaplaştırılması

5. Türkiye Engelliler Konfederasyonu organi-
zesiyle 14 Mayıs 1988’de Engelliler Haftası müna-
sebetiyle Cumhurbaşkanlığı Köşkünden “Şükran 
Belgesi” verilmesi

6. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin 
kuruluşunda iki öğretim döneminde öğretim 
görevlisi olarak hizmet verdi. Bu süreçte sporda 
eğitim ve teşkilatlanma dersini verdi.

7. 1973 yılında Türkiye Millî Olimpiyat Komi-
tesi 186 Nolu Üyeliği

8. Yeni Konya Gazetesi’nde “Sporda Eğitim 
ve Teşkilatlanma” başlığıyla 1960’lı yıllarda ya-
zarlık

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

24 Aralık 1962 okullar arası kros şampiyonu 24 Aralık 1962 okullar arası kros şampiyonu 
olan Ticaret Lisesi ve Ferdi birincilik ödülleri olan Ticaret Lisesi ve Ferdi birincilik ödülleri 

Mustafa Keten’in elinde ve gönlündeMustafa Keten’in elinde ve gönlünde

1966-67 Fahri Antrenör ve Atlet Mustafa Keten çalıştırdığı Atletizm Ordusuyla1966-67 Fahri Antrenör ve Atlet Mustafa Keten çalıştırdığı Atletizm Ordusuyla

Mustafa Keten’in de efor sarf ettiği (sağdan 3. Mehmet Serin ve Mustafa Keten’in de efor sarf ettiği (sağdan 3. Mehmet Serin ve 
Halis Özkan’ın arasında) Şekerspor Atletizm TakımHalis Özkan’ın arasında) Şekerspor Atletizm Takım

3 Mayıs 1964 puanlı atletizmde Konya şampiyonu olan Ticaret Lisesi atletleri büyük fedekarlıkları 3 Mayıs 1964 puanlı atletizmde Konya şampiyonu olan Ticaret Lisesi atletleri büyük fedekarlıkları 
olan okul müdürü Ahmet Aykol ile Mustafa Keten (ayakta soldan dördüncü, okul müdürü yanında).olan okul müdürü Ahmet Aykol ile Mustafa Keten (ayakta soldan dördüncü, okul müdürü yanında).

Müsteşar Mustafa Keten 1980’li yıllarMüsteşar Mustafa Keten 1980’li yıllar

Mustafa Keten formasını da giydiği Mustafa Keten formasını da giydiği 
Galatasaray Kulübünün aynı zamanda Galatasaray Kulübünün aynı zamanda 

7391 nolu Genel Kurul üyesi.7391 nolu Genel Kurul üyesi.

İzci Mustafa Keten Cumhuriyet Bayramı’nda törendeİzci Mustafa Keten Cumhuriyet Bayramı’nda törende

ATLET, GÖNÜLLÜ ANTRENÖR, ATLET, GÖNÜLLÜ ANTRENÖR, 
BÜROKRAT MUSTAFA KETENBÜROKRAT MUSTAFA KETEN
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Konya’da doğuştan görme engelli 
olan 9 yaşındaki Süleyman Öztoprak, 11 
yaşındaki Eymen İnce ve 12 yaşındaki Tu-
ana Filiz, üç ayrı engelliler spor kulübün-
de spor yapmaya başladı. 

Suya girmekten korkan çocukları, 
antrenör Gülşah Tekin uzun çalışmaların 
ardından havuza alıştırdı. Azimle ça-
lışmalara devam eden çocuklar, 24-26 
Ağustos tarihleri arasında Türkiye Görme 
Engelliler Spor Federasyonu tarafından 
İstanbul’da düzenlenen Görme Engelliler 
Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katıldı. 

Şampiyonada, Karatay Engelliler 
Spor Kulübü sporcusu Tuana Filiz 200 
metre serbestte altın, 100 metre serbestte 
gümüş ve 50 metre sırt üstü ile 50 metre 
serbestte 2 bronz madalya, Konya Görme 
Engelliler Spor Kulübü sporcusu Süley-
man Öztoprak altın madalya, Mevlana En-
gelliler Spor Kulübü sporcusu Eymen İnce 
ise 100 metre serbestte altın, 100 metre 

sırt üstünde gümüş ile 50 metre serbest 
ve 50 sırt üstünde 2 gümüş madalya kaza-
narak Konya’ya döndü.

“ÇOCUKLARIMIZ SUDAN 
KORKARKEN MADALYAYA KOŞTU”

Sporcu 3 çocukla yakından ilgilenen 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme 
antrenörü Gülşah Tekin, “Çocuklarımız 
sudan korkarken madalyaya koştu. Bu be-
nim için çok büyük bir tecrübe oldu. Onlar 
başarıya koşup madalya aldıkça ben ke-
narda ağladım diyebilirim. 

Çocuklarımız önce sudan ve havuzdan 
korkuyordu çünkü bilmedikleri bir ortam, 
bilmedikleri bir bir şeye temas ediyorlar-
dı ilk kez. Atlama korkuları vardı, biz bunu 
birlikte tutunarak atladık. 

Küçük sporcumuz Süleyman ise çok 
fazla üşüyordu artık biz de bunu oyunlar-
la hareket etmeye başladık. Şuanda ise 
biz çocuklarımızla Türkiye Milli Takım 
Seçmelerine katıldık. 2 yıldır pandemi 

dolaysıyla biz çocuklarımızla antrenman 
yapamadık. Konya’daki yapımı devam 
eden havuzumuz da bitme aşamasında. 
Bitince inşallah bizim hedefimiz milli ta-
kım kampına seçilmek” cümlelerine yer 
verdi.

 “BU TÜR ÇOCUKLARIN 
SPORLA İÇ İÇE OLMALARI ÖNEMLİ”
Konya Görme Engelliler Spor Fe-

derasyonu Konya İl Temsilcisi Mustafa 
Kandemir, “Bu tür çocukların sporla iç 
içe olmaları sporun içinde olması kendi-
leri ifade etmeleri etkenindeki önemi çok 
büyük. 

Gerek sosyal profil açısında gerek-
se toplumsallaşma açısından bunların 
önemi yadırganamayacak kadar büyük. 
Bir engelli ailesi veya engelli birey şunu 
kesinlikle unutmasın sporun hiçbir za-
man dili, dini, ırkı, cinsiyeti ve engeli 
yoktur herkesi tek noktada toplayan tek 
olgu spordur. Biz de bu olgu üzerinden 

hareketle görme engellilerimiz toplu-
ma kazandırmak için daha önceden de 
toplumsallaştırma amacıyla yetenekli 
çocuklarımızı performans sporcusu, mil-
li takımlara gönderme ve olimpiyatlara 
göndermeyi hedefledik” ifadelerini kul-
landı.

“İLK BAŞLADIĞIMDA 
SUDAN KORKUYORDUM”

İlk spora başladığındaki korkularını 
anlatan Tuana Filiz, “İlk başladığımda 
sudan korkuyordum. 

Diğer arkadaşlarımla bu sorunu da 
hocamız sayesinde atlatarak azimle bura-
ya kadar geldim. Diğer arkadaşlarım da 
vazgeçerim demesinler ben her zaman 
azim ettim ve başardım onlarda başara-
bilir” dedi.

Süleyman Öztoprak ile Eymen İnce 
de azim ve sabırla bu çalışmaları yaparak 
havuz korkularını yenerek bu başarıya ka-
vuştuklarını belirtti. n İHA

Sudan korkarken
madalyaya koştular
Konya’da doğuştan görme engelli olan 9 yaşındaki Süleyman Öztoprak, 11 yaşındaki Eymen İnce ve 12 yaşındaki Tuana Filiz, üç ayrı engel-

liler spor kulübünde spor yapmaya başladı. Konya’da kayıt oldukları spor kulüplerine ilk geldikleri dönemde sudan korkan görme engelli 
çocuklar, öğretmenlerinin desteği ve kendi azimleri ile katıldıkları Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü

‘Konya, sporu için 
önemli kayıplar yaşadık’

Tülin Şimşek
birinci oldu

Samet Aybaba
ile yollar ayrıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube-
si Yönetim Kurulu,  Konyaspor ve Konya sporu için son 5 
günde yaşanan önemli kayıplar için bir başsağlığı mesajı 
yayınladı.

TSYD Konya Şubesi tarafından yayınlanan başsağlığı 
mesajında şu görüşlere yer verildi:

"Konyaspor'da futbolcu olarak görev yapan, başarısıyla 
kaptanlığa kadar yükselen ve yıllar sonra da kulüp başkan-
lığına seçilen Mehmet Oktut ile Konya sporunda önemli bir 
isim olan ve bir çok branşta önemli görevler üstlenen Hüse-
yin Avni Uluer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Her iki isim de hoş görülüğü, kibarlığı ve cana yakınlıkları 
ile bilenen güler yüzlü isimler Konya'mız ve Konya sporu 
için büyük kayıp olmuştur. Her iki isme de Allah'tan rahmet, 
kederli ailelerine, sevenlerine ve spor camiasına baş sağlı-
ğı dileriz."  n SPOR SERVİSİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yılı kutlama etkinlik-
leri kapsamında düzenlediği ‘Tenis Turnuvası’nın birincisi 
Tülin Şimşek oldu.

 ‘Ekrem Coşkun Döner’ firmasının sponsor olduğu ödül-
lü turnuvada dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde 
oluştu:

 18+ KADINLARDA
1.Tülin ŞİMŞEK 
2.Ayça YERLİKAYA

 18+ ERKEKLERDE
1.Abdullah YILMAZ 
2.Mertcan MERMER

 45+ ERKEKLERDE
1.Ramazan HARMANKAYA
2.Sinan YILMAZ  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da son oy-
nanan Konyaspor maçında alınan beraberliğin ardından 
teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Konuyla il-
gili Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile 
yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı 
aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya 
bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür 
eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar 
dileriz."  n SPOR SERVİSİ

Bizler, cümbür cemaat gönderdik 
Avni abiyi…

Öbür tarafa…
Başta Mehmet Baykan olmak 

üzere, Necati Yeğenoğlu, Süleyman 
Okutan, Metin Şahin, Remzi Ay, Ra-
mazan Erçin,  soğuk vücuduna su 
döken vefakar Maltepe Hasan, isimle-
rini sayamadığım yüzlerce seveni, yani 
cümbür cemaat öbür tarafa gönderdik 
Avni Abiyi…

Bisiklet Federasyonu eski başkanı 
Emin Müftüoğlu ile yine eski Triatlon 
Federasyon Başkanı Hamdi Güneş, 
Antalya’dan, İstanbul Gençlik Hizmet-
leri Spor İl Müdürü Burhanettin Ha-
cıcaferoğlu, İstanbul’dan, Spor Genel 
Müdürlüğünün değerli isimleri Mete 
Erol, Kamil Çelebi Kılınç, Çağlar Kurt, 
Ozan Çetiner,  Mustafa Elduran, Tey-
fik Kıloğlu ve Çim Hokeyi Federasyon 
Başkanı Bayram Yüksel Ankara’dan 
geldiler Avni abiyi uğurlamaya…

Bu tarafta hüzün vardı…
Olmaması mümkün değil…
Öbür tarafta mı?
Büyük bir ihtimalle ellerinde çiçek-

lerle karşılamışlardır Avni abiyi…
Çünkü, Erol Taş gibi (rol icabı) su-

ratsız birini değil, Kemal Sunal gibi gü-
len bir yüzü gönderdik öbür tarafa…

Cümbüş olmasa da, herkesin 
yüzü gülmüş, kucaklarını açmışlardır 
Avni abiye…

Başta anne ve babası, “yavrum” 
diye sarıp sarmalamışlardır evlatları-
nı…

Avni abinin ilk Belediye Başkanı 
Yılmaz Kulluk, “Hoş geldin Avni” de-
miştir…

Orhan abi (Berk)  nazik ve ince bir 
dille, mutlaka, “Avnicim seni çok özle-
dim” demiştir, bundan eminim…

Ve Zeki Dayı…
“Ülen Avni keşke beraber gelsey-

dik, buralar sensiz sessiz, sensiz seda-
sız” demiş midir ki?

Kim bilir…
Ama, Zeki Dayı kesinlikle mutlu 

olmuştur…
Tabi ki benim babam da…
Çok severdi babamı…
Anamı da…
Hastaneye beraber götürmüş, 

sonra eve gelmiş hep birlikte kahvaltı 
etmiştik…

Annem Hacı değildi, ama Avni abi 
anama hep “hacı teyzem” derdi, an-

nem çok mutlu olurdu…
Zaman zaman birbi-

rimizi üzdüğümüz olmuş 
mudur?

“Olmadı” dersem, 
hem onun kemikleri,  
hem de benim burnu-
mun direği sızlar… 

Şu bir gerçek ki, asla 
vazgeçmedik birbirimiz-
den…

Bilenler bilir…
Ölümünden üç gün önce, Meh-

met Oktut abinin cenazesinde karşı-
laştık, yüzümü okşadı, çocukları sor-
du, özellikle Burhan’ı sordu, “şükürler 
olsun, iyi Avni abi” dediğimde nasıl 
sevindi, bilemezsiniz.

***
Gerçekten çok canım yanıyor…
Bir hafta içerisinde, önce Şükrü 

Arslan’ı, iki gün sonra Mehmet Ok-
tut’u, üç gün sonra Avni abiyi ebedi-
yete gönderdik…

Sırada kim var Allah bilir!
Avni abi ne çok sevinç, ne çok 

gülünç, ne çok anı bıraktı 
gitti…

Son olarak bıraktığı 
hüzünden başka bir şey 
değil…

Avni abiyi kaybet-
menin “büyük bir kahır” 
olduğunu ilerleyen za-
manlarda onu anarken, 
onu yad ederken anlaya-
cağız…

Giydiğini kendine 
yakıştıran, oynadığını yakıştıran, söy-
lediğini yakıştıran adamdın, çok erken 
gittin, dolayısıyla da ölüm sana yakış-
madı…

Zor kelimeleri söyleyemeyişinle, 
zor cümleleri kuramayışınla, ama kar-
şındakine yutturuşunla, karşındakini 
kahkahalarla güldürüşünle hatırlaya-
cağız…

Bizlere işte bunları miras bırak-
tın…

Şunu net olarak söyleyebilirim ki, 
bundan sonra bir yanımız eksik kala-
cak…

Hep yarım ağız güleceğiz…
 Keşke…
Ah keşke hastaneye daha erken 

gidebilseydin…
Geri dönüş olabilir miydi?
Kim bilir.

***
Avni abiyle öyle çok anılarımız var 

ki, hangi birisini anlatsam…
Dile kolay, nereden bakarsanız ba-

kın 30-35 yıllık bir dostluk var…
Küçük bir anı…
Oğlum Emre’yi askerliğe uğurla-

yacağız. Avni abiden saat 19.00’da, 
yani 7’de gelmesini rica ettim...

Akşam saat 8’de otobüse bindire-
ceğiz…

“Avni abi 7’de gelir, biner arabala-
ra gideriz” diye düşündüm…

Ertesi günü sabahın altısında kapı 
çaldı, hanım kapıyı açtı, karşısında 
Avni Abi!

Haliyle bizde kalktık, bu arada Avni 
abinin sesi geliyor, “Saat kaç olmuş, 
bunlar ne uyuyorlar” diye bağırıp ça-
ğırıyor…

Hanım salona buyur etmiş…
Gittim yanına, tekli koltuğa bağda-

şı kurmuş oturmuş…

“Hayırdır Avni abi” demeye fırsat 
bırakmadan, “kardeşim ne yatıyor-
sunuz, saat 7’ye geliyor, ne zaman 
kahvaltı yapılacak, ne zaman otogara 
gidilecek” demez mi!

Beni bir gülme aldı ki, yerlere ya-
tıyorum…

“Ne gülen oğlum” deyince, “Avni 
abi sabahın 7’sinde değil, akşamın 
7’sinde göndereceğiz” deyince, başla-
dı bu sefer o gülmeye…

Bu sefer ne kendi güldü, ne de bizi 
güldürdü…

Güldüremedi, tam aksine ağlat-
tı…

Allah’ın rahmeti üzerine olsun.
NOT: Yazımın içerisinde “Sırada 

kim var Allah bilir” demiştim ya, Meh-
met Dinçler varmış. Yazıyı bitirdim, eli-
me telefonu aldım ve sevgili Mehmet 
Dinçler’in vefat ettiğini öğrendim. Abisi 
Rahim Dinçler Konyaspor’da yönetici-
lik yapmış, Mehmet ise Konyaspor’da 
futbol oynamış bir kardeşimizdi. 
Rahatsız olduğunu biliyordum, ha-
yata tutunmaya çalıştığını da. Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun, Rahim Dinçler 
başta olmak üzere aileye ve sevenleri-
ne başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

AVNİ ABİYİ DE GÖNDERDİK!

Hüseyin Avni Uluer son
yolculuğuna uğurlandı

Konya’da spor, sanat ve siyaset dün-
yasında yakından bilinen, şehrin renkli 
ismi Hüseyin Avni Uluer, geçirdiği kalp 
krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybet-
ti. Uluer’in cenazesi önceki gün ikindi 
namazı sonrası Hacıveyis Camisinde 
kılınan namazın ardından Üçler Mezarlı-
ğında toprağa verildi.

Bir dönem Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nde yöneticilik yapan Hüseyin Avni 
Uluer, Kombassan Basketbol Takımında 
başkanlık görevinde de bulundu. Uluer, 
ayrıca Türkiye Triathlon Fedarasyonu ku-
rucu üyesiydi.  Ayrıca birçok federasyon-
da da yöneticilik yaptı

Özellikle spor camiasının ve sevilen 
ve sayılan isimlerinden olan merhum 
Uluer’in vefatının ardından Hüseyin 
Avni Uluer’i tanıyanlar yasa boğuldu. 
Konya’nın Avni ağabeyi olarak bilinen 
Hüseyin Avni Uluer son yolculuğuna 
uğurlandı.

Hüseyin Avni Uluer’in vefatının ardın-
dan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğurt İbrahim Altay, İttifak Holding Kon-
yaspor ve kulüp başkanı Fatih Özgökçen, 
Konya ASKF ve birçok kamu ve kuruluş 
başsağlığı mesajı yayınladı.

Konya Yenigün Gazetesi olarak bizler 
de Merhuma Allah’tan rahmet, sevenle-
rine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n SPOR SERVİSİ

Hüseyin Avni 
ULUER’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Konya’da spor, sanat ve siyaset 

dünyasının sevilen ismi
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İttifak Holding Konyaspor Başkanı 
Fatih ÖZgökçen, gündeme dair açıkla-
malarda bulundu. Takımın 3 haftalık 
performansı değerlendiren Başkan Öz-
gökçen, "7 puanlık bir süreç geçirdik, 
şu an genel periyot bizi memnun ediyor. 
Biz her zaman hocamıza mücadeleci ruh 
sahaya ne kadar yansırsa biz de o kadar 
memnun oluruz demiştik, sağ olsunlar 
şu an için memnunuz. Futbolcu arkadaş-
larla samimiyeti birlikteliği sağlamak 
gerekiyor. Bu sayede de bir kolej havası 
oluşuyor haliyle. Biz de bunu sağlayabil-
meye çalışıyoruz.” diye konuştu.

TRANSFER HEYECANLANDIRACAK
Genç başkan Fatih Özgökçen, trans-

fer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. 
Forvet ve sağ kanat için çalışmaları ol-
duğunu belirten Başkanımız şunları söy-
ledi: "Biz forvet ve kanat çalışmalarımızı 
belli bir noktaya getirdik, inşallah trans-
fer dönemi de kapanmadan tamamla-
maya çalışacağız. Şu aşamada, yine 
frekansımızın çok iyi uyuştuğu Balkan 
kökenli transferlerimiz olacak ama tabi 
daha önemlisi beni çok heyecanlandıran 
bir transfer olacak hem forvette hem de 
sağ kanatta."

ARNAVUT İNADI GİBİ KONYA İNADI
Takımının maçlardaki inadından 

memnun olduğunu vurgulayan Fatih 
Özgökçen, "Sonuç itibariyle futbol da 
bir spor ve biz bu sporda 90 dakika mü-
cadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini 
aktarmak istiyoruz. Maçlarımıza bakıl-
dığında son anlarda ve 2. yarılarda çok 
daha farklı oynuyoruz. Şu anki 3 maçtan 
memnunuz o mücadele yansıyor ama 
bunu 38 maça da yaymamız gerekiyor, 
önemli olan budur bizim için" diye ko-
nuştu.

BÜYÜK PARALAR VEREMEYİZ
Başkan, kulübümüzde mali disiplini 

sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kulü-
bün borçlarını bilerek göreve geldikleri-
ni belirten Yeşil-Beyazlı kulübün başkanı 
Fatih Özgökçen, konuşmasına şöyle de-
vam etti. "Biz kulübün borçlarını bilerek 
geldik. Buradaki amacımız sürdürülebi-
lir bir yönetim anlayışı, gerek ekonomik 

açıdan gerekse de sportif başarı açısın-
dan. Çünkü biz 1.5 milyon 2 milyon € 
gibi paralar veremeyiz şu an. Mütevazi 
bir yapımız var. Bunun için de mali di-
siplin şart. Biz de planlamalarımızı ve 
çalışmalarımızı bu doğrultuda hazırla-
yarak ilerlemeyi hedefliyoruz inşallah."

HEDEFLERİMİZ VAR
Kulübün hedefleri hakkında da bilgi 

veren Özgökçen, "Biz göreve geldiği-
mizde mütevazi bir takımız, ilk 10 içinde 

yer alsak yeterli dedik ama biraz yanlış 
anlaşıldı sanırım. Tabi ki üst sıralarda 
bitirmeyi çok isteriz. O üst sıraların da 
kaçıncılık olduğunu siz hesaplayın artık. 
Konyaspor her zaman hedefi olan bir ku-
lüptür." dedi.

ANADOLU FUTBOLU 
UNUTULMAMALI!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen 
sözlerini şöyle bitirdi: "Sizlere Anadolu 
futbolu noktasında çok büyük görev dü-

şüyor bence. Çünkü durumlar ortada, 
ligi 4-5 takım değil de tüm takımlar öze-
linde değerlendirmemiz lazım. Tabi bazı 
takımlarımıza daha fazla yer ayırılması 
normaldir ancak ne olursa olsun Ana-
dolu'ya da önem verilmeli çünkü biri 
olmadan diğeri olmaz. Çünkü iki taraf da 
ayrılmaz bir bütündür. Şampiyon olan 
takım sayısında ne kadar artış olursa, o 
lig o kadar fazla değerlenir." 
n SPOR SERVİSİ

‘Genel periyot bizi 
memnun ediyor’

Konyaspor milli
araya moralli girdi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 
3.haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 1-1 bera-
bere kalarak, milli araya mağlubiyet almadan girdi. İlk 3 
haftada Sivasspor ve Başakşehir’i mağlup eden Anadolu 
Kartalı, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 7 puan 
topladı.

İttifak Holding Konyaspor’da moraller yerinde. Ye-
şil-Beyazlılar Cuma günü Adana Demirspor deplasmanında 
iyi bir oyun ortaya koyarak zorlu deplasmandan 1 puan ile 
ayrılmayı başardı. 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik ala-
rak 7 puan toplayan Yeşil-Beyazlılar, milli araya mağlubiyet 
almadan girdi. Söz konusu 3 haftada rakip filelere 4 gol atan 
Konyaspor, kalesinde ise 2 gol gördü. Yeşil-Beyazlılarda 2 
golü Sokol Cikalleshi atarken, diğer iki golün birini Endri 
Çekiçi diğerini ise Abdülkerim Bardakcı kaydetti. 3 haftada 
alınan 7 puana kamuoyu olumlu bir şekilde bakarken, taraf-
tarlar kalan maçlara umutla bakmaya başladı. 

Öte yandan ilk 3 haftada rakip filelere 4 gol bırakan İt-
tifak Holding Konyaspor’da gollerin üçünün 80.dakika son-
rasında gelmesi ise dikkat çekti. Ligin ilk haftasında konuk 
olduğu Sİvasspor karşısında 88.dakikada galibiyet uzanan 
Anadolu Kartalı, Başakşehir maçında 87, Adana Demirspor 
maçında ise 83.dakikada gol buldu. Yeşil-Beyazlıların Ba-
şakşehir maçında bulduğu ilk gol ise 51.dakikada geldi.
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ZAFER BAYRAMI
Kuuu Olsun !




