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Takkeli Dağ 
tarihe ışık tutuyor

19 bin 407 kişi 
istihdam edilecek

Selçuk İletişim
hocasını kaybetti

Selçuklu ilçesi sınırlarında 
bulunan 1720 rakımlı Takkeli 
Dağ'ın eteklerinde 2012'de 
başlayan kazılarda, 3-4'üncü 
yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya 
mezarı ortaya çıkarıldı. Gevale 
Dağı olarak da bilinen yer 
tarihe ışık tutuyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
temmuzda 672 yatırım teşvik 
belgesi düzenledi. Bu yatırımla-
rın gerçekleştirilmesiyle 19 bin 
407 kişinin istihdam edilmesi 
planlanıyor. n HABERİ SAYFA 7'DE

Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın 
63 yaşında, bir süredir tedavi 
gördüğü koronavirüs nede-
niyle vefat etti. Merhum Kadir 
Yalçın dualarla Üçler Mezarlı-
ğına defnedildi.
n HABERİ SAYFA 11'DE

GENÇ KOMEK YAZ 
OKULU TAMAMLANDI

HEDEFİ; AHLAKLI 
TİCARETLE BÜYÜMEK

KURAKLIĞA RAĞMEN 
PANCARDA SORUN YOK

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 
Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlardan da 
1.000 öğrencinin katılımıyla eğitimlerini tamamladı. 

Öğrenciler ezber tamamlama ve devamlılık durumlarına 
göre ödüllendirildi. n HABERİ SAYFA 2'DE

İnşaat malzemesi satışı 
ve elektrik odaklı beton 
malzemeleri üretimi 

yapan Baldan Yapı’nın 
genç ve dinamik Genel 

Müdürü Tahir Küçükcan-
bazlar, 3. neslin genç 

bakış açısıyla gelenekçi 
bakış açısını harmanla-
yarak başarıya ulaşmayı 

hedefliyor. n HABERİ 
SAYFA 15'TE

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, 
yaşanan kuraklığa rağmen pancar ekimi yapılan ve su-

lanan yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmediği, pancar 
ve buna benzer alternatif ürünlerin olumlu seyrettiği 

bildirildi. n HABERİ SAYFA 5'TE

Yoksulluk artıyor!

Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı Ağustos ayı İl Di-
van Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan 
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, halkın, alınan 

yanlış kararlar nedeniyle bir gecede daha fakir 
hale geldiğini söyledi. n HABERİ SAYFA 12'DE

OKUL MASRAFI 
CEP YAKACAK!

2021-2022 eğitim-öğretim dönemi yüz yüze olarak 6 Eylül’de başlayacak. Eğitim Öğretim sezonu 
hazırlıkları için velileri alışveriş telaşı sardı. Bu yıl eğitim masraflarındaki artış velileri zorlayacak

YÜZYÜZE EĞİTİM 
BAŞLAYACAK

Pandemi koşullarında ağırlıklı online ya-
pılan eğitim-öğretimde 2021-2022 dönemi 
ise yüz yüze olarak 6 Eylül’de başlayacak. 
Yaklaşık 19 milyon öğrenci ilk zilin çalma-
sını beklerken, son iki haftadır aileleri de 
okul alışverişi telaşı sardı. Girdi fiyatlarının 
yükselmesiyle bu yıl eğitim masraflarında 
yaşanan artış velileri zorlayacak.

AİLELER KARA
KARA DÜŞÜNÜYOR

Bu yıl okul formaları, kumaşlara gelen 
yüzde 70’lik zamla birlikte geçen yıla 
göre daha pahalı olacak. Kırtasiye 
sektörü ise, bu yıl okula başlama mali-
yetini ortalama 361 lira olarak hesapladı. 
Ayakkabı fiyatları 75-150 TL arasında 
değişirken, çantalar 80 ile 240 TL arasın-
da satışa sunuluyor. Bu fiyatlar ise aileleri 
düşündürüyor. n HABERİ SAYFA 4'TE

Türk-İş’e bağlı Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri 
İşçileri Sendikasının (TOLEYİS) Konya ve Havalisi 1. Olağan 
Genel Kurulu Sendikanın Genel Başkanı Cemail Bakındı’nın 

katılımıyla gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı genel kurul-
da, adaylardan Uğur Ülker TOLEYİS Konya Şube Başkanı 

seçildi. n HABERİ SAYFA 12’DE



2 31 AĞUSTOS 2021HABER

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlardan da 1.000 
öğrencinin katılımıyla eğitimlerini tamamladı. Öğrenciler ezber tamamlama ve devamlılık durumlarına göre ödüllendirildi

Genç KOMEK Yaz Okulu
öğrencileri hediyeye doydu

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, farklı şe-
hirlerden ve Balkan ülkelerinden 
öğrencileri telekonferans bağlantısı 
ile tebrik ederken; başarılı olan Kon-
yalı öğrencilere ise katılım belgelerini 
verdi. Başkan Altay, “KOMEK sadece 
Konya’da değil, Türkiye’de ve gönül 
coğrafyamızdaki ülkelerde de takip 
edilir bir marka haline geldi.” dedi. 
Öğrenciler, ezber tamamlama ve de-
vamlılık durumlarına göre kazandık-
ları ödülleri KOMEK’in sosyal medya 
adresinde yayınlanan linkten öğrenip, 
1-6 Eylül tarihleri arasında seçtikleri 
kurs merkezinden teslim alabilecek. 
2 Eylül itibariyle de Konya dışından 
katılan öğrencilere ödülleri kargo ile 
teslim edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda derslere 
devamlılık gösteren, ödevlerini tam 
yapan ve yarışmalarda dereceye gi-
ren öğrencilere ödülleri gönderiliyor. 
Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, 
Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve 
Kosova gibi Balkan ülkelerinden de 
1.000 öğrencinin yüz yüze ve uzak-
tan eğitimle katılım sağladığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK 
Yaz Okulu, bu yaz da dolu dolu bir 
tatil dönemini geride bıraktı. Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda öğretmen-
lerin verdiği ödevleri yerine getiren, 
online bilgi yarışmalarında başarılı 
olan ve derslere devamlılık gösteren 
51 binin üzerinde öğrenci birbirinden 
güzel sürpriz hediyeler kazanmanın 
sevincini yaşadı. 
BAŞKAN ALTAY ÖĞRENCİLERLE TELE-

KONFERANSLA GÖRÜŞTÜ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de-
ki farklı şehirlerden ve Balkanlar’daki 
öğrencilerle telekonferansla bağlantı 
yaparak görüştü. Öğrencileri tebrik 
ederek hediyelerini gönderen Başkan 

Altay, “On binlerce çocuğumuz yaz 
okuluna katıldı. Genç KOMEK Yaz 
Okulu’na katılan tüm çocuklarımıza 
teşekkür ediyorum. Sizler, başarılı 
olarak ödüllerinizi aldınız. KOMEK, 
sadece Konya’da değil, Türkiye’de ve 
gönül coğrafyamızdaki ülkelerde de 
takip edilir bir marka haline geldi. Siz-
lere, ailelerinize, KOMEK çalışanları-
na ve hocalarınıza teşekkür ediyorum. 
Okul hayatınızda başarılar diliyorum. 
Konya ile bağınızı lütfen koparmayın. 
Hepinizi Konya’ya bekliyoruz.” diye 
konuştu. Başkan Altay, temsili olarak 
belirlenen Konyalı öğrencilere ise ka-
tılım belgelerini verdi. Genç KOMEK 
Yaz Okulu’nu çok sevdiklerini söyle-
yen minik öğrenciler de programların 
devam etmesini isteyerek Başkan Al-
tay’a teşekkür etti. 

GENÇ KOMEK 
YAZ OKULU HEDİYELERİ 

Yaz okulunda 51 bin 338 öğrenci 
ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı 
muaşeret kuralları ve eğitici dersler-
de kazandıkları puanlar ve derslere 
devamlılık durumlarına göre sürpriz 
hediyeler kazandı. Ödüller, her öğ-
rencinin kendi yaş grubu içinde pu-
anlaması yapılarak belirlenirken, her 
öğrenci kazandığı ödülü KOMEK’in 
sosyal medya adresinde yayınlanan 

linkten öğrenip, 1-6 Eylül 2021 ta-
rihleri arasında seçtikleri kurs merke-
zinden teslim alabilecek. 2 Eylül 2021 
itibariyle de Konya dışından katılan 
öğrencilere ödülleri kargo ile teslim 
edilecek. Öte yandan Genç KOMEK 
Yaz Okulu’na Balkanlardan katılarak 
eğitimlerinde başarılı olan ve ders-
lere devamlılık sağlayan öğrencilere 
ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
törenle bisiklet hediye edilmişti. 

ÖĞRENCİLERİN 
YAZ TATİLİ VERİMLİ GEÇTİ 

7-14 yaş grubu arasındaki öğ-
rencilerin yeteneklerinin geliştiril-
mesi amacıyla yapılan yaz okulunda 
Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve 
El Sanatları derslerinin yanında öğ-
renciler, pandemi kuralları doğrultu-
sunda; yüzme, kamp, piknik ve çeşitli 
atölye çalışmaları ile yüz yüze etkinlik 
ve eğitici faaliyetlerle oldukça faydalı 
bir yaz tatili dönemi geçirdi. Yaz oku-
lunda ayrıca; hayalini resmet, ahşap 
oyuncak boyama, el sanatları, verimli 
ders çalışma, drama kulübü, dönüş-
tür atma, temel matematik kulübü, 
ahşap oyuncak boyama, karikatür, 
resim, robotik yazılım ve kodlama, 
verimli ders çalışma yöntemleri, ço-
cuk korosu ve İngilizce konuşma ku-
lübü gibi yüz yüze etkileşimin olduğu 

derslere katılan öğrenciler kendilerini 
geliştirme fırsatı buldu. 

GENÇ KOMEK İHTİSAS 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda; 

Kur’an-ı Kerim’i Düzgün ve Güzel 
Okuma, Arduino, Sketchup ile Mo-
delleme, Yazarlık Becerileri, Dijital 
Resim, Resim, İhtisas Müzik Bağla-
ma ve İhtisas Müzik Gitar gibi ihti-
sas kurslarına kayıt olan öğrencilere 
seçtikleri branşlarda seviye belirleme 
sınavı ile yerleştirme yapıldı. Yaz oku-
lunu başarıyla bitiren ihtisas grubu 
öğrencileri, isterlerse güz döneminde 
de kayıtlarını yenileyerek eğitime de-
vam edebilecek. 

OYUN KAMPLARI 
Genç KOMEK Yaz Okulu kapsa-

mında Beyşehir Yolu üzerindeki Kent 
Ormanı’nda ve Dutlukır kamp alanın-
da oluşturulan oyun parkurları 32 bin 
öğrenciye hizmet verdi. Halat çekme, 
okçuluk eğitimi, kazı alanı eğitimi, 
survivor parkuru, bocce, mantar top-
lama, bisiklet trafik eğitimi parkuru, 
trafik simülasyon parkuru, ilk yardım 
parkuru, gol oyunu, ipli denge oyunu, 
çuval yarışı, çubuk yakalama oyunu, 
sandalye kapmaca, şapka oyunu, 
S.O.S oyunları oynayan öğrenciler eğ-
lenceli bir yaz tatili geçirdi.
n HABER MERKEZİ

Selma-Mevlüt Korkmaz çiftinin kızları Esra ile Hatice-Adem Eser çiftinin oğulları 
Onur, düzenlenen düğün töreniyle mutlu birlikteliklerinin en önemli adımını attı

Tedem Eğitim Kurumları bünyesindeki Tedem Koleji’nin Müdürü Burçak Tüter, 
düzenlenen nikah merasimiyle hayatını Merve ile birleştirdi

Esra ile Onur çifti 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Tüter ve Karatekin
aileleri akraba oldu

Korkmaz ve Eser aileleri, ev-
latlarının mürüvvetini görmenin 
mutluluğunu yaşadı. Selma – Mev-
lüt Korkmaz çiftinin kızları Esra ile 
Hatice – Adem Eser çiftinin oğulları 
Onur, düzenlenen nikah törenin-
de birbirilerine ‘evet’ diyerek ömür 
boyu sürecek olan mutlu birlikte-
liklerinin en önemli adımını atmış 
oldu. 

Çiftin düğün töreni Pelitlibahçe 
Kır Düğün Bahçesi’nde gerçekleş-
tirildi. Pandemi kurallarına riayet 
edilerek gerçekleştirilen düğün tö-
reninde Eser ve Korkmaz aileleri, 
misafirlerini kapıda karşılayarak 
yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Dü-
ğünde davetlilere Konya’nın gele-
neksel düğün pilavı ikram edildi. 

Yenigün Gazetesi olarak genç 
çifte kurdukları yuvada ömür boyu 
mutlu olmalarını diler, Korkmaz ve 

Eser ailelerini tebrik ederiz. 
n MERVE DURGUT

Emekli Eğitimci Sultan Karate-
kin ve Cengiz Karatekin’in kızları 
Merve ile Latife ve Erhan Tüter 
çiftinin oğulları, Tedem Eğitim Ku-
rumları bünyesindeki Tedem Koleji 
Müdürü Burçak düzenlenen nikah 
merasiminde birbirilerine ‘evet’ 
dedi. 

Diltaş Düğün ve Kongre Mer-
kezinde gerçekleştirilen düğün tö-
reninde Merve ve Burçak çiftçinin 
nikâh şahitliğini, Kırıkkale Keskin 
Hâkimi Kerem Ergün, Tedem Eği-
tim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Teoman Yılmaz, Av. Tar-
kan Büyükoktar ve Av. Beytullah 
Çetin yaptı.

Düğüne, her iki ailenin yakın-
ları, dostları, akrabaları, Eğitim-İş 
Sendikası yöneticileri, ADD Kon-

ya Şube Başkanı Sinan Düzenli ve 
yönetim kurulu üyeleri, Tedem 
Eğitim Kurumları yöneticileri ve 
öğretmenleri, çalışanlarıyla, Kon-
ya siyasetinden çok sayıda katılım 

oldu. Her iki aile düğüne katılarak, 
mutlu günlerini paylaşanlara te-
şekkür ederek, çeşitli ikramlarda 
bulundu.
n DURAN ÇÖLCÜ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  19 °C    33°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              18 °C      32°C

Ankara                17 °C      33°C Hicrî: 22 Muharrem 1443 -  Rûmî: 17 Ağustos 1437

Dün facebook hatırlattı…
Bundan 4 yıl önce o dönemde AS-

KON Konya Şube Başkanı olan Yakup 
Yıldırım ile söyleşi yapmışız.

Hatırladığımı kadarıyla Konya ekono-
misine dair çok şey konuşmuştuk.

Misal…
Yerli otomobilin Konya’ya kazandı-

rılması adına kurduğu cümle önemliydi.
Hatırlayalım, ne demiş?
"Yatağı yorganı atıp Ankara'da ya-

tacağız”
4 yıl öncesinden bahsediyorum…
Belki, yerli otomobil fabrikasını Kon-

ya’ya kazandıramadık ama en az onun 
kadar değerli bir yatırımı Konya’ya getir-
dik.

ASELSAN…
Hamdolsun…
Şimdilerde yenileri de geliyor.
Yeni yatırımlardan bahsediyorum.
Daha önceki yazılarımda kısa da olsa 

bahsettiğim için şimdi bu konuya girme-
yeceğim.

Yakup Yıldırım, Çumra OSB konu-
sunda da çok iddialı cümleler kurmuş o 
zaman.

Çumra OSB’nin de Konya’ya çok 

ciddi katkısının olacağını söyleyip, Ka-
raman-Konya-Mersin bağlantısı olan 
demiryolunun da bu bölgenin içinden 
geçeceği için Konya’yı ve bölgeyi şahlan-
dıracağını anlatmıştı.

Dedim ya…
Facebook hatırlattı…
Yakup Yıldırım’ı aradım.
Gazetecilikte fikri takip önemli…
Ben de o takibi yapmaya çalıştım.
Çumra OSB’deki son durumu sor-

dum.
Elbette ki, o günden bugüne değişik-

likler oldu. Görev ve sorumluluk değişik-
likleri de var.

Bildiğim kadarıyla o dönemde süreci 
ASKON yürütüyordu şu anda ise ASKON 
projeden tamamen çekildi.

Lakin…
Yine de Yakup Yıldırım konuya çok 

ehemmiyet verdiği için süreci takip etme-
yi sürdürüyor.

Bizzat içinde değil tabi ki…
Birkaç cümle aktarayım konuşma-

mızdan…
“Geçtiğimiz yıl 8 milyon 500 bin 

metrekarelik genişleme sahasının 
Çumra Organize Sanayi Bölgesi’ne 

devrinin gerçekleştiğini 
biliyoruz”

“Çumra ve bölge 
ekonomisinin gelişimine 
önemli ölçüde katkı sağla-
yacak bir yatırımdan bah-
sediyoruz”

Bana sorarsanız Kon-
ya’ya da büyük katkı sağla-
yacak bir proje…

Devam edeyim…
“Borcun yüzde 25’lik 

kısmını ben ödemiştim, 
kalanını da 6 taksite bölmüştük. Sanı-
yorum bu aylarda da son taksiti öden-
miş olmalı”
“Çumra OSB, bölgeyi kalkındıracak”
Bu cümleler önemli…
Şu kadarını söyleyeyim; Yakup Yıldırım o 
çalışmaya ehemmiyet gösterdi. 
Çok kapı aşındırdı.
Tabi ki, tek başına değil…
Sürecin içinde Çumra Belediyesi de var.

Ciddi yol alınmış.
Başta Yakup Yıldırım olmak üzere 

emeği geçen herkesi teb-
rik edelim.

Rahmetli Başkan 
Halit Oflaz’ı da unutma-
yalım…

E…
Sonuç…
İster istemez sordu-

nuz; Sonuç ne?
İşte ben de bunu me-

rak ediyorum.
Şu anda Çumra OSB’de 
son durum ne?

Misal…
Kaç arsa tahsis edildi?
Kaç firma yatırım yaptı?
Kaç firma şu anda aktif çalışıyor?
Kaç kişi istihdam edildi?
…
Gibi…
Soruları çoğaltabiliriz.
Çumra Belediye Başkanı Recep 

Candan’ın da konu üzerinde hassasiye-
tinin olduğunu biliyoruz.

Sıkı takip ediyor.

Ama…
Cevap bekleyen sorular da var.

***
Sorun çözülsün, inşaatlar devam 

etsin
Malum, inşaat sektörü Türkiye’nin 

lokomotif sektörlerinden biridir.
Hatta lokomotif sektörüdür desek, 

sözümüze halel gelmez.
Geçmiş zamanlarda sektörle ilgili 

çok fazla program ve söyleşi gerçekleş-
tirdiğim için çok rahat bu cümleyi kulla-
nabilirim.

Siz deyin yüzlerce, ben diyeyim bin-
lerce sektörü etkileyen bir alan…

Tedarikçi açısından diyorum.
Çimento, demir, kalıp, taşıma, gü-

venlik…
Bunlar ilk aklıma geliverenler…
Neden yazdım bunları?
Dün KOMÜT Başkanı Adem Bulut 

ile görüştüm.
Bir iddiayı kendisine sorayım iste-

dim, sordum da…
‘Müteahhitler inşaatları durdurma 

kararı almışlar…’
Adem Bulut, iddiayı doğruladı. 2 Ey-

lül’de başlayacak durdurma eylemi için 

çalışmalar devam ediyormuş.
Sebep…
Başta çimento olmak üzere, girdi 

maliyetlerinin her gün yükselmesine tep-
ki olarak yapılacak bir eylem olduğunu da 
söyledi.

Hayırlısı…
Ama çok zor dedim bu ‘hayırlısı’ te-

mennisini…
Çünkü, lokomotif sektör sıkıntıya 

düşerse, yüzlerce hatta binlerce alan da 
ekonomik sıkıntı başlar.

Allah korusun…
Şakası bile kötü…
İnşallah ilgililer bir an önce bu ko-

nuya çözüm bulurlar da süreç sıkıntısız 
atlatılır.

Şu anda Konya’da iş yapan müteah-
hit gibi ama ortak karar alınırsa durdurma 
eylemi Türkiye geneli düşünülüyormuş.

Müteahhitler de kendine göre haklı 
ama lokomotif bir sektör için kötü bir 
haber…

Çözüm…
Konunun muhatapları hızlıca bir 

adım atmalı…
Maliyet düşürülsün, inşaatlar devam 

etsin.

ÇUMRA OSB NE OLDU?

Türkiye'nin farklı bölgelerin-
de yaşanan deprem, afet, sel gibi 
yıkımlarda Mobil Aşevi sistemini 
kurarak sıcak yemek dağıtan, insa-
ni yardım malzemeleri ulaştırarak 
dualar alan Ribat Aşevi hayata ge-
çirdiği gıda, giyim, eğitim, sağlık, 
barınma alanlarındaki projeleriyle 
de dikkatleri çekiyor. 

Ribat Aşevi, ihtiyaçlı aileler için 
kurduğu hayır marketi ve giyim 
mağazası ile gıda ve giysi dağıtım-
ları yaparken; yatalak hastalar için 
de sıcak yemek servisi gerçekleş-
tiriyor.

Ribat Aşevi Müdürü Ali Sak-
man “Nerde bir mazlum varsa hep 
Ribat olarak ulaşmışızdır. Yatalak 

engelli kimsesiz, yetim, yoksul ve 
zorda kalan tüm kardeşlerimiz için 

çırpınışımız bu yüzdendir. Gıda 
yardımlarından, yatalak hasta-

lara sıcak yemek servislerimize, 
kırtasiye dağıtımlardan, evine et 
girmemiş kardeşlerimize et ikram-
larımıza hep mahsun gönüller için 
onların yanındayız.

 İnceleme ekiplerimizin tespit-
leri ile bölge muhtarları ile istişare 
ederek bugün de ilçelerdeyiz. Bu 
duman tütüyor; ama nasıl tütüyor 
bu kardeşlerimize ulaşma peşin-
deyiz. 

Yaşanan bütün bu güzellikleri 
sevinçleri bizlere yaşatan tüm ha-
yırseverlerimize şükranlarımızı su-
nuyoruz. Biz yine veren el ile alan 
el arasında köprü olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Ribat, veren el ile alan el arasında bir köprüdür’

Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağ'ın eteklerinde 2012'de başlayan kazılarda, 3-4'üncü 
yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya mezarı ortaya çıkarıldı. Gevale Dağı olarak da bilinen yer tarihe ışık tutuyor

Takkeli Dağ'da 35 
kaya mezarı bulundu

Helenistik, Roma, Bizans, Sel-
çuklu, Karamanoğulları ve Osman-
lı'nın izlerini taşıyan Takkeli Dağ'da 
9 yıldır yürütülen kazılarda önemli 
bulgulara ulaşılıyor. Zirvesinde ta-
rihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve 
tapınak barındıran ve tarihi kaynak-
larda "Gevele Dağı" olarak da isim-
lendirilen yerde, bugüne kadar Fatih 
Sultan Mehmet dönemine ait gülle-
ler ile saray ve hamam yapıları, gizli 
geçitler, çok sayıda seramik parça ve 
savaş materyalleri bulundu.

Kazının bilimsel danışmanlığını 
yürüten Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, dağın doğu 
ve batı yamaçlarında çalıştıklarını 
söyledi.

Bölgede önceki kazılarda Roma 
dönemine ait kaya mezarlarına 
rastlandığını aktaran Çaycı, Takkeli 

Dağ'ın eteklerinde Roma eserlerinin 
görüldüğünü aktardı.

KAYA MEZARLARI 
3-4'ÜNCÜ YÜZYIL DÖNEMİ

Elde edilen bulguların, bölgenin 
tarih boyunca ne kadar yoğun şekil-
de ilgi gördüğünün göstergesi oldu-

ğuna işaret eden Çaycı, şöyle konuş-
tu: "Daha önce tespit ettiklerimizle 
kaya mezarı sayısı 35'e çıktı. Bu da 
şunu gösteriyor; kalenin etekleri 
nekropol alanı. Kaya mezarları olan 
bir yapı ortaya çıktı. Şu anda yoğun 
şekilde çalışmalar devam ediyor. 

Kaya mezarları 3-4'üncü yüzyıl dö-
nemi. Anadolu'nun muhtelif yerle-
rinde karşılaştığımız doğal kayalara 
oyulmuş, tek veya çift odalı örnekle-
rine rastladık. Bu yönüyle Kilistra ve 
çevresini dışında tutarsak Konya'da 
bu tarzda çok rastlanan bir durum 
değil."

Çaycı, kale eteklerindeki bu ala-
nın bölgeye zenginlik kattığına işaret 
ederek, "Nekropol alanı bulunmuş 
olması burada büyük bir zenginlik. 
Bu, kaleye de bir zenginlik katıyor. 
Buluntular daha çok bu döneme ait-
ti. Şimdi de 3 ile 4'üncü yüzyıla ve 
daha erken tarihe giden buluntular 
var. Bu da alanın zenginliğe işaret-
tir." diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Çaycı, kazının 
Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler 
Müdürlüğü ve NEÜ iş birliğinde yü-
rütüldüğünü sözlerine ekledi.
n AA

Köydeki öğrenciler
ücretsiz tıraş edildi

Şehit Aileleri Derneği
CHP’yi ziyaret etti

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası ve Kızılay Konya öncülü-
ğünde köydeki öğrenciler ücret-
siz tıraş edildi. Konya Berberler 
ve Kuaförler Odası Başkanı Veli 
Baranok, “Kızılay öncülüğünde 
bugün Konya’nın Meram ilçesin-
de Kumralı Köyündeki çocukların 
okul öncesi tıraş işlemlerini ger-
çekleştirdik. Tatil gününde biz-
lerle birlikte zaman ayırıp çocuk-

larımızın tıraşını gerçekleştirdik. 
Aileleriyle gelen öğrenciler, sıraya 
girerek, tıraş olmayı bekledi. Öğ-
rencilerin saçlarını tıraş eden ekip 
arkadaşlarımızla güzel bir etkinli-
ğin içinde bulunmaktan mutlu ol-
duğunu ve çocukların okula güzel 
bir saç tıraşıyla gideceğini söyledi. 
Daha sonra tıraş olan öğrencilere 
çeşitli hediyeler verildi” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir ve yöne-
ticileri CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş ve il yönetim kurulunu 
üyelerini ziyaret ederek, ‘Oğulsuz 
yaşanır ama vatansız asla’ yazılı bir 
tablo hediye etti.

Ziyarette konuşan Konya Şe-
hit Aileleri Derneği Başkanı Recep 
Pekdemir, “Bugün Cumhuriyet 
Halk Partisinin değerli başkanı 
ve değerli yöneticileri ile beraber 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sayın başkanım ve yönetim ku-
rulundaki kardeşlerimle çok güzel 
verimli bir görüşme yaptık. Bu ara-
da yönetim kurulu üyeleri ile bera-
ber bize göstermiş oldukları ilgi ve 
yakınlıktan dolayı başta İl başkanı 
Barış Bektaş’a ve tüm kardeşleri-
me şahsım ve Konya Şehit Aileleri 
Derneği olarak teşekkür ederek, 
başarılar dileriz” dedi.

‘BUGÜNE KADAR 
ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE’
Konya Şehit Aileleri Derneği 

Başkanı ve yönetim kurulu üye-
lerinin ziyaretinden memnun ol-

duklarını ve dernek başkanı Recep 
Pekdemir’in, ‘Oğulsuz Yaşanır 
ama Vatansız asla’ yazılı tabloyu 
hediye etmesinden dolayı “Bugü-
ne kadar aldığım en anlamlı hedi-
yedir” diyen CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, “Evlatlarımız canları 
pahasına girdikleri mücadelede 
bizleri nasıl vatansız bırakmadılar 
ise, sizlerde sevginiz saygınız ve 
her derdimize koşmakla bizleri ev-
latsız bırakmadınız” yazılı tabloyu 
onurla aldım. 

Bugüne kadar bizleri duygu-
landıran ve aldığımız en anlamlı 
bir hediye oldu. Kendilerine te-
şekkür ediyorum. Oğulsuz yaşanır 
ama vatansız asla diyen şehit aile-
lerimizin yanında olduk. Dertlerine 
dermen acılarına ortak olduk. Her 
türlü sorunlarının çözümü nokta-
sında elimizden geleni yapmaya 
devam ediyoruz. Vatanımızın ba-
ğımsızlığı uğruna şehit olanlar bir-
likte, bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet dilerken, mekanları cennet 
olsun” ifadelerini kullandı.
n DURAN ÇÖLCÜ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Pandemi koşullarında ağırlıklı online yapılan eğitim-öğretimde 2021-2022 dönemi ise yüz yüze olarak 6 Eylül’de başlayacak. 
Eğitim Öğretim sezonu hazırlıkları için velileri alışveriş telaşı sardı. Bu yıl eğitim masraflarındaki artış velileri zorlayacak

Okul masrafları cep yakacak!
Pandemi koşullarında ağırlık-

lı online yapılan eğitim-öğretimde 
2021-2022 dönemi ise yüz yüze ola-
rak 6 Eylül’de başlayacak. Yaklaşık 
19 milyon öğrenci ilk zilin çalmasını 
beklerken, son iki haftadır aileleri 
de okul alışverişi telaşı sardı. Birinci 
dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü 
başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü 
sona erecek. 2021- 2022 eğitim ve 
öğretim yılında okul öncesi eğitim ile 
ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenci-
ler için 31 Ağustos 3 Eylül 2021'de 
uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. 
Eğitim-Öğretim sezonu hazırlıkları 
için velileri alışveriş telaşı sardı. Bu 
yıl eğitim masraflarındaki artış veli-
leri zorlayacak.

OKUL KIYAFETLERİ 
ALINMAYA BAŞLANDI

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı-
na kısa süre kalması ile birlikte okul 
forması satan işletmelerde hareket-
lilik arttı.  Serinler Okul Formaları 
Sahibi ve Okul Formacıları Derneği 
Başkanı Mehmet Serin, yaşanılan 
pandeminin sektörlerini etkilediği-
ne dikkat çekerek, “Bir buçuk yıldır 
yaşanılan pandemi tüm sektörle-
ri olduğu gibi bizim okul formaları 
sektörünü de etkiledi. Geçtiğimiz yıl 
ürettiğimiz ürünleri okulların hafta-
da 2 gün olması sebebiyle satma im-
kanımız olmadı. Bu yıl tüm kademe-
lerde eğitimlerin haftada yüz yüze 
yapılacağı duyurulmasının ardından 
hazırlıklarımızı tamamladık. Okul 
formaları tezgahlarda yerini aldı. Ço-
cuklarına okul forması almak isteyen 

anne ve babalar yavaş yavaş işyeri-
mize gelmeye başladı. Bir kısım veli-
lerde okulların hala açılıp açılmama-
sı konusunda tereddüt var. Ondan 
dolayı bazı veliler alışverişlerini son 
güne kadar bekleyenlerde var. For-
ma satışlarımızın okullar açıldıktan 
sonra daha da hızlanacağını bekliyo-

ruz.  Okul formalarını kumaşlarına 
yüzde 70 oranında zam geldi ama 
bizler ürünlerimizi daha önce üret-
tiğimiz için eski fiyattan ürettiğimiz 
için ara fiyat uygulaması yapmak su-
reti ile müşterilerimize daha uygun 
fiyatta vermeye gayret ediyoruz. 
Zammın hepsini uygulamak istesek 

fiyatları yüzde 40 artırmamız gereki-
yordu. İlkokul öğrencilerin pantolon-
larını 55 TL’ye veriyoruz.  Ortaokul-
larda 65 TL’ye veriyoruz. Liseler de 
ise 75 TL’ye veriyoruz. Lagoslar 45 
ile 55 TL arasında. Montlar ise 80-
85 TL arasında. Yaklaşık bir buçuk 
yıl aradan sonra veliler ile öğrenciler 

ile buluşmak bizleri mutlu ediyor. 
Bizler yaşanılan salgına karşın veli-
lerimizin geçe kalmadan alışverişleri 
yapmalarını istiyor. Öğrenci okula 
yakışır. Kıyafet de öğrenciye yakışır” 
ifadelerini kulandı.

‘KIRTASİYE FİYATLARI 
CEP YAKIYOR’

Yüz yüze eğitim 6 Eylül’de başla-
yacak. Kırtasiye sektörü, bu yıl okula 
başlama maliyetini 361 lira olarak 
hesapladı. Kırtasiyeci Hasan Türk, 
her sektörde yaşanan fiyat artışının 
kırtasiye sektörünü de etkilediğine 
dikkat çekerek, “Fiyat artışları sebe-
biyle bizler de mağduruz. Daha önce 
bir anasınıfı öğrencisi 150 TL’lik 
kırtasiye malzemesini alan öğrenci 
şu anda en az 350 TL’den çıkabili-
yor.  Birincisi sınıf öğrencilerin daha 
önce 75-80 TL olan kırtasiye masra-
fı bu yıl 150 TL civarında. Ortaokul 

öğrencilerin kırtasiye masrafları da 
150-200 TL arasında değişirken, lise 
öğrencilerin kırtasiye giderleri daha 
az tutarken test kitabı maliyetleri 
ortaya çıkıyor. Bu yıl okula başlama 
maliyeti en az 361 lira. Geçen yıl bu 
rakam 330 lira idi. Elbette rakamlar, 
tüketici alım gücü ve tercihlerine 
göre değişiklik gösterebilir. Standart 
okula başlangıç kırtasiye malzeme-
leri ile dolu bir çantanın 250 lira ve 
400 lira arasında olacağını söyleye-
biliriz. Bizler vatandaşlarımızın kırta-
siye sektörünün ayakta durabilmesi 
adına alışverişleri kırtasiyelerden 
almalarını istiyoruz. Bizler diyoruz ki 
kırtasiye kırtasiyeciden alınır” şek-
linde konuştu.

ÇANTA VE AYAKKABI 
FİYATLARI ARTTI

Tarihi Konya Bedesten Çarşısın-
da ayakkabı ve çanta satan Mehmet 
Cevizci, 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılına kısa süre hazırlıklarını ta-
mamladıklarına dikkat çekti. Çanta 
ve ayakkabı fiyatlarında artışlarının 
yaşandığını dikkat çeken Cevizci, 
“Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 
hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda 
çocuk spor ayakkabılarımız 75-150 
TL arasında. Çantalar ise 80 ile 240 
TL arasında. Bu yıl çanta ve ayakka-
bılarda yüzde 40-50 oranında zam 
var. Geçtiğimiz yıl 100 TL’ye sattığı-
mız çanta bu yıl 150 TL. İşlerimizde 
hareketlilik başlasa da temkinli yak-
laşarak alışverişlerini son güne bıra-
kan veliler var” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Serin Mehmet CevizciHasan Türk

BBP Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Fuat Çelik kızını evlendirmenin 
mutluluğunu yaşadı. Düğün törenine çok sayıda davetli katıldı 

Altıner ve Delibaş ailelerinin evlatları Mümine ve Mehmet düzenlenen 
nikah ve düğün töreniyle mutluluğa giden yolda en önemli adımı attı 

Ülkü Gizem ile 
Harun Tolga evlendi

Altıner ve Delibaş
ailelerinin mutlu günü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya 
İl Başkan Yardımcısı Ali Fuat Çelik 
kızını evlendirmenin mutluluğunu 
yaşadı. Ayşegül- Ali Fuat Çelik çifti-
nin kızı Ülkü Gizem ile Zehra-Hakan 
Hurma çiftinin oğlu Harun Tolga, 
İkonia Garden Düğün ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen düğün 
merasimi ile dünyaevine girdi. Çe-
lik ve Hurma ailelerini mutlu gün-
lerinde BBP Genel Sekreteri Üzeyir 
Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı 
Bülent İspir, BBP Genel Sekreter 
Yardımcıları Derviş Akbaba, Gök-
han Tezcan, BBP MKYK Üyesi Av. 
Mehmet Cemal Erkoç, BBP Konya İl 
Başkanı Osman Seçgin, BBP Konya 
İl Başkan Yardımcısı Şemsettin Çe-
lik, BBP Konya İl sekreteri Adnan 
Eker ile Çelik ve Hurma ailelerinin 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-

madı. Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Ülkü Gizem ile Harun Tolga’ya 
bir ömür boyu mutluluklar dilerken 

Çelik ve Hurma ailelerini tebrik ede-
riz.
n EMİNE ÖZDEMİR

Ahırlı ilçesinin sevilen ailele-
rinden Kadriye ve Ali Altıner çifti-
nin biricik kızları Mümine Rahime 
ve Burhan Delibaş çiftinin oğulları 
Mehmet ile hayatını birleştirdi. Haf-
ta sonu Ahırlı ilçesinde düzenlenen 
kına merasiminin ardından Seydi-
şehir ilçesinde düzenlenen düğün 
töreni ile birbirlerine evet diyen 
genç çiftleri sevenleri de yalnız bı-
rakmadı. 

Pandemi önlemleri altında ger-
çekleşen düğün töreninde aileler 
tüm davetliler ile yakından ilgile-
nirken misafirler ile gönüllerince 
eğlenme imkanı buldu.   Bizlerde 
hayatlarını birleştiren Mümine ve 
Mehmet’e kurdukları yuvada bir 
ömür boyu mutluluklar diler Altıner 
ve Delibaş ailelerini tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ
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Ülkemizde hızla değişime tanık 
olduğumuz değişen iş gücü ve ekono-
mik yapı hakkında konuşalım bu hafta. 
Aslında herkesin çok iyi bildiği bu du-
rumu bu hafta ele almak istedim. Sa-
nayilerde, tarımda, üretimin olduğu her 
yerde her geçen gün azalan iş gücü-
müzden bahsederek bu konunun altını 
çizmek isterim. Ucuz iş gücü olmasıyla 
üretim gerçekleşen her sektörde her 
geçen gün artan mülteciler vasıfsız iş 
gücü olarak iş hayatında. Bakıldığında 
şimdilik bir tehdit olmasa da uzun dö-
nemde zamanla azalacak olan iş gücü-
müz. Artan mültecilerin vatandaşımızın 
yapmak istemediği işleri yapması ve 
zamanla bu mültecilerin ülke ekono-
misinde bir yerlere gelerek bugün be-
ğenmediğimiz insanların ileriki yıllarda 
bizleri çalıştıracak potansiyele gelmesi 
gerçekten çok iç açıcı olmasa gerek 
ama gidişat bunu gösteriyor. 

 Gözlemlerime dayanarak 
söylemek isterim ki ülkemizde hizmet 
ekonomisi çok hızlı büyümekte ve va-
tandaşlarımızın özellikle gençlerin (Z 
kuşağının) sanayi, tarım yada üretim 
merkezli değil de ağırlıklı hizmet sektö-
rüne kaymasını görmemek mümkün 
değil. Üreten bir toplum olan bizler, kü-
reselleşme ile beraber hizmet sektörü-
ne dönüyoruz tıpkı Amerika'da olduğu 
gibi. Fakat çok hızlı bir dönüşüm oldu-
ğundan üretimin gerçekleştiği yerlerde 
yerli vatandaşın bulunması günden 
güne zorlaşacağa benziyor. Hizmet 
sektörü de elbette önem arz etmekte 
fakat oldukça kolay öğrenilebilir. Diğer 
sektörlerde öğrenmek ve ustalaşmak 
zamana dayalıdır. Usta olmak için uzun 
yıllara ihtiyaç duyulabilir. Aksine hizmet 
sektörleri örneğin, kafe, restaurant gibi 
günübirlik işler görece daha kolaydır. 
Gözlemime dayanarak söyleyebilirim 

ki, gençlerimizin şuan ki 
durumu kafe, restaurant-
larda garsonluk yapmak 
günü kurtararak para 
kazanmak. Sanayilere 
baktığımızda ise çalışanlar 
yabancı kökenliler. Suri-
yeliler, Afrikalılar, Afgan-
lılar gibi bir çoğu üçüncü 
dünya ülkelerinden gelme 
insanlar. Hal bu şekilde 
olunca yıllar sonra bizler 
değil bizim beğenmediğimiz yabancılar 
üretimde söz sahibi olacağa benziyor. 
Hatta şimdiden olanlar mevcut. Örnek 
vermek gerekirse Konya'da tekstil 
ürünleri üretiminde şimdiden söz sa-
hibiler. Gördüğüm birçok yabancı olup 
da ülkemizde kalmış ve iş güç sahibi 

olmuş bir çok insan var. 
Bu durumdan aslında 
şikayetçiyim veyahut de-
ğilim, yada ırkçıyım veya 
değilim gibi bir bakış açı-
sı ortaya çıkmasın. Bizler 
her insanı severiz saygı 
duyarız. Benim isyanım 
burada yabancıların 
bir yere gelmesi değil 
benim isyanım bizim 
bir yere gelmemiz. Her 

geçen gün çok daha tembelleşiyoruz 
ve yıllarımız okullarda geçiyor. Meslek 
sahibi olmaktan bir haber olarak genç-
lerimizi yetiştiriyoruz sonra da onları 
asgari ücretle çalışmalarını beklemek-
ten başka çaremiz kalmıyor. Sistem 
olarak ülkemizde bireylerin yetişmesi 

veya yetiştirilmesi aslında hatalı. Bu 
hataya birde meslekten uzak cafelere 
garsonluk yapanlar eklenince gerçek 
anlamda üretken toplum olmaktan 

çıkıyoruz ve üretimi başkalarına yaptı-
rıyoruz. Bizler hizmetkar olarak kalıyo-
ruz... 

 Üniversite tercihlerinin ya-
pıldığı ve sonuçlarının açıklanacağı bu 
dönemde her gencimizin aileleri tara-
fından okuması isteniliyor. Ülkemizde 
her yer maşallah üniversitelerle doldu 
kaldı fakat sanayilerde, üretimde, ta-
rımda çalışacak insan kalmadı. Bunun 
bedelini kim öder nasıl öder ? Elbette 
bizler öderiz. Kaybolan yıllar boşa ge-
çirilmiş zamanlar ve sonrasında da iyi 
kiler yerine keşkeler... Üzüncü ama 
gerçek. Gençleri üniversitelere hapse-
diyoruz ve mezun olduktan sonra da 
sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Müla-
katlarsa sorulan sorular; Tecrüben var 

mı? İngilizce biliyor musun? Kaç ülke 
gezdin? Bu sorular gençlerin önüne 
gelince afallayıp kalıyorlar. Ülkemiz-
de belli başlı üniversitelerden mezun 
olmadıktan sonra bu sorulara yanıt 
bulmak zor. Kanımca üniversiteler-
den ziyade tarım, sanayi, teknoloji gibi 
alanlarda kestirme kısa yoldan insanlar 
yetiştirilmeli ve ekonomik olarak kendi 
ayakları üzerinde durulması öğretilme-
li. 

Üniversitelerde okumak elbette 
çok güzel olmasıyla beraber oldukça 
zaman harcanması gereken bir durum. 
Bizim zaman kaybına tahammülümüz 
yoktur artık. Dünya da süper güç ol-
manın yegane sebebi üretmekten ve 
pazarlamaktan geçmekte. Dolayısıyla 
kısa ama kaliteli eğitim verip bir an 
evvel insanlar hayatına başlamalı. Bu 
hem bireyin kendisi için hem de ülkesi 
için oldukça kıymetlidir.

DEĞİŞEN İŞ GÜCÜ

Karapınar'da yetiştirilen, hırtlak 
da denilen ham kavunlar Hollanda, 
Norveç, İngiltere ve Almanya gibi 
ülkelere gönderiliyor. İlçeye bağlı 
Yeşilyurt ile Kesmez mahallerinde 
yetişen ve turşusunun da yapıldığı 
ham kavunların hasadının ardından 

satışına da başlandı. Ham kavun 
üreticisi Murat Özkan, "Toprak ya-
pısı ve iklim itibarıyla Karapınar böl-
gesinde son derece sağlıklı ve kaliteli 
hırtlak üretiliyor. 

Yetişen bu ürünler daha çok tur-
şuluk olarak kullanılıyor. İç piyasada 

tüketildiği gibi Antalya’daki tesis-
lerde paketleyip yurt dışına da ihraç 
ediyoruz. Hem ülke içinde hem de 
yurt dışında büyük ilgi görüyor .Hol-
landa, Norveç, İngiltere, Almanya 
gibi ülkelere hırtlakları gönderiyo-
ruz. Kavun olmadan satılan hırtlak-

lar turşu olarak değerlendirildiği gibi 
meyve olarak da tüketiliyor." diye 
konuştu. Üreticiler ham kavunlarını 
iç piyasaya ise Adana-Emirgazi-Ka-
rapınar'da yol kenarlarına konulan 
tezgahlarda satıyor.
n AA

Karapınar'ın ham kavunları ihraç ediliyor

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, yaşanan kuraklığa rağmen pancar ekimi yapılan ve sulanan 
yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmediği, pancar ve buna benzer alternatif ürünlerin olumlu seyrettiği bildirildi

Ova’nın pancarında
olumsuzluk görünmüyor

Konya Ovası'nda çiftçilerin al-
ternatif ürün olarak yetiştirdiği ürün 
pancar haline geldi. 38 bin 873 ki-
lometrekare yüzölçümünün yüzde 
47’si tarım arazisi olarak kullanılan 
Konya Ovası hasat sezonunda yakla-
şık 6 milyon ton tahıl üretimi yapıla-
rak ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 
Son zamanlarda ova genelinde eki-
mi yapılan en zahmetli ürün olarak 
bilinen pancarda bu yıl olumsuzluk 
yaşanmayacağı ön görülüyor. Ziraat 
Mühendisleri Odası (ZMO) Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut, “Sulu 
alanlarda baharlık ürün ekimi yap-
tığımız yerlerde pancar gibi ürünle-
rin ekimi yapıldığı yerlerde fazla bir 
olumsuzluk görünmüyor” dedi.

‘ŞUAN PANCAR VE BUNA BENZER 
ALTERNATİF ÜRÜNLERİMİZ 

OLUMLU SEYREDİYOR’
Son zamanlardaki kuraklığın 

ovaya etkisini anlatan Konya Şube 
Başkanı Murat Akbulut, “Yaz ayla-
rında hiçbir şekilde yağış alamadı-
ğımız için üreticilerimiz açısından 
suya ister istemez mevcudundan 
daha fazla yükleniyoruz. Yer altı ku-
yularında daha çok su kullanıldı ve 
bu da gerek enerji maliyeti açısın-

dan dezavantaj oluşturdu gerekse 
de kıymetli suyumuzu daha fazla 
kullanarak suyumuzu daha fazla 
sorun haline getirdik. Tabii böyle bir 
kurak zamanda elimizde bir imkan 
varsa yer altı suyuna yüklenmeye-
yim diyerek üretimden vazgeçme 
şansımız da yok. Şuan pancar ve 
buna benzer alternatif ürünlerimiz 
olumlu seyrediyor. Tek sıkıntımız 
fazla su kullanmak ve yer altı su-
larımızın daha alt seviyelere kadar 
düşmüş olması. Aksi halde baharlık 
yetiştirilen ürünlerde bir sıkıntı gö-

zükmüyor” ifadelerini kullandı.
Konya’nın Çumra ilçesinde çift-

çilik yapan Apil Avcı, “Normalde 
pancar ekimi Nisan ayının başında 
başlar. Normal Aralık ayındaki top-
rak hazırlığının ardından ekimi ya-
pılır. Daha sonra sulaması yapılır. 
Ürünler çıktıktan sonra bazı ilaçlama 
yapılır, çapa yapılır, devamlı bakımı 
yapılır. Eylül ayında başlayan söküm 
zamanı Aralık ayına kadar devam 
eder. Pancar işi biraz zahmetli iş, 
emek istiyor. En büyük sorunumuz 
ise çapa, bazen çapa yaptıracak kişi 

bulamıyoruz. Çapalanmasa da ol-
muyor ama bu sorunu akıllı tohum 
sayesinde hafifletiyoruz, verimi de 
güzel bir ürün şimdilik” şeklinde ko-
nuştu.

‘ÇOCUK BÜYÜTÜR GİBİ 
BAKMAK ZORUNDASIN’

Pancar üretiminin oldukça 
zahmetli olduğunu söyleyen çiftçi 
Avcı, “Dört çocuk büyüttüm ben 
ama bu pancarı da çocuk büyütür 
gibi bakmak zorundasın. 

Her yıl arkasından koşuyorsun 
bakımını yapıyorsun. Gerçekten 
ürünlerin içerisinde en zahmetli-
si pancar. Çiftçilikte işini severek 
yapacaksın, yoksa olmaz yapa-
mazsın. Sevgi, istemek, azim şart” 
dedi.

150 dekar alanda pancar üre-
timi yapan Avcı, “Evet, beni 150 
dekar zorlamıyor ama bu alanda 
yapılan ekim ve hasat zamanın-
da daha rahat olması için bazı 
ekipmanlar olmadığı zaman biz 
zorlanıyoruz zaman zaman. Ama 
ürünlerimiz şirketin istediği gibi 
verimli ve kaliteli olarak yetişiyor” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehirli kadınlar pazarda
aşure ikramında bulundu

Altı Nokta Körler
Derneği, aşure ikram etti

Beyşehir ilçesindeki Vuslat 
Parkı’nda kurulan el emeği paza-
rında satış yapan hanımlar, mü-
barek Muharrem ayı dolayısıyla 
aşure günü etkinliği düzenlendi. 
Evlerinden getirdikleri malzeme-
lerle imece usulü pazar yerindeki 
stantlarında aşure pişirerek, müş-
terilerine ikram eden hanımlar hep 
birlikte gerçekleştirdikleri mesai ile 
dayanışmanın güzel bir örneğini 
sergiledi.

El emeği pazarında satış standı 
bulunan hanımlardan Nesrin Has, 
örf ve adetleri yaşatma gayretinde 
olduklarını söyledi. Etkinliği gele-
nekselleştirmek istediklerini an-
latan Has, "Seneye pandemi izin 
verir, kısmet olursa yine devam 
ettirmeyi düşünüyoruz. Burada 
güzel bir paylaşım oldu, herkes 

birbirini daha iyi tanıdı. Vatandaş-
larımızın da ilgisi şahane oldu. 2 
bin kişilik kazanda aşure pişirdik. 
Aşuremizin malzemelerini ise ar-
kadaşlarımız evlerinden getirdi. 
Burada tamamıyla bir iş bölümü 
ve paylaşım oldu. Allah kabul etsin 
inşallah." ifadelerini kullandı.

Hatice Avşar da "Maşallah, 
iki kazan aşure oldu. Birisi kısa 
zamanda bitti, inşallah diğeri de 
bitecek. İşlerimize de bereket geti-
receğine inanıyoruz. Rabbim bura-
da satış yapan herkese bol kazanç 
versin. Belediye başkanımıza da el 
emeği pazarına destek ve katkıla-
rından dolayı, aşure etkinliğimize 
onay verdiği, bu imkanları sağ-
ladığı için esnaflarımız adına çok 
teşekkür ediyorum." diye konuştu.
n AA

Altı Nokta Körler Derneği 
Konya şubesinde aşure etkinliği 
düzenlendi. Aşure etkinliğine ilgi 
yoğundu. İhsaniye Mahallesinde-
ki Altı Nokta Körler Derneğinin 
Konya şubesinde gerçekleştirilen 
Aşure etkinliğine, Konya Şube 
Başkanı Mahmut Kececi, Sosyal 
İşler Sekreteri Hüsamettin Algül, 
üyeler ve Dernek gönüllüsü Ebru 
Göktaş katıldı. Dernek Gönüllü-
sü Ebru Göktaş tarafından hijyen 
koşullara uyularak pişirilen aşure, 
sosyal mesafe kuralına uyularak 
katılanlara ikram edildi. Aşure 
etkinliğine katılanlara, emek ve-

renlere ve dernek Gönüllüsü Ebru 
Göktaş’a teşekkür eden Altı Nokta 
Körler Derneği Konya Şube Başka-
nı Mahmut Kececi, “Derneğimizde 
gerçekleştirdiğimiz aşure etkinli-
ğine katılanlara, maddi ve manevi 
olarak destek verenlere ve derne-
ğimiz gönüllüsü Ebru Göktaş’a çok 
teşekkür ediyorum. Düzenlediği-
miz aşure etkinliğiyle üyelerimizin 
sosyal hayata katılımına katkıda 
bulunduk. Bu tür etkinlikleri dü-
zenlemeye devam edeceğiz. Ama-
cımız, üyelerimizle sosyal hayatta 
katılarak, bizde varız diyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ

Murat Akbulut Apil Avcı
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Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Çocukları terör örgütü PKK ta-
rafından zorla dağa kaçırılan aileleri 
ziyaret eden beraberindeki dernek 
üyeleriyle birlikte ziyaret eden Gör-
meyenleri Koruma Derneği Konya 
Şube Başkanı Veli Özağan, “Biz bu 
dünyada birtakım şeyleri görmüyo-
ruz ama öbür dünyada bazı insan-
ların ne halde olduklarını şu anda 
görmekteyiz. Önemli olan görmek 
değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı 

altında yaşamak” dedi.
Çocukları terör örgütü PKK 

tarafından zorla dağa kaçırıldığı 
iddiasıyla HDP Diyarbakır il bina-
sı önünde bekleyen ailelerin evlat 
nöbeti devam ederken, Konya'dan 
gelen yaklaşık 50 görme engelli ve 
yakınlarından oluşan grup, aileleri 
ziyaret ederek desteklerini iletti.

Ailelerle tek tek görüşen ve 
dertlerine ortak olan grup adına 

açıklamada bulunan Görmeyen-
leri Koruma Derneği Konya Şube 
Başkanı Veli Özağan, gönül birliği 
oluşturmak için Konya'dan dernek 
üyeleriyle Diyarbakır'a geldiklerini 
söyledi.

‘ONLARIN SONU ÇOK VAHİM, 
EN KISA YOLDAN DEVLETİMİZE 

TESLİM OLSUNLAR’
Bu dünyada görmediklerini 

ama öbür dünyada bazı insanların 

ne halde olduğunu gördüklerini 
ifade eden Özağan, "Her ne kadar 
bazı şeyleri göremesek de annele-
rin yüreğindeki evlat sevgisini gö-
rüyoruz. Kardeşçe, birlikte yaşama 
duygusunun ne olduğunu biliyo-
ruz. 

Önemli olan görmek değil, 
gönül birlikteliği ile aynı çatı al-
tında yaşamak. Biz annelerimizi 
3 yıldır takip ediyoruz ve gelmek 

istiyorduk. Bugün gelmek nasip 
oldu ve annelerimizle birlikte ol-
maktan memnunuz. Biz bu dün-
yada bir takım şeyleri görmüyoruz 
ama öbür dünyada bazı insanların 
ne halde olduklarını şuanda gör-
mekteyiz. Hiçbir terör örgütüne 
meydan bırakılmasına gerek yok. 
Onların sonu çok vahim, en kısa 
yoldan devletimize teslim olsunlar 
ve çocuklarımızı serbest bıraksın-

lar. Gelin sizlerle birlikte yaşamaya 
hazırız. Diyarbakır programımızda 
bize eşlik eden Basın İlan Kurumu 
Diyarbakır Şube Müdürü, hemşe-
rimiz Osman Başeğmez’e de yakın 
ilgisinden dolayı ayrıca teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. Yapılan 
açıklamanın ardından ailelerle bir 
süre görüşen dernek üyeleri ardın-
dan bölgeden ayrıldı.
n İHA

FETÖ üyesi düzenlenen
operasyonla yakalandı

Hırsızlık yapan 3’ü kadın 
4 kişiye ev hapsi verildi

Aksaray’da Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) suç örgütüne üye ol-
mak suçundan aranan ve hakkında 
2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan şahıs, polisin operasyo-
nuyla yakalandı. Edinilen bilgiye 
göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terör-
le Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 
FETÖ/PDY suç örgütüne üye ol-
mak suçundan aranan ve hakkın-
da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ce-
zası bulunan M.Ş. (48) isimli şahsın 
kent merkezinde olduğu bilgisine 
ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde harekete geçen 
TEM ekipleri, kısa süreli çalışma ile 
M.Ş.’nin yerini belirledi. Belirlenen 
adrese operasyon düzenleyen TEM 
ekipleri şahsı yakaladı. Yakalanan 

şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığın-
daki işlemlerinin ardından Aksaray 
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 
gönderildi. Emniyet Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada, “Terör ör-
gütleri ile mücadelemiz kararlılıkla 
sürdürülmektedir” denildi. n İHA

Karaman’da, misafirmiş gibi 
geldikleri binalarda kimsenin bu-
lunmadığı dairelere girerek hırsız-
lık yapan 3’ü kadın 4 kişiye mah-
kemece ev hapsi verildi. Edinilen 
bilgiye göre, Karaman’ın Kazım-
karabekir ilçesinde bir evden 45 
bin lira çalınması üzerine hareke-
te geçen Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ça-
lışma başlattı. Binaya ait güvenlik 
kamerası kayıtlarını incelemeye 
alan ekipler, hırsızlığı gerçekleşti-
ren kadınların eşkallerini görün-
tülerden belirledi. Ekipler hırsızlık 
şüphelilerini yakalayabilmek için 
civar illerin emniyet müdürlükleri 
ile irtibata geçerek şüphelilerin gö-
rüntülerini paylaştı.

Niğde’de de girdikleri bir ev-
den 1 milyon 500 bin lira çalan ve 
her yerde aranan Z.T. (53), S.D. 
(32), H.Ç. (25) ve H.İ.Ç. (59), ika-
met ettikleri Kayseri’de polis tara-
fından kıskıvrak yakalandı. Niğde 
Emniyetine teslim edilen zanlılar 
işlemlerinin tamamlanmasının ar-

dından burada çıkarıldıkları mah-
kemece serbest bırakıldı.

Niğde’de mahkemece serbest 
kalan hırsızlar, Karaman’da ger-
çekleştirdikleri hırsızlıktan dolayı 
Karaman polisine teslim edildi. 
Niğde’ye giden ekipler tarafından 
Karaman’a getirilen 4 kişi, ifade-
lerinin tamamlanmasından sonra 
adliyeye sevk edildi. Mahkeme 
tarafından ev hapsi cezası verilen 
3’ü kadın 4 şüpheli evlerine gön-
derildi. n İHA

Doğanhisar ilçesinde öğle saat-
lerinde çıkan orman yangını kontrol 
altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Konakkale Mahallesi 
Ortakonak mevkisindeki ormanlık 
alanda çevresindeki tarım arazilerin-
de çıkan anız yangınından kaynaklı 
olduğu iddia edilen orman yangını 
rüzgarın da etkisiyle kısa süre içeri-
sinde ormanlık alana sıçradı. Orman 
yangınının haber verilmesi üzerine 
alana Konya Orman Bölge Müdür-
lüğüne bağlı arazöz ve yangın sön-
dürme araçlarının yanı sıra Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, 
Doğanhisar ve Hüyük İlçe Beledi-

yelerinin araç ve iş makineleri mü-
dahalede bulundu. Doğanhisar Kay-

makamı Anıl Adıgüzel, Doğanhisar 
Belediye Başkanı Süleyman Pekmez 

ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem de bölgeye giderek söndür-
me çalışmalarına eşlik etti.

Konya Orman Bölge Müdürü 
Cafer Bal, yöredeki vatandaşların 
da söndürme çalışmalarına destek 
verdiği orman yangının daha da ge-
nişlememesi için bölgeye bir yangın 
söndürme helikopteri de sevk edildi-
ğini, karadan ve havadan söndürme 
çalışmalarının ardından yangının 
yaklaşık iki saatlik bir sürede kontrol 
altına alındığını, ekiplerin bölgede 
soğutma çalışmalarına ise devam 
ettiğini belirtti. Bal, çıkan yangında 2 
hektarlık ormanlık alanın zarar gör-
düğünü sözlerine ekledi. n İHA

Korkutan orman yangını kontrol altına alındı

Kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, hafif ticari araçla çarpışan ve 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanan kazayla ilgili TIR sürücüsü, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı

6 kişinin öldüğü kazada 
TIR sürücüsü tutuklandı

Konya’da önceki gün meydana 
gelen TIR ile hafif ticari aracın çar-
pışması sonucu 6 kişinin hayatını 
kaybettiği kazanın ardından tedavisi 
tamamlanan TIR sürücüsü tutuk-
landı.

Kaza, 27 Ağustos 2021 tarihin-
de saat 04.30 sıralarında Konya Ak-
saray Karayolunun 60. kilometresi 
Karatay ilçesi Kızören Mahallesinde 
meydana geldi. Konya’dan Aksa-
ray istikametine seyir halinde olan 
İsmail Yılmaz (48) idaresindeki 43 
AAC 671 plakalı TIR, kontrolden 
çıkarak karşı şeride geçip Hacı Ocak 
yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı 
Ford marka hafif ticari araçla çar-
pıştı. Kazada, Kayseri’den geldikleri 
öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü 
Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, 
Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile 
Feyzanur Kaba hayatını kaybetti, 
Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İsmail 
Yılmaz yaralandı. Kazada yaralanan 

2 kişi ambulanslarla hastaneye kal-
dırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak Konya Cum-
huriyet Başsavcılığınca soruşturma 
başlatıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığından yapılan açıklama-
da, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 

kişinin de yaralandığı kazayla ilgili 
olarak; Cumhuriyet Başsavcılığınca 
olay yeri inceleme ve otopsi işlemle-
rinin yapıldığı, şüpheli TIR sürücüsü 
İsmail Yılmaz’ın tedavi sonrası gö-
zaltına alındığı belirtildi. Açıklama-
da, şüpheli sürücünün Cumhuriyet 

Başsavcılığınca “Taksirle Ölüme ve 
Yaralanmaya Neden Olma” suçun-
dan tutuklama talebi ile Konya Nö-
betçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk 
edildiği, hakkında tutuklama verilen 
tutuklama kararının ardından ceza-
evine gönderildiği kaydedildi. n İHA
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Ayçiçeği hasadının başlamasının ardından fiyatların ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Konya Şeker’den yapılan açıklamada, ayçiçeği 
alımlarında avans fiyat uygulaması yapılacağı, fiyatın da piyasadaki gelişmelere göre üreticiye kazandıracak şekilde değişeceği ifade edildi 

Şeker yine kazandıracak 
Ayçiçeği hasadının başlaması-

na rağmen henüz ülke genelinde 
özellikle ithal ürün fiyatlarında-
ki belirsizlik nedeniyle piyasanın 
oluşmaması ve ürün alım satımı-
nın sınırlı miktarda kalması üze-
rine harekete geçen Konya Şeker 
ayçiçeği avans fiyatlarını açıkla-
yarak ayçiçeği alımına başladı. 
Konya Şeker yetkilileri bu sene 
ayçiçeği alımlarında avans fiyat 
uygulanacağını ve avans fiyatın da 
piyasadaki gelişmeler göre günlük 
olarak belirleneceğini duyurdular. 
Konya Şeker’den yapılan açıkla-
maya göre Taşpınar, Oğuzeli, Yar-
ma, Hotamış, Kolukısa, İsmil ve 
Çumra olmak üzere 8 kantar ile 
Altınekin Hamyağ Fabrikasında 
ve Evlik Lisanslı Depoların Çum-
ra, İsmil, Karapınar şubelerinde 
dün başlayan ayçiçeği alımların-
da 30.08.2021 tarihinde uygu-
lanacak günlük avans fiyatlar 44 
yağ ve 8 nem oranındaki ayçiçe-
ği için 5.368 TL/ton, 45 yağ ve 8 
nem ayçiçeği için 5.450 TL/ton, 
50 yağ ayçiçeği için 5.859 TL/ton 
olarak belirlendi. Üreticisine peşin 
ve vadeli ödeme seçenekleri de 
sunan Konya Şeker, peşin ödeme 
seçeneğinde ürün bedelinin yüz-
de 30’unu teslimde öderken, ba-

kiyesini 45 gün içinde üreticinin 
hesabına yatıracak. Üreticiye 120 
güne kadar vade seçeneği sunan 
Konya Şeker, ödeme tercihini bu 
seçenekten yana kullanan üretici-
ye ise ton başına 204,38 TL vade 
farkı ödemesi yapacak.
‘KONYA ŞEKER BU SENE 10’UNCU 

KEZ AYÇİÇEĞİ ALIMI YAPACAK’
 Konya Şeker yetkililerinin 

ayçiçeği alımı ile ilgili açıklaması 
üzerine bir değerlendirme yapan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk “Konya Şeker bu sene 
10’uncu kez ayçiçeği alımı yapa-
cak. Ayçiçeği piyasası pancar ya 
da buğday piyasası gibi ülkemizin 

kendi iç dinamiklerince belirlenen 
bir piyasa değil. Bunun sebebi 
ülkemizin yağlı tohumlarda net 
ithalatçı konumunda olması. İç pi-
yasada fiyatlar oluşurken ya da be-
lirlenirken birçok etmen var. İthal 
ürüne gümrük vergisi uygulanıp 
uygulanmayacağı, ithal ürünün 
uluslararası piyasalarda oluşan fi-
yatı, döviz kurunun seviyesi bun-
ların hepsi maalesef içerideki fiyatı 
etkiliyor. Bu fiyatlar çiftçinin üret-
tiği ayçiçeğini alıp işleyen işletme-
lerin haksız rekabetle karşı karşıya 
kalmaması açısından önemli. Bu 
işletmeler haksız rekabet yüzün-
den zor durumda kalmayacak ki 

sadece bir sene değil onlarca yıl 
ayçiçeği ürettirmeye devam ede-
bilsin. Bu çerçevede her senenin 
şartları ayçiçeği piyasaları oluşur-
ken fiyatlama politikasının da o 
şartlara uygun belirlenmesini zo-
runlu kılıyor. Mesela dövizin stabil 
olduğu, referans fiyat uygulaması 
ile 1 yıl boyunca ithal ürüne uygu-
lanacak gümrük vergisinin hasat 
öncesi ilan edildiği yıllarda Konya 
Şeker üreticisine net alım fiyat-
larını açıkladı. Ancak belirsizliğin 
olduğu yıllarda hem üreticinin alın 
terinin korunması hem de üre-
ticinin işletmesinin yıkıcı bir yıl 
geçirmemesi için avans fiyat uy-

gulamasına gitti. Bu sene de o yıl-
lardan biri ve bu senenin bir özel-
liği daha var, değişken bir piyasa 
ile karşı karşıyayız o nedenle Kon-
ya Şeker daha önce yaptığı avans 
fiyat uygulamasına bu yıla uygun 
yeni bir uygulama daha ekledi ve 
günlük değişken avans fiyat uy-
gulayacak. Yani avans fiyatları da 
günlük piyasa değişimlerini takip 
ederek güncelleyecek. Yani, Kon-
ya Şeker bu sene 10’uncu ayçiçeği 
alımını yapacak, 9 senedir ayçiçeği 
üretimini büyüterek üretirken ka-
zanan üretici, her sene olduğu gibi 
bu sene de günlük değişken avans 
fiyatla hasatta da kazanacak” dedi.

‘KONYA ŞEKER FARKLIDIR’
Türkiye’nin üretmekten başka 

seçeneğinin olmadığını belirten 
Başkan Recep Konuk, açıklama-
sını şu şekilde tamamladı; “İçim 
sızlayarak söylüyorum, maalesef 
ayçiçeğinde Türkiye ithalatçı bir 
ülke konumundadır. Dolayısıyla 
iç fiyatlar yani hem ayçiçeği hem 
de ayçiçeği yağının raf fiyatı dış 
piyasadaki gelişmelere bağlıdır. 
Türkiye’de üreticinin ürünü ucuz 
da olsa bu durum geçici olarak 
tüketici fiyatlarını etkiler. Sonuç-
ta ağırlık ithal üründe olduğu için 
tüketici fiyatlarında belirleyici olan 

ithal üründeki fiyat değişimleri 
veya döviz kurundaki hareketler-
dir. O nedenle ülkemizde kimse 
raflarda yağ fiyatları artınca dönüp 
ayçiçeği üreticisini pahalı üretiyor 
diye işaret etmesin. Özelde yağ 
fiyatlarında genelde gıda fiyatla-
rında istikrarı sağlamanın, sürp-
rizlerle karşılaşmamanın yegâne 
yolu iç tüketimin iç üretimle kar-
şılanmasını sağlayacak kadar üre-
tebilmektir. Bu toprakların bu po-
tansiyeli var. Ülkemiz çiftçisi hem 
bunun için istekli hem de ülkemi-
ze yetecek hatta yetip de artacak 
kadar üretecek kabiliyet ve beceri-
dedir. Üretici daha çok üretme ko-
nusunda istekli ve hazır, yapma-
mız gereken ürüne sahip çıkmak, 
üreticinin işini kolaylaştırmaktır. 
Bizim Konya Şeker’de yaptığımız 
budur. Konya Şeker, her ürün ve 
her üreticiye sahip çıkmayı birinci 
görev olarak kabul etmektedir ve 
ayçiçeği ile ayçiçeği üreticisi için 
de güvence merkezi haline gel-
miştir. Bizim tavrımız her hal ve 
şartta aynıdır, biz çiftçimizin ya-
nındayız, milli üretimden yanayız 
ve yine çiftçimizi piyasa koşulla-
rına ezdirmiyoruz. Bu önemli bir 
yaklaşım farkıdır, Konya Şeker far-
kıdır.” dedi. n HABER MERKEZİ

Umut ve Yaşam Derneği Konya 
Temsilciliği Konya’da ‘oyun doğada 
baslar’ etkinliğinin ilkini gerçekleş-
tirdi. Etkinliklerin süreceğini belirten 
Akgül, bir nebze olsun aile ve çocuk-
larımıza katkıda bulunmak için çalı-
şıyoruz” dedi. 

AB destekli proje olan ‘Oyun 
Doğada Başlar’ etkinliği Konya’da 
ilgiyle takip edildi. Kanser hastaları-
na umut olmak için yola çıkan Umut 
ve Yaşam Derneği, tedavi alan has-
taların yanısıra çocuklara yönelik de 
etkinliklerini devam ettiriyor. Geç-
tiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
etkinlikte konuşan Umut ve Yaşam 
Derneği Konya İl Temsilcisi Nuran 
Akgül, dünyada tüm kanser vaka-
larının üçte birinin önlenebileceğini 
belirterek, kanser tedavisinde iyi bir 

noktaya gelindiğini söyledi. Akgül, 
“tedavi gören ailelerin yanında bu 
ailelerin çocuklarının da destekçisi 
olmaya çalışıyor çeşitli etkinliklerle 
de onların yüzünü güldürmek için 

çaba harcıyoruz” dedi. 
Umut ve Yaşam Derneği olarak 

onkoloji tedavisi gören çocukları ve 
aileleri yalnız bırakmadıklarını ifade 
eden Akgül, "Ülkemiz için ilaca ve 

tedaviye erişimde bir sorunumuz 
olduğu söylenemez. Çünkü Türki-
ye’de genel sağlık sigortası aslında 
insanların sağlığa erişiminde bir 
iyileşme sağladı. Tedavi başarıla-
rına baktığımız zaman orta ve üst 
gelir seviyesi ülkelerdeki duruma 
yakın. Erişkin kanserleri için yüzde 
50-55’ler arasında, çocuk kanserle-
ri için de yüzde 70’lere yaklaştı. Bir 
taraftan hastalarımıza destek vere-
rek yanında olurken bir taraftan da 
bu ailelerimizin çocuklarına yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Konya’daki 
bu etkinliğimiz de bu çocukların bir 
nebze olsun yüzün gülmesi için-
di. Çok değerli destekler de aldık. 
Herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür 
etkinliklerimiz devam edecek” ifa-
desini kullandı. n MEHMET ALİ ELMACI

Umut ve Yaşam Derneği anlamlı etkinlikte buluşturdu

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından her yıl düzenlenen, üyeleri ve ailelerini iş stresinden uzaklaştırırken, 
kaynaşma ve sohbet ortamı da sağlamayı amaçlayan piknik organizasyonu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Piknikte buluşturdu
MÜSİAD Konya Şubesi tara-

fından, üyelerine ve ailelerine iş 
stresinden kurtulma, kaynaşma ve 
sohbet ortamı sağlamak amacıyla 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
piknik programı bu yıl Büyükşehir 
Belediyesi Dere Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 

Programa, Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz, AK Par-
ti Milletvekili Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, MÜSİAD Konya Şu-
besi 7’inci Dönem Başkanı Ömer 
Faruk Okka ile çok sayıda MÜSİAD 
ve Genç MÜSİAD üyesi, aileleri ile 
birlikte katıldı. 

Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle baş-
layan piknik programında voleybol, 
okçuluk, halat çekme ve masa tenisi 
turnuvası düzenlendi. Yarışmaların 
sonunda dereceye giren çocuklar 
madalya ile ödüllendirildi. Düzen-

lenen aktivitelerle katılımcılar unu-
tulmaz bir gün yaşadı. Çocuklara ve 
misafirlere gün boyu yemek, don-
durma ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Ayrıca piknik alanında ebru 
teknesi köşesi oluşturularak ebru-
nun anlamı, tarihçesi, modelleri ve 
yapılışıyla ilgili teorik bilgiler veril-
di. Ebru teknelerinin başına geçen 
gençler, fırçaların yardımıyla bo-
yaların katmanlar halinde tekneye 

serilmesi ve oluşturulan desenlerin 
kağıt üzerine aktarılmasını izledi. 
Sonrasında ise teknenin başına ge-
çen üyeler ve çocukları, diledikleri 
desenlerde ebruları hayal güçleriyle 
birleştirerek tekneden kâğıda aktar-
maya çalıştı. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
M. Hilmi Kağnıcı, bu tür organizas-
yonların, üyeler arasındaki birlik ve 
beraberliğin artmasına büyük kat-

kı sağladığına dikkat çekti. Başkan 
Kağnıcı, “Biliyorsunuz ki, Pandemi-
nin etkisiyle uzunca bir süredir bira-
raya gelemiyorduk. Düzenlediğimiz 
bu programımızla üyelerimizin bir-
birlerine olan özlemi gidermesine 
vesile olduk. 

Aynı zamanda üyelerimizin hem 
yoğun iş temposundan biraz olsun 
uzaklaşmayı hem de üyelerimiz ve 
aileleriyle bir araya gelerek kaynaş-
mayı, birlik ve beraberliğimizi artır-
mayı amaçladık.  MÜSİAD Konya 
olarak üyelerimiz ve ailelerinin ka-
tıldığı bu tür programları oldukça 
önemsiyoruz. Üyelerimizin iş haya-
tında yaşadığı sorunların çözümü 
kadar, aile yaşantısında mutlu olma-
ları da bizler için son derece önem-
lidir. Yoğun iş temposunda yeteri 
kadar vakit ayıramadığımız aileleri-
mizle, güzel bir Pazar günü geçirdik. 
Piknik programımıza katılan misa-
firlerimize, üyelerimize ve ailelerine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Temmuzda 672 yatırım 
teşvik belgesi verildi

‘Ayçiçeği alım 
fiyatı 7 lira olmalı’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, temmuzda 672 yatırım teşvik 
belgesi düzenledi. Bu yatırımların 
gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 
kişinin istihdam edilmesi planlanı-
yor. Bakanlığın, temmuz ayına ait 
yatırım teşvik belgesi listesi Resmi 
Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 
temmuzda 672 yatırım teşvik 
belgesi verildi. Belge alan proje-
lerin yatırım tutarı 14 milyar 948 
milyon 961 bin 316 lira olarak 
hesaplandı. Bu yatırımların ger-
çekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişi-
nin istihdam edilmesi planlanıyor. 
Öte yandan sabit yatırım tutarı 
682 milyon 757 bin 652 lira olan 
ve 1884 kişinin istihdam edilmesi 
öngörülen 69 yatırım teşvik belge-
si iptal edildi. Bu dönemde 170 ya-
tırım teşvik belgesine tamamlama 
vizesi verilirken bu projelerin sabit 
yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 
148 bin 224 lira, gerçekleşen istih-
dam da 8 bin 828 oldu. 2021 Yılı 
Temmuz Ayına Ait Tamamlama 
Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Bel-
geleri Listesinde yer alan Konyalı 
işletmeler ve kurumlar; FORM 
Halı Mobilya ve Tekstil Ürünleri, 
Karatay Belediye Başkanlığı; 2021 
Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım 
Teşvik Belgeleri Listesinde yer 
alan Konyalı işletmeler ve kurum-
lar; Polmer Madencilik Turizm ve 
Nakliyecilik, Frabo Eva Plastik ve 

Kauçuk Sanayi, Derya Hidrolik 
Rakor Makine, TB Silah Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi,Hedefsan 
Plastik Metal, Akpi Pirinç Turizm 
ve Taşımacılık, Mustafa Kaynacı, 
Akşehir Belediye Başkanlığı, YMM 
Savunma ve silah sanayi, Konya 
Metalurji Döküm Sanayi ,AHK 
Mermer ,Klematis Metal Sana-
yi,Elmalı Makine, Yılmaz Durukan, 
İsmail Hakkı Bağcı Bağcısan Torna 
ve Tesviye,Doğrular Tornacılık ve 
ısı sistemleri, MMFAS Otomativ 
Makine, Antalya Mermer Sanayi, 
Ulusan Aliminyum,Komtaş Teknik 
Makine Otomativ,Erkon Konstre 
Sanayi,Meçit Uçar, Mustafa Ço-
ban, İlko İlaç Sanayi,İSM iş sağlığı 
Merkezi,Mustafa Akpınar Akpı-
nar Ticaret,Galip Şapçıoğlu Sontaj 
Boru Sanayi,Dempo Gıda ,Presan 
Prefabrik. n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Türkiye’nin ayçiçeği üretimi-
nin yüzde 30’unun karşılandığı 
Konya’da ayçiçeği hasadı başla-
masına rağmen taban fiyat açık-
lanmadı. 

Geçen yıla göre maliyetleri 
yüzde 50 civarında artan üreti-
ciler, ayçiçeği alım fiyatlarının 
açıklanmamasından dolayı endi-
şeli. Çiftçilerin ve çiftçi kuruluş-
larının ayçiçeği alım fiyatlarına 
ilişkin taleplerini dile getiren İYİ 
Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş iktidara çağrıda bulundu.

‘İKTİDARIN TEDBİR 
ALMASI GEREKİYOR’

Ayçiçeği alım fiyatının kilogram 
başına 7 lira olması gerektiğini 
söyleyen Yokuş şöyle konuştu: “Bi-
lindiği üzere ayçiçeği borsası açıldı. 
Ülkenin birçok yerinde ayçiçeği fi-
yatı 4 lira 75 kuruş ile 5 lira 150 
kuruş arasında değişiyor. 2020 
yılında yağlık ayçiçeği fiyatları bor-
sada 4 lira 70 kuruş olarak kapan-
mıştı. Bu bir yıllık süreçte gübreye 
yüzde 125, mazota yüzde 35, to-
huma yüzde 40, enerjiye yüzde 35 
zam yapıldı. Bu girdilerin ortalama 

artışı yüzde 50’lileri buluyor.
 Ayçiçeği üreticileri dört gözle, ay-
çiçeği destek primlerinin 2’ye kat-
lanmasını ve ayçiçeği ithalatının 
hasat döneminde durdurulmasını 
hükümetten talep ediyorlar. Aksi 
halde borsa fiyatları bu şekilde 
devam ederse ayçiçeği üreticileri 
zarardadır. Çünkü girdilerin geç-
tiğimiz yıla göre yüzde 50 arttığı 
ve kuraklığın etkisini gösterdiği bir 
dönemde ayçiçeği kilogram fiya-
tının 7 lira olması lazım. Borsada 
ayçiçeğinin bu fiyatı bulana kadar 
iktidarın tedbir alması gerekiyor.”
“Özellikle Trakya başta olmak üze-
re, Konya ve İç Anadolu’nun bir-
çok bölgesinde çiftçilerimiz cazip 
bir fiyat bekliyorlar” diyen Yokuş, 
“Türkiye’nin dört bir yanında da 
Ziraat odalarımızın ayçiçeği fiyatı 
konusunda çağrıları var. Onlarda 
bu dönemde kayıpların telafisini 
bekliyorlar. Umarım siyasi iktidar 
çiftçimizi ve özellikle ayçiçeği üre-
ticilerimiz mahcup etmez. İktida-
rın bu çağrımıza kulak vereceğini 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı
n HABER MERKEZİ
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RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
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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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Çelik kasa pompalı 
taktik silah geliştirdiler

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Çelik Kasa 
Pompalı Taktik Silah projesinin başarıyla tamamlandığı bildirildi

Beyşehir ilçesinde bulunan Ar-Ge 
merkezi okullardan Huğlu Savunma 
Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde, Türkiye’nin savunma sa-
nayiinde kendi silah sistemlerini ge-
liştirme, yerlileştirme ve millileştirme, 
dışa bağımlılığı ortadan kaldırma he-
defi ile  başlatılan Çelik Kasa Pompalı 
Taktik Silah projesinin  tamamlandığı 
bildirildi.

Eğitim kurumunda bu kapsamda 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi işbir-
liği ile 5 adet prototip üretildiği açık-
landı.

Okulun makine ve tasarım tekno-
lojisi öğretmenleri ile öğrencileri tara-
fından Ar-Ge çalışması yapılan proje-
nin salgın koşullarının olumsuzluğuna 
rağmen 7 aylık süreçte tamamlandığı 
belirtildi.

Savunma sanayiinde kullanılmak 
üzere, meskun mahal operasyonların-
da ve yakın muharebe durumlarında 
tahribat gücü mevcut envanterdeki 
yivli setli tüfekleri göre daha fazla ol-
duğu bildirilen ve yüksek çekirdek 
ağırlığına sahip mühimmatlarda da 
kullanılabilecek bu silah modelinin, 
toplumsal olaylarda kauçuk fişek kul-
lanılmasına da imkan sağladığı akta-
rıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
Ar-Ge merkezi okulun bundan sonra-
ki hedefinin ise Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve polis teşkilatının envanterine yeni 
ürünler yerleştirmek olduğu ifade edi-

lerek şunlar kaydedildi:
“Okulumuz bünyesinde parça 

üretimi yapılan ürünün Huğlu Av Tü-
fekleri Kooperatifi bünyesinde 5 adet 
prototip montajı yapılarak kalibrasyon 
testlerine başlanmıştır. Test aşamasını 

geçtikten sonra gerekli izinler alınarak 
parça üretiminin okulumuzda, mon-
tajının ise kooperatif bünyesindeki 
tesislerde yapılması ve seri üretime 
geçilmesi planlanmaktadır.”
n HABER MERKEZİ

 

3 KALEM MAMÜL ASFALT VE C 60 B2-5 BİTÜM EMÜLSİYON ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   : 2021/471020
1-İdarenin
a) Adı   : 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi  : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122448550 - 3122442410
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : 3 KALEM MAMÜL ASFALT VE C 60 B2-5 BİTÜM EMÜLSİYON ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.824 TON BİNDER TABAKASI MAMÜL ASFALT 1.788 TON AŞINMA
      TABAKASI MAMÜL ASFALT 7,5 TON C 60 B 2-5 BİTÜM EMÜLSİYONU
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA KONUŞLU BULUNAN
      3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI MÜFREZE
      KOMUTANLIĞI (KONYA) ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 5 (Beş) takvim günü içerisinde
     yüklenici tarafından gösterilecek ve yüklenicinin Mamül Asfalt 
     imalatında kullanacak olduğu malzemelere idarece verilecek Malzeme 
     Uygunluk Raporu'nun tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (Onbeş) 
     takvim günü içerisinde 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında (KONYA) 
       görevli bulunan 3'üncü Hava İstihkam İnşaat Taburu 
     Müfreze Komutanlığına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 10.3.1. maddesinde belirtilmiştir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 22.09.2021 - 10:00
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

3 KALEM MAMÜL ASFALT VE 
C 60 B2-5 BİTÜM EMÜLSİYON ALIMI

3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1439618

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.

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Selçuklu Müftülüğü'ne bağlı 

Meydanlı Yatılı Kız Kur'an Kursu'muzda 
** Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Okuma, 

** Hafızlık ve Ahlaki değerleri geliştirme; 
** Yine Hafızlık İmam Hatip proje sınıflarımızla 

gündüzlü ve yatılı olmak üzere eğitim vermekteyiz.

Nitelikli fiziki şartlarımız ve alanında uzman eğitimci kadromuzla siz 
değerli Ku'an dostlarını kursumuza bekliyoruz.

Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021
Tarihleri Arasında Yapılacaktır! Tarihleri Arasında Yapılacaktır! 

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim 
Görevlisi Kadir Yalçın 63 yaşında, bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle vefat etti

Dinçler Elektrik Sahibi Mehmet Dinçler bir süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı sebebiyle 
59 yaşında vefat etti. Merhum Mehmet Dinçler dualarla Hocacihan Mezarlığına defnedildi

Kadir Yalçın 
dualarla defnedildi 

İşadamı Mehmet Dinçler 
dualarla defnedildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sine-
ma Bölümü Öğretim Görevlisi Kadir 
Yalçın 63 yaşında, bir süredir tedavi 
gördüğü koronavirüs nedeniyle ve-
fat etti. 

Merhum Kadir Yalçın’ın cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
Üçler Mezarlığında kılınan cena-
ze namazının ardından dualarla 
defnedildi. Yalçın ailesini acı gün-
lerinde Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Enderhan Karakoç, İletişim Başkan-
lığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube 
Müdürü Hüseyin Rahmi Dalmaç, 
mesai arkadaşları ile Yalçın aile-
sinin sevenleri ve yakınları yalnız 

bırakmadı. Yalçın ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhum Kadir Yalçın 2 çocuk 
babasıydı.  Konya Yenigün Gazetesi 

olarak Merhum Kadir Yalçın’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dinçler Elektrik Sahibi Mehmet 
Dinçler bir süredir tedavi gördüğü 
ALS hastalığı sebebiyle 59 yaşında 
vefat etti. Merhum Mehmet Dinç-
ler'in cenazesi Pazar günü İkindi 
namazına müteakip Hocacihan Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Hocacihan Me-
zarlığına defnedildi. 

Dinçler ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınlarının yanı sıra 
iş adamları ve sanayiciler yalnız bı-
rakmadı. Merhum Mehmet Dinçler 
2 çocuk babasıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mehmet 
Dinçler'e Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 

Öğretim Görevlisi 

Kadir YALÇIN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Dinçler Elektrik Sahibi  

Mehmet DINÇLER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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TOLEYİS Konya Şube Başkanlığına Uğur Ülker seçildi
Türk-İş’e bağlı Türkiye Otel 

Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri 
Sendikasının (TOLEYİS) Konya ve 
Havalisi 1. Olağan Genel Kurulu 
Sendikanın Genel Başkanı Cemail 
Bakındı’nın katılımıyla gerçekleşti-
rildi. İki adayın yarıştığı genel ku-
rulda, adaylardan Uğur Ülker TO-
LEYİS Konya Şube Başkanı seçildi.

Genel Kurula TOLEYİS Genel 
Başkanı Cemail Bakındı, Genel 
Merkez yöneticileri, şube başkanla-
rı, Türk-İş Konya İl Temsilcisi Ab-
dülkadir Tamak, Toleyis Konya İl 
Temsilcisi Kasım Mut ve delegeler 
katıldı.

Divan Başkanlığını yapan TO-
LEYİS Genel Başkanı Cemail Bakın-
dı yaptığı konuşasında Konya’nın 
bir barış şehri olduğunun üzerinde 
durarak, “Konya Anadolu Selçuklu 
devletinin başkenti ve Hz. Mevlana 
ile bir barış şehri olmuştur. Dünya-
nın her tarafından barış, kardeşlik 
ve sarılmak isteyen herkes bu şeh-
re geliyor. Ülkemizin zor durumun-
da iken bir yiğit olan Atatürk doğ-
muştur. Ülkenin haline görmüş ve 
kurtuluşu için mücadele etmiştir. 
Ona hepimiz çok şeyler borçluyuz. 
Şeker fabrikaları, Sümerbank ve Eti 
gibi birçok tesis kuruldu. Ülkemizin 
gelişmesini sağladı. Birçok tesisleri-
miz ve değerlerimiz satıldı. Atatürk 
öldüğü zaman Gençliğe Hitabe ve 
Nutuk’u bizlere bıraktı. O insanına 
güveniyor ve seviyordu. 100 yılını 

kutlayacağımız Cumhuriyetimizle 
biz çok güzel değerler kazandık. İs-
lam Âleminin içinde en üst düzeye 
çıkan ve kalkınan tek ülkeyiz. Türk 
kültürünün ulviyeti vardır. Sevgi ve 
kardeşlik kültürümüz vardır. Ata-
türk’e, silah arkadaşlarına ve tüm 
şehitlerimize minnetimiz vardır. 
Beraber ve diri olmak zorundayız. 
Atatürk’ü unutmayın. Gelecek ne-
silleri onu ve kültürümüzü emanet 
edin. Bu ülkeyi böldürtmemeliyiz” 
dedi.

SENDİKACILIK KİBİRLİ 
BİR İŞ DEĞİLDİR

Sendikacılığın kibirli bir iş ol-
madığını belirten Genel Başkan 
Bakındı, “Toplu iş sözleşmesini ta-
şörenlerle birlikte yaptık. Sendika-
cılık kibirli bir iş değildir. İdeolojik 
ve yandaş bir sendika olmadık. Tek 
yandaşımız işçilerimiz ve hakları 

oldu. 1977 yılında kurulan sendi-
kamızı bugünlere birlikte getirdik. 
TOLEYİS olarak Ay yıldızlı bay-
raktan başkasını kabul etmedik. 
Destek verdiniz bugün 40 binlere 
ulaştık. Yaptığımız mücadeleyle 
ücretlerimiz iyi bir yere gelecektir. 
Yeterli değildir. Bizim çocuklarımız 
işsiz kalmaya başladı. Suriyeliler 
ucuz iş gücü oluşturuyorlar. Şimdi 
de Afganlar geliyor. Biz Kurtuluş 
Savaşında ülkemizi terk etmedik. 
Ülkemizi yönetenlere sesleniyo-
rum. Artık bir çare bulun. Ülkemi-
zin geleceği iyi görünmüyor. Bugü-
ne kadar Suriyeliler için 40 ile 50 
milyar para harcandığı söyleniyor.”

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ
Genel Başkan Bakındı konuş-

masının devamında vergide ada-
let istediklerine dikkat çekerek, 
“Türkiye de vergide adaleti yoktur. 

Adalet olmadığı bir yerde hiçbir şey 
olmaz. Biz vergide ve her konuda 
adalet istiyoruz. Her 100 kişiden 
65’şi vergi kaçırıyor. Hırsızlık neyse 
vergi kaçırmada öyledir. Kapitalist 
sistem gelir kaybına neden oluyor. 
Vergide adaletin sağlanması bütün 
çalışanların ortak talebi olmalıdır. 
Bundan hiç korkmayın. Birbirimizi 
sevmeli, saygı duymalı ve birlikte 
vergideki adaletsizliği yok ekme-
liyiz. TOLEYİS olarak bunun mü-
cadelesine devam ediyoruz. Yılba-
şında asgari ücrete yüzde 21 zam 
yapıldı. Yüzde 12’sini vergiyle geri 
aldılar. Artık tıkandık. Doğru olanı 
ülkemizi yönetenler yapsın. Ver-
gideki bu adaletsizliği gidersinler. 
Hepimiz gücümüz oranında vergi 
verelim. Bu sağlanmalıdır. Bizim ve 
sizin tek isteği herkesin mutlu ol-
ması ve hakkettiği ücreti almasıdır. 

30 günlük kıdem tazminatından 
geri adım atmayacağız. Bir olun, iri 
olun ve asla haklarımızdan birlikte 
vazgeçmeyelim. Konya’da ilk genel 
kurulumuzu yaptık. Göreve gele-
cek olan arkadaşlarımıza başarılar 
diliyoruz” diye konuştu.

Türk-İş Konya İl Temsilcisi ve 
Tarım-İş Sendikası Başkanı Ab-
dülkadir Tamak konuşmasında ta-
şeron işçilerin kadroya alınmasını 
Türk-İş’in mücadelesiyle gerçek-
leştirdiğini ifade ederek, “Sendika 
olarak taşeron işçilerimizin kadroya 
alınmasında bir mücadele vererek, 
kadroya alınmasını sağladık. Nay-
lon sendikalar bu işçilerimizin kad-
roya alınmasında mücadele ver-
diklerini söylüyorlar. Bu tamamen 
yanlış ve yalandır. Taşeron işçileri-
mizin kadroya alınması Türk-İş ve 
sendikamızın bir başarısıdır. TOLE-

YİS’ in Konya şubesinin açılmasın-
dan dolayı genel başkana teşekkür 
ediyorum. Genel kurulun Konya ya 
ve ülkemize hayırlar getirmesini 
dilerken, göreve gelecek olan ar-
kadaşlara da başarılar diliyorum” 
şeklinde konuştu.

TOLEYİS Konya İl Temsilcisi 
Kasım Mutlu görevi kendi isteğiyle 
Uğur Ülker’e devretmesinden se-
vindiğini ifade ederek, “ TOLEYİS’ 
in Konya ve Havalisi şube başkanlı-
ğı görevimi kendi isteğimle Uğur İl-
ker kardeşime devrediyorum. Aday 
değilim. Sizlerle mücadeleye birlik-
te yaptık. Allah’a şükürler olsun ki 
hem mücadeleyi kazandık. Sizlerin 
haklarını koruduk. Bundan böyle 
TOLEYİS’ in Konya İl Temsilciliği 
göreviyle Uğur kardeşimle birlikte 
sizlere daha iyi hizmet sunmaya 
çalışacağız. Bana verdiğiniz destek 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Allahtan ülkemizin ve 
biz işçilerin birlik ve beraberliğini 
korumasını dileyerek, göreve gele-
cek olan arkadaşlarıma da başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim-
lere geçildi. TOLEYİS Konya Şube 
Başkanlığı seçiminde iki aday ya-
rıştı. 91 delegenin oy kullandığı 
seçimde Uğur Ülker 66 delegenin 
oyunu alarak, TOLEYİS Sendikası 
Konya Şube Başkanı seçildi. Diğer 
aday Celalettin Büyük Taşkapu’ da 
16 oy aldı. n DURAN ÇÖLCÜ

‘Cansuyu yaraları
sarmak için var’

Cansuyu Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği 2021 Kurban 
Organizasyonu kapsamında yaptı-
ğı Değerlendirme ve Eğitim Top-
lantısını Ankara’da gerçekleştirdi. 
Toplantıya; Cansuyu Genel Baş-
kanı Mustafa Köylü, Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Yaşar, Genel 
Muhasip Cemalettin Lafçı, Yöne-
tim Kurulu Üyelerinden Halil Adı-
güzel, Muhammet Polat, Abdül-
kadir Özkan, Medet Bulut, Ahmet 
Yorulmaz, Cansuyu İl Temsilcileri, 
Cansuyu Personelleri ile Kurban 
faaliyetleri için bölgelere giden 
Cansuyu Gönüllüleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile baş-
layan toplantının açılış konuşması-
nı yapan Cansuyu Derneği Genel 
Başkanı Mustafa Köylü son dö-
nemde ülkemizde meydana gelen 
felaketlerle acı kayıplar verildiğini 
söyledi. Köylü: “Geçtiğimiz gün-
lerde Karadeniz ve Doğu Anadolu 
bölgelerimizde meydana gelen sel 
felaketleri ile büyük sıkıntılar ya-
şadık, acı kayıplar verdik. Özellik-
le Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta 
onlarca vefat eden vatandaşımız, 
yüzlerce kayıp var. Sel felaketi ön-
cesi yurdun dört bir yanında art 
arda yangınlar meydana geldi. 55 
ilimizde 300’ün üzerinde orman-
lık alanımız yandı. Bazı zamanlar-
da öyle büyük felaketler meydana 
geliyor ki devletin gücüyle halkın 
gücü birleşmeden bu sürecin üs-
tesinden gelinemiyor. Böyle du-
rumlarda birlikte dayanışma içinde 
hareket etmemiz lazım. Bizlerde 
Cansuyu olarak felaketlerin mey-
dana geldiği ilk andan itibaren 
bölgedeki vatandaşlarımızın yara-
larını sarmak için büyük bir gayret 
ortaya koyduk.” dedi.

Konuşmasını Kurban döne-
minde gerçekleştirdikleri faaliyet-
leri değerlendirerek sürdüren Köy-
lü, 17. Kurban Organizasyonundan 
da başarı ile çıktıklarını belirtti. 
Köylü: “Cansuyu Derneği olarak 
bu sene 17. Kurban Organizasyo-
numuzu düzenledik. 2021 Kurban 
planlamamızı geçen sene olduğu 
gibi pandemi koşullarını göz önüne 
alarak yaptık. Bazı bölgelere ekip-
lerimizi gönderdik, bazı bölgelerde 
ise oralarda bulunan elemanları-
mız ve partner kuruluşlarımız va-
sıtasıyla kesim ve dağıtım yaptık. 
Kriz bölgelerini önceleyerek, yurt 
içinde ve dünyanın dört bir ya-
nında muhtaç insanların yanında 
olmaya devam ettik. Elhamdülil-
lah 2021 Kurban organizasyonu-
muzdan da milyonlarca muhtaca 
emanetlerini ulaştırarak başarılı bir 
şekilde çıkmayı başardık. Bu vesi-
leyle bağışçılarımız başta olmak 
üzere, emanetlerin gerçek sahiple-
rine ulaşmasında gayret gösteren 
Temsilcilerimize ve gönüllülerimi-
ze şükranlarımı sunuyorum.” diye 
konuştu.

Cansuyu Kurban Bayramı 
Organizasyonunun müzakere 
edildiği ve gelecek dönemler için 
eğitimlerin yapıldığı toplantıda, 
Cansuyu Yönetimi birimleri hak-
kında bilgi verip eğitim sunumu 
yaptılar. Daha sonra ülkelere giden 
ekipler raporlarını sundu. 3 gün 
süren toplantının sonunda Kurban 
Organizasyonlarında başarı göste-
ren temsilci, personel ve gönüllü-
lere Cansuyu Yönetimi tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi. Ha-
tıra fotoğrafının ardından toplantı 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı Ağustos ayı İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Saadet 
Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Halkın, alınan yanlış kararlar nedeniyle bir gecede daha fakir hale geldiğini söyledi

Yoksulluk her geçen
gün daha derinleşiyor

Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı 
Ağustos ayı İl Divan Toplantısını, İl 
Teşkilatında gerçekleştirdi. Divan 
toplantısına Saadet Partisi Sözcüsü 
Birol Aydın, GİK Üyesi Av. Hasan 
Hüseyin Uyar ve İl Müfettişi Ali 
Mücevher de katılım sağladı. Saa-
det Partisi İl ve ilçe yönetimleri ile 
birlikte çok sayıda üyenin katıldığı 
divan toplantısı konuşmaların ardın-
dan rapor sunumları ile devam etti. 
Divan toplantısında söz alan Birol 
Aydın, “Ülkemizin sorunları maa-
lesef yaygınlaşıyor ve derinleşiyor. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet siste-
mi geldiğinde Türkiye dünyanın en 
büyük ekonomileri arasında girecek, 
adeta uçacaktı. Türkiye prangala-
rından kurtulacak, vesayet dönemi 
sona erecek ve artık şahlanma dö-
nemi başlayacaktı. Fakat bu sistem 
geldiği günden bugüne ülkemizin 
ekonomisine ağır bir darbe vurdu. 
Vatandaşlarımız bu sistemin getir-
diği yoksulluğu her geçen gün daha 
da derinden hissediyorlar. Türkiye’yi 
yeni bir çağa hazırlayacağı söylenen 
sistem her alanda Türkiye’yi geriye 
götürdü. Bugün yaşanan ekonomik 
krizin en önemli nedenlerinin ba-
şında Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi gelmektedir. Bu sistem 
Türkiye’yi kaldıramıyor, bu sistem 
Türkiye’ye zarar veriyor.” ifadelerini 
kullandı.

HALK BİR GECEDE FAKİRLEŞİYOR
Ülkenin ekonomik olarak içinde 

bulunduğu duruma da dikkat çeken 
Parti Sözcüsü Aydın, “Merkez Ban-
kası'nın verilerine göre, 1 Ocak 2018 
tarihinde 3.78 seviyesinde bulunan 
dolar kuru, 30 Haziran 2021 tarihi 
itibarıyla 8.73 seviyesine yükselerek 
rekor bir yükseliş göstermiştir ayrıca 
son 10 yılda %450'den fazla yüksel-
miştir. Aynı dönemde Avrupa para 
birimi Euro ise, 4.54 seviyesinden 
10.39 lira seviyesine yükseldi. Hal-
kımız bir kişinin aldığı kararlardan 
dolayı bir gecede fakirleşiyor, bir 
gecede kazandıklarını kaybediyor. 
Bugün Türkiye sahip olduğu enf-
lasyon ve faiz oranlarıyla gerçekten 
de parmakla gösterilen ülkeler ara-
sında. Yüksek Faiz sıralamasında da 
benzer bir durumla karşı karşıyayız. 
Faiz oranlarında Türkiye şu an da 
%19’luk faiz oranıyla Kongo, İran ve 
Haiti’nin ardından 7. Sırada. Türki-
ye’den daha yüksek faiz oranlarına 
sahip ülkeler Venezuela, Liberya, 
Surinam ve Zimbabve gibi ülkeler. 
OECD ülkeleri arasında en yüksek 
faiz oranına sahip ülke Türkiye. Kür-
sülerde televizyonlarda konuşurken 

Avrupa’nın bizi kıskandığını, Avru-
pa’nın çatlayacağını söyleyenlerin 
Türkiye’yi hangi noktaya getirdiği 
ortada’’ şeklinde konuştu. Son za-
manlarda gelen zamların da altını 
çizen Aydın, ‘’Sadece 1 yılda Elekt-
rik %32 Doğalgaz %34 arttı. 2 yılda 
Ayçiçek yağı %75, yumurta %60, 
süt %41, tavuk %44, pirinç %40 
oranında zamlandı. Bugün pazara 
giden anne babalar soflarına mey-
ve sebze ya da et alabilmek almak 
için önce ceplerine sonra çocukları-
nın gözlerine bakıyorlar. İktidar ise 
gözünü vatandaştan çevirmiş, ger-
çeklik duygusundan sıyrılmış adeta 
kendi gezegenini oluşturmuş.” dedi.

GENÇLER NASIL MUTLU OLACAK?
Geçim derdi ile boğuşan vatan-

daşların ülkeye herhangi faydayı 
katamayacağını da vurgulayan Bi-
rol Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Geçim derdiyle boğuşan, yarının-
dan emin olamayan insanlar bu ül-
keye nasıl katma değer sağlayacak, 
nasıl faydalı olacak? Akademisyen 
veya sanatçı nasıl üretecek? Genç-
ler nasıl mutlu olacak? Türkiye eko-
nomik bir darboğazın içerisinde yer 
alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı istedi-
ği kadar buzdolabı, televizyon satış-
larını 2002 ile karşılaştırsın, Türkiye 
bugün o dönemi aratmayacak bir 
ekonomik krizin içerisinde. İstedi-
ği kadar kendini bu gerçeklerden 
saklasın halk geçinemiyor. Türkiye, 
kendisine dar gelen sistemden kur-
tulmadıkça, bu sistem kökünden 
değişmedikçe hiçbir reform ve teş-
vik paketi bu derde çare olamaya-
caktır.”

ÇİFTÇİLERİMİZ EKİM 
YAPABİLECEK Mİ BİLEMİYORUZ
Divan toplantısında konuşma 

yapan Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam ise Konya’nın 
tarımsal olarak içinde bulunduğu 
noktaya ışık tutarak, “Şehrimiz tahıl 
ambarı diye anılır. Çiftçimiz karşı-
laştığı zorluklara rağmen, şehrimiz 
hâlâ bu unvanı korumaya devam 
etmektedir. Bugüne kadar korudu, 
ancak bundan sonra koruyabile-
cek mi bilemiyoruz. Gelecek yıl için 
çiftçilerimiz ekim yapabilecek du-
rumdalar mı, bunu da bilemiyoruz. 
Ancak onların anlattıklarından, ken-
dilerinin ortaya koydukları durumlar 
içler acısı. Girdi maliyetlerinin nere-
deyse 3 kat artması ancak mahsul 
fiyatının buna bağlı olarak artma-
ması, çiftçimizin ayakta kalabilmesi-
ni hayli zorlaştırmış durumda. Diğer 
taraftan tarımsal sulamada ortaya 
konmayan planlama, artı bu yıl ya-
şanan kuraklık, yanlış destekler, 
herkes gibi çiftçimizin de tüketici 
olarak geçim sıkıntısı çekmesi, borç-
lu durumda olması ve her yıl bor-
cunun daha da artması bizleri de, 
çiftçimizi de endişelendiriyor’’ ifade-
lerini kullandı. Gelen zamların çift-
çinin belini büktüğünü de söyleyen 
Saydam, ‘’Şehrimizde; enerji alanın-
da birçok yatırım yapılmışken, yüz-
lerce rüzgârgülü üzerinden elektrik 
üretilirken, Karapınar’da büyük bir 
alanda güneş enerjisi üzerinden 
elektrik üretilirken, elektriğe gelen 
zamlar özellikle çiftçimizin belini 
bükmektedir. Bunun yanında güb-
re, tohum, ilaç, mazot fiyatlarındaki 

artışlar da çiftçimizi ürün ekemez 
hale getirmiştir. Bütün bunların üs-
tüne bu yıl ortaya çıkan kuraklık, yer 
altı sularının çekilmesi de işin tuzu 
biberi olmuştur. Tarım Bakanlığının 
herhangi bir ekim politikasının ol-
maması da ayrıca, ovaya başka bir 
darbe vurmaktadır. Şehrin iktidara 
mensup milletvekilleri de, tarım 
bakanlığı da çıkıp konuyla ilgili çift-
çilerimize sadece tavsiyelerde bu-
lunmaktadırlar.” şeklinde konuştu.

CEZAEVİNDEN VAZGEÇİP 
OVAYA SU GETİRİN

Konuşmasını Konya’daki prob-
lemlere değinerek sürdüren Hüse-
yin Saydam, şunları kaydetti: “Millet 
bahçeleriniz, seyir teraslarınız, eğ-
lence yerlerinizin acelesi yok. Suçun 
önüne geçerek, ahlak ve maneviyatı 
önceleyerek, insanlarımıza iş alanları 
oluşturarak, 540 milyon harcayarak 
yapacağınız cezaevinden vazgeçebi-
lir, bunun yerine o parayla suyu ova-
ya getirebilirsiniz. Bugün şehrimizin 
dile getirilecek çok problemi var 
ama bugün öncelikli ve elzem olan-
larını dile getireceğiz. Şehrimizin bir 
başka öncelikli problemi ise trafik 
problemi. Yine yapımına başlanan, 
¼'lik bir kısmı tamamlanan bir çev-
re yolu projesi var. Proje toplamda 
122 km. olarak 2004 yılında kararı 
alınıyor. 3 etap olarak planlanıyor. 
1. Etap olarak belirlenen 22 km’lik 
kısmın ihalesi ancak 2014 yılında, 
yani karar alındıktan ancak 10 sene 
sonra yapılabiliyor. Ve o 22 km'lik 
kısım ancak 6 yılda bitirilebiliyor. 
Bittiği söyleniyor. Çalışmaya baş-
lasın ne gibi ariza verecek bitip bit-
mediği o zaman belli olacak. 2. Etap 
49 km. Bunun ihalesi de 2017 yılın-
da yapılmış. Şu anda da çalışmalar 
kaplumbağa hızında devam ediyor. 
2021 yılında burası için ayrılan ra-
kam 12 milyon 328 bin TL’dir. He-
def 2023’e yetişmesi mümkün gö-
rünmüyor. Eğer “durmak yok, yola 
devam” denilirse 2071 hedeflerine 
yetiştirilebilir. 3. Etabı zaten konuş-
maya gerek yok. En zorlu ve en uzun 
kısmı da burası zaten. Bunun için de 
hedefi 2123 hedefi belirlenebilir. 
Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 200. 
Yılında Konya’nın da yeni bir Çevre 
Yolu olabilir. Her problemimize bu 
gözle bakıyorlar. Aklın yolu birdir. 
Öncelikli işlerimiz varken bakıyor-
sunuz, gereksiz şeylere para harcan-
maktadır. Sonrasında para, ödenek 
kalmayınca da yapacağız, edeceğiz, 
sabredin az kaldı, halinize şükredin 
gibi cümleler kurulmaktadır.”
n HABER MERKEZİ

Birol Aydın Hüseyin Saydam
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Türkiye kendi 
rekorunu kırdı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 11. madalyasına kavuşan Türkiye, 2012 Londra'daki madalya 
sayısını geçerek kendi rekorunu kırmış oldu. Milli sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandı-
ğı gün Tokyo'da 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak Türkiye'ye çifte bayram sevinci yaşattı

Sivasspor tur
için sahada 

Kayserispor
stoper alacak

Kasımpaşa’da 2
futbolcu ayrıldı

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Göztepe ile 2-2 
berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça 
çıktı. Süper Lig'de en son geçen sezon 42. haftada Kasım-
paşa’yı iç sahada 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaş-
manın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Kon-
yaspor’a 1-0 ve deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilen 
Sivasspor, dün de evinde Göztepe ile 2-2 berabere kalarak 
galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 4. haftasında ise deplasmanda Fener-
bahçe ile karşı karşıya gelecek. n İHA

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla geride bırakan Yuka-
tel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha katarak trans-
fer çalışmalarını noktalamak istiyor. Yukatel Kayserispor 
Başkanı Berna Gözbaşı, stoper mevki için görüşmeler yap-
tıklarını ifade etti.

Fenerbahçe kadrosunda bulunan Steven Caulker ile gö-
rüşüldüğünü ve bir noktaya kadar gelindiğini ifade eden Yu-
katel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Tek bir transfer 
yapacağız. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmek istiyoruz. 
Görüştüğümüz oyuncular var. Bunlardan birisi de Steven 
Caulker. Net olarak anlaştığımızı söyleyemem. Ülkemiz-
deki transfer dönemi, Avrupa'dan sonra biteceği için biraz 
daha dikkatli ilerliyoruz. Kasımpaşa maçına kadar stoper 
transferini de bitirmiş oluruz" dedi. n İHA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, 
Avrupa'ya transfer oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan 
açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda 
takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da 
Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer 
olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hiz-
metleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde 
başarılar dileriz." denildi. n AA

Trabzonspor maçların ilk yarısında fişi çekiyor 
Süper Lig'de averajla liderlik 

koltuğuna oturan Trabzonspor, er-
ken bulduğu gollerle sonuca gidiyor. 
Bordo-mavililer, oynadığı 3 maçta 
attığı 8 golün 6'sını ilk yarıda rakip 
filelere gönderdi.

Bu sezon yaptığı transferlerle 
adından söz ettiren ve şampiyon-
luğun en önemli adaylarından biri 
olan Trabzonspor, 3'te 3 yaparak 9 
puan elde etti. Süper Lig'in 3. haf-
tası geride kalırken, bordo-mavililer 
attığı 8 golle en golcü takım oldu. 
Averajla liderlik koltuğuna oturan 
Karadeniz ekibi, müsabakaların ilk 
yarılarında erken bulduğu gollerle 
sonuca gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'de oyna-
dığı 3 maçta attığı 8 gole karşılık ka-
lesinde ise 2 gol gördü. Bordo-ma-
vililer, 8 golün 6'sını ise ilk yarılarda 
kaydetti. Bu sezon ilk golünü dep-
lasmanda oynadığı Ma latyaspor 
maçında Bakasetas'ın kafasından 
3. dakikada bulan Trabzonspor, 11. 

dakikada Nwakaeme, 29. dakikada 
Gervinho, 42. dakikada Hamsik ve 
66'da Djaniny'in penaltı golüyle sa-
hadan 5-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında ise Si-
vasspor'u konuk eden Trabzon tem-
silcisi, 15. dakikada Bakasetas'ın 
penaltı golüyle öne geçerken, 47. 
dakikada ise Nwakaeme'nın ayağın-

dan bulduğu golle sahadan 2-1 galip 
ayrıldı. 3. haftada da Giresunspor 
deplasmanında Nwakaeme'nın 7. 
dakikada attığı golle rakibini 1-0 
mağlup eden Trabzonspor, ilk 3 haf-
tayı kayıpsız kapattı.

8 GOL DE 
YABANCILARDAN GELDİ

Trabzonspor'un, Süper Lig'de 

oynadığı 3 müsabakada bulduğu 8 
golün tamamı yabancılardan geldi. 
Nwakaeme 3, Bakasetas 2, Ger-
vinho, Hamsik ve Djaniny 1'er gol 
kaydetti.

Süper Lig'in 3. haftasında 
deplasmanda Giresunspor'u 1-0 
mağlup eden Trabzonspor, 51 haf-
ta sonra liderlik koltuğuna oturdu. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 
Roma’ya elenerek Süper Lig'e dö-
nen Trabzonspor, deplasmanda Gi-
resunspor'u 1-0 mağlup ederek 51 
hafta sonra zirveye çıktı. 

Bordo-mavililer, en son 2019-
2020 sezonunun 27. haftasını lider 
olarak tamamlamıştı. Söz konusu 
dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk 

kez liderlik koltuğuna oturma başa-
rısı gösterdi.

17 SEZON SONRA BİR İLK
Trabzonspor, deplasmanda 

komşusu Giresunspor'u 1-0 mağlup 
ederek 2021-2022 sezonuna 3'te 3 
yaparak başladı. Bordo-mavililer, 
2004-2005 sezonunda sonra ilk defa 
bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazan-
ma başarısı gösterdi.

NWAKAEME, BURAK 
YILMAZ'I YAKALADI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyun-
cusu Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 
3 haftasını boş geçmedi. Malat-
yaspor, Sivasspor ve Giresunspor 
maçlarında 1'er gol atma başarısı 
gösteren başarılı oyuncu, 3'te 3 yap-
tı. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 
sezonunda Trabzonspor formasıyla 
çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri 
sarsan Burak Yılmaz'ı da yakalamış 
oldu. Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra 
bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. 
n İHA

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'n-
da 11. madalyasına ulaşan Türkiye, 
2012 Londra'daki 10 olan madalya sa-
yısını geçerek kendi rekorunu kırdı. 

Toplamda 1 altın, 2 gümüş, 8 bronz 
olmak üzere madalya sayısını 11'e çı-
karan Türkiye, 2012 Londra'yı geride 
bıraktı. 

Türkiye, 2012 Londra'da 1 altın, 5 
gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 
10 madalya elde etmişti.

Tokyo 2020'de müsabakalar devam 
ettiği için madalya sayısını daha da art-
ması bekleniyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 
da Türkiye 13 madalya alarak kendi ma-
dalya rekorunu kırmayı başarmıştı.

30 AĞUSTOS'TA ÇİFTE BAYRAM
2020 Tokyo'da 30 Ağustos Zafer 

Bayramı'na denk gelen altıncı gün mü-

sabakalarında milli sporcular aldıkları 
tarihi başarılarla Türkiye'ye çifte bay-
ram sevinci yaşatmayı başardı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 
düzenlenen oyunlarda milli sporcular 
günü 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz ma-
dalyayla tamamladı.

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) 
Abdullah Öztürk altın madalya alırken, 
yüzmede 17 yaşındaki Sevilay Öztürk 
kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategori-
sinde bronz madalyaya uzandı ve Türki-
ye'ye yüzmede ilk paralimpik madalya-
sını kazandırdı.

Okçulukta ise erkekler makaralı yay 
W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu 
gümüş, Bahattin Hekimoğlu ise bronz 
madalya elde etti.

Milli sporcular madalya kazandıktan 
sonra yaptıkları açıklamalarda da başa-

rılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 
elde etmelerinin önemine vurgu yaptı.

MADALYA SAYISI 34 OLDU
Türkiye'nin paralimpik oyunlarda-

ki madalya sayısı ise 34'e yükseldi. 
Tokyo 2020'nin altıncı gününde masa 
tenisinde Abdullah Öztürk aldığı altın 
madalyayla Türkiye'ye 31. madalyasını 
getirdi.

Abdullah'tan sonra yüzmede Se-
vilay Öztürk bronz, atıcılıkta ise Nihat 
Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Heki-
moğlu da bronz madalya kazandı. 

Daha önce okçulukta makaralı yay 
karışık takımda Öznur Cüre-Bülent 
Korkmaz ikilisi gümüş madalya alırken, 
masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Tu-
ran, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, 
Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman 
bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik 
oyunları tarihinde aldığı 7 altın, 8 gü-
müş ve 19 bronz madalyanın dağılımı 
şöyle:

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam

2004 
Atina

1 - 1 2

2008 
Pekin

1 - 1 2

2012 
Londra

1 5 4 10

2016 
Rio

3 1 5 9

2020 
Tokyo 
(Devam 
ediyor)

1 2 8 11

TOPLAM 7 8 19 34
 n AA

Beşiktaş Umut
Meraş’ı açıkladı

Beşiktaş, Fransa'nın La Havre ta-
kımından milli futbolcu Umut Meraş'ı 
transfer etti. Beşiktaş Futbol Yatırımları 
Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstan-
bul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda da yer alan açıklamada, 
milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme im-
zalandığı ve Le Havre'ye 1,5 milyon avro 
ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Profesyonel futbolcu Cengiz Umut 

Meraş'ın transferi konusunda Le Havre 
Athletic Club Football Kulübü ile an-
laşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic 
Club Football Kulübü'ne 1.500.000 avro 
transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan 
başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyon-
lu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. 
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulu-

nacağına inandığımız Umut Meraş'a Be-
şiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar 
dileriz."  n AA

A Milli Takım’ın maçını
Bastien yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Gru-
bu'nda 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ 
ile oynayacağı karşılaşmada Fransız Be-
noit Bastien düdük çalacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa 
Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol 
Takımı'nın, çarşamba günü Karadağ ile 
oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Be-
şiktaş Park'ta saat 21.45'te başlayacak 
karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyo-
nu'ndan Benoit Bastien yönetecek. 

Bastien'in yardımcılıklarını Hicham 
Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapa-
cak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi 
ise Jeremie Pignard olacak. 

Maçta aynı ülkeden Benoit Millot 
VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak gö-
rev alacak.
n SPOR SERVİSİ
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Küçükler ve yıldızlar satranç şampiyonası Konya’da yapılıyor
Konya'da önceki gün başlayan 

ve bir hafta sürecek Türkiye Küçük-
ler ve Yıldızlar Satranç Şampiyona-
sı'na devam edildi. Altı bini aşkın 
sporcunun arasından rakiplerini 
mat ederek Konya'ya gelen 420'si 
yıldız, 951'i küçük olmak üzere 
1371 satranççı, Konya Selçuklu 
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 
organizasyonun ikinci gününde mü-
cadelelerini sürdürdü.

Sporcular, milli takım havuzuna 
girebilmek için müsabakalarda ter 
dökerken, aileleri de dışarıda kuru-
lan barkod ekranlardan müsabaka-
ları izleyerek çocuklarını heyecanla 
takip etti.

SALGIN TEDBİRLERİ 
ÜST DÜZEYDE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle geniş önlemlerin 
alındığı salonlarda tüm sporcuların 
anbean tüm giriş ve çıkışlarda vücut 
sıcaklıkları termal kameralar tara-
fından uzaktan taranırken, kamera-
lar vücut sıcaklıklarında 38 derece 

ve üstü bir tespit algıladığı anda 
sinyal veriyor.

Maske, mesafe, hijyen tedbir-
lerine tüm sporcu ve hakemlerin 
eksiksiz uyduğu şampiyonada şu 
ana kadar herhangi bir olumsuzluğa 
rastlanmazken, sağlık görevlileri de 
salonların içinde ve dışında ortaya 
çıkabilecek bir salgın belirtisine 
müdahale için kriz merkezinde ha-

zır olarak bekletiliyor. Salonlar ise 
verilen her arada mutlaka buharlı 
dezenfektana tabi tutuluyor.

Müsabakalara küçükler ka-
tegorisinde Trabzon'dan katılan 
8 yaşındaki Hasan Kağan Ergin, 
organizasyonda mücadele etmek-
ten memnun olduğunu belirterek, 
"Sekiz müsabakaya daha girece-
ğim, ilk müsabakayı kaybettim, 

etkinliği beğendim." diye konuştu. 
Sporcunun babası Yusuf Ergin ise 
"Trabzon'dan geliyoruz. Çocuğun 
içerideki heyecanı bize de yansıyor 
tabii ki. Pandemi önlemleri oldukça 
iyi." ifadelerini kullandı.

Adana'dan gelen Ayşe Candan, 
"Organizasyonu çok beğendim. 
Her şey, beklentimin çok üzerinde. 
Beklemek daha heyecanlı oluyor." 

değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonaya çocuğunu getiren 

eski Galatasaraylı futbolcu Sabri 
Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur 
Sarıoğlu da organizasyona yönelik 
şunları kaydetti:

"Şampiyona gerçekten çok gü-
zel, büyük bir organizasyon olmuş. 
Ben de Türkiye Şampiyonası'nı bir 
veli olarak ilk kez deneyimledim. 

Pandemi şartları, kısıtlamalar or-
ganizasyonu etkilese de gördüğüm 
kadarıyla tüm önlemler alınmış du-
rumda. Çocuklarımız kadar biz de 
heyecanlıyız. Benim oğlum ilk gün 
müsabakalarında biraz heyecan 
yaptı. 10 yaş grubunda yarışıyor. 
Daha önceki il müsabakalarına da 
başlangıçta kötü başlamıştı ama 
orada iyi bitirdi. Benim için kupa-
dan çok burada tüm müsabakaları 
tamamlaması daha çok önem taşı-
yor."

Organizasyonun birinci ve ikinci 
gününü AA muhabirine değerlendi-
ren Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Gülkız Tulay ise "Bugün 
daha da heyecanlıyız. Her şeyin 
başlangıcı zordur. Şu ana kadar her 
şey çok iyi gidiyor. Her türlü pande-
mi önlemini aldık. Herkes kurallara 
çok iyi riayet ediyor. Her şey yolun-
da. Milli takım havuzu, son gün fi-
nal turundan sonra belli olacak. Ha-
vuz 200-250 kişi civarında olacak." 
şeklinde konuştu. n AA

Karatay Belediyesi bünyesinde 
yaklaşık 2 ay süren “Karatay Yaz Spor 
Okulları”nın kapanış programı ger-
çekleştirildi. Programın kapanışında 
Karatay Belediye BaşkanI Hasan Kılca 
ve  Konya Gençlik ve Spor Müdürü 
Abdurrahman Şahin açıklamalar-
da bulundu. Konya Gençlik ve Spor 
Müdürü Abdurrahman Şahin yaptığı 
konuşmada, sporun bireyin beden ve 
ruh sağlığını koruduğuna vurgu yapa-
rak bu kapsamda düzenlenen Karatay 
Yaz Spor Okulları’nın önemli bir görevi 
yerine getirdiğinin altını çizdi. 

Karataylı çocukların yaz tatillerini 
çok daha verimli bir şekilde değer-
lendirmeleri amacıyla düzenlenen 
Karatay Yaz Spor Okulları sona erdi. 
Proje kapsamında; futbol, basketbol, 
voleybol, karate, Taekwondo, jimnas-
tik, kick boks, masa tenisi ve satranç 
gibi 10 farklı branşta eğitimler verildi. 

5 Temmuz’da başlayan eğitimler; 
Şehit Nihat Gün Spor Tesisi, Cemil 
Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi 
Kurucu Lisesi Spor Salonu, Ulubatlı 
Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Cela-
lettin Karatay Kongre ve Gençlik Mer-
kezi’nde gerçekleştirilirken eğitimlerin 
yanı sıra düzenlenen farklı etkinliklerle 
çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Karatay Belediyesi tarafından bu 
yıl pandemi kuralları çerçevesinde dü-
zenlenen “Karatay Yaz Spor Okulları” 
eğitimlerinin bu yılki kapanış programı 
da gerçekleştirildi. 

Büyük bir coşkuya sahne olan 
Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri’ndeki 
programa Karatay Yaz Spor Okulları 
kapsamında açılan 10 branşta eğitim 
gören öğrenci ve aileleri ile çok sayıda 
davetli katıldı. 

HEDEFİMİZ İLÇEMİZDEKİ 
TÜM ÇOCUKLARIMIZA SPORLA 

DOLU BİR YAŞAM SUNMAK
Programda konuşan Karatay Be-

lediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz 
yıl pandemi dolayısıyla “Karatay Yaz 
Spor Okulları” eğitimlerini vereme-
diklerini hatırlatarak bu yıl kısıtlı da 
olsa projeyi uygulamaya koyduklarını 

belirtti. 
Başkan Hasan Kılca, Karatay Be-

lediyesi olarak spora ve sporcuya çok 
önem verdiklerini ifade ederek konuş-
masını şöyle sürdürdü: “İnşallah hepi-
miz aşılarımızı oluruz ve bu pandemi 
sürecini de hep birlikte atlatırız. Önü-
müzdeki yıllarda da çok daha güzel 
şekilde bir arada oluruz ve ilçemizdeki 

tüm çocuklarımızı spor dolu bir hayat-
la buluşturmayı sürdürürüz. Önümüz-
deki hafta okullar da açılıyor. 

Eğitim hayatınızda da sporla iç içe 
olmaya devam edeceğinize inanıyo-
rum. Bu bağlamda bizler de Karatay 
Belediyesi olarak geleceğimiz, her 
şeyimiz olan siz kıymetli çocukları-
mızın çok daha iyi şartlarda spor ya-

pabilmeniz için gayret gösteriyoruz. 
İlçemizdeki tüm okullara halı saha 
yapma sözü verdik. Halı saha yapıla-
bilecek 30 okulumuz için 30 projemizi 
hazırladık ve şu ana kadar da 8 halı 
sahayı tamamladık. Diğer halı saha-
larımızın yapımları da devam ediyor. 
İnşallah halı saha yapılabilecek alana 
sahip tüm okullarımıza da halı saha 

kazandırmaya devam edeceğiz. Yine 
Karatay Belediyespor Kulübümüz de 
birçok branşta faaliyetlerine devam 
ediyor. Kulübümüz ve sporcularımız 
inşallah gelecek yıllardaki olimpiyatlar-
da, ulusal ve uluslararası daha birçok 
organizasyonlardan alnının akıyla çı-
kacak, milli sporcular yetiştirerek adın-
dan söz ettiren bir kulüp olacak. Tüm 

enerjimiz, sizlerin daha iyi yetişmesi ve 
eğitim görmeleridir. Bu yolda bizlere 
destek olan ve çocuklarının spor yap-
malarına katkı sunan ailelerimize de 
çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı 
kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak 
sporla tanıştıran, sporu sevdiren ve 
çocuklarımızın kendilerini geliştirme-
lerine imkan sunan ‘Karatay Yaz Spor 
Okulları’ projemizi önümüzdeki yıllar-
da yapmaya devam edeceğiz” 

İNSANIN BEDEN VE RUH 
SAĞLIĞINI KORUYUP ONLARI KÖTÜ 

ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK 
SPORLA MÜMKÜNDÜR

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin de kurum olarak 
birçok proje yürüttüklerini belirterek 
Karatay Belediyesi tarafından düzen-
lenen yaz spor okulu projesinin de bu 
bağlamda önemli olduğunu belirtti. 

Abdurrahman Şahin, şunları söy-
ledi: “Sosyalleşmek ve toplumla iç içe 
olmak ancak sporla mümkündür. Eğer 
ferdin beden ve ruh sağlığını korumak 
ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması-
nı istiyorsak bu noktada spor vazgeçil-
mez bir gerekliliktir. 

Yaz spor okulları sayesinde ço-
cuklarımız, yeteneklerini daha iyi bir 
şekilde keşfederken aynı zamanda 
dayanışmayı, paylaşmayı birlikte mü-
cadele etmeyi de öğrenmiş oldular. 
Bu güzel projeyi hayata geçiren ve 
yürüten Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Kılca’ya ve çocuklarının 
kıymetli vakitlerini verimli geçirmeleri-
ni sağlayan tüm ailelerimize çok teşek-
kür ediyorum.”

Konuşmaların ardından öğren-
ciler, Karatay Yaz Spor Okulları’nda 
eğitim aldıkları dallarla ilgili çeşitli gös-
teriler yaparken, söz konusu gösteriler 
büyük beğeni topladı. 

Son olarak ise Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ile Konya Gençlik 
ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, 
Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitim 
gören bütün öğrencilere sertifikalarını 
verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 
n SPOR SERVİSİ

Karatay’da yaz spor 
okullarının kapanışı yapıldı

Karatay Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 ay süren “Karatay Yaz Spor Okulları”nın kapanış programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde inşallah çocuklarımız olimpiyatlarda, ulusal ve 
uluslararası daha birçok organizasyonlardan alnının akıyla çıkacaktır. Karatay inşallah daha çok milli sporcu yetiştirerek adından söz ettirecek” dedi
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İnşaat malzemesi satışı ve elektrik odaklı beton malzemeleri üretimi yapan Baldan Yapı’nın genç ve dinamik Genel Müdürü 
Tahir Küçükcanbazlar, 3. neslin genç bakış açısıyla gelenekçi bakış açısını harmanlayarak başarıya ulaşmayı hedefliyor

Hedefi, ahlaklı 
ticaretle büyümek

Konya iş dünyasının en genç, 
başarılı ve geleceğe dönük vizyo-
nu olan isimlerinden biri de inşaat 
malzemesi ve beton elemanları 
sektöründe faaliyet gösteren Bal-
dan Yapı ve Beton Elemanları’nın 
Genel Müdürü Tahir Küçükcan-
bazlar…

Dededen babaya, babadan da 
kendisine aktarılan bir miras gibi 3 
nesildir aynı işle meşgul olduklarını 
ifade eden Tahir Küçükcanbazlar, 
dünden bugüne ve bugünden ya-
rına değişen ve gelişen teknolojiye 
ayak uydurarak büyümeyi; bu sü-
reçte de gelenekçi bir bakış açısıyla 
öğrenmiş olduğu ahlaklı ve ilkeli ti-
cari anlayıştan kopmadan başarıya 
ulaşmayı kendisine hedef ediniyor. 

Tahir Küçükcanbazlar kimdir?
1996 Konya doğumluyum. 

Konya’nın yerlisiyim, bir köyüm 
yok. Konya’nın Karatay ilçesine 
bağlı en eski mahallelerinden biri 
olan Sedirler Mahallesi’nde doğup 
büyüdüm. Burada Yanık Cami 
olarak bilinen semtin en eskilerin-
den biri de benim ailemdir. Şimdi 
de orada ikamet ediyoruz. İlkokul, 
ortaokul ve liseyi Konya’da oku-
duktan sonra Allah nasip etti, Af-
yonkarahisar’da bulunan Kocatepe 
Üniversitesi’nde İnşaat Teknikerli-
ği bölümünü tamamladım. Benim 
işimle yani babamın mesleğiyle de 
uygun bir bölümdü. Sonrasında di-
key geçiş sınavlarına hazırlandım. 
İnşaat mühendisi olmayı amaçlı-
yordum. Ama işlerin yoğunluğu 
nedeniyle eğitime bir süre ara ver-
mek durumunda kaldım. 

İşe başladıktan sonra Allah 
nasip etti, 2019 yılının Temmuz 
ayında evlendim, yuvamı kurdum. 
5 aylık bir evladım var. Hayata bu 
manada biraz daha erken atıldım 
diyebilirim. 

Baldan Yapı ve sizin şirket
Baldan Yapı olarak bizim iki 

işimiz var. İşimizin bir tarafından 
beton üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Ürettiğimiz beton, belli bir kesimi 
ilgilendiren ve belli alanlarda kul-
lanılan bir yapıya sahip. Türk Tele-
kom, Karayolları, Türksat, Botaş ve 
benzeri büyük kuruluşların ihtiyaç 
duydukları beton ürünlerinin te-
mini için çalışıyoruz. Elektrik mer-
holleri ve benzeri beton ürünlerinin 
altyapısını yapıyoruz. Sanayinin 
içinde üretim yapıyoruz. Beton ka-
lıba döküm işi diyebilirim. 

Burada da iş yerimizin konu-
munu da göz önünde bulundu-
rarak, kaba inşaat malzemeleri, 
hırdavat malzemeleri, yalıtım mal-
zemeleri gibi sınıflarda ürün çeşitli-
liğine özen göstermeye çalışıyoruz. 

Baba mesleğini icra eden biri 
ve genç bir işadamı olarak mesle-
ğinin dünü, bugünü ve yarını adı-
na neler söylemek istersin?

Aslında inşaat sektörünün 
hangi alanında faaliyet gösterilirse 
gösterilsin, işsizlik gibi bir durum 
söz konusu değildir. Sektörün dü-

nünden yarınına bakacak olursak, 
her dönemde ve her şartta inşaat 
sektöründe işlerin az ya da çok var 
olduğunu, hiçbir zaman durmadı-
ğını görebiliriz. Burada bize düşen 
aslında biraz da kanaatkar olmak. 
Mevcut öz sermayemize göre ti-
caret yapmamız gerekiyor. Bugün 
piyasanın sıkışmasının temelinde 
de bana göre insanların kendi öz 
sermayelerinin dışına çıkmalarının 
etkisinin büyük olduğuna inanı-
yorum. Ama dediğim gibi, genel 
manada işlerin tamamen durduğu 
ve bittiği nokta hiç olmadı. Zaman 
zaman çok hızlandı, öyle zaman-
lar geldi işleri yetiştirmek için çok 
zorlandığımız dönemler oldu. Ama 
öyle dönemler de oldu ki rahat ra-
hat çalışıp, daha az çalıştık. Hiçbir 
zaman durmadı. İnsanın olduğu 
her yerde bu iş illa ki olacak. İnsa-
nın gittiği her yere bu elektrik ve su 
gidecek. Elektrik ve suyun gitmesi 
için ise bu altyapının sağlanması 
gerecek. Bu anlamda sektörümü-
zün belli bir dönemin değil, genel-
geçer bir bakış açısıyla tüm zaman-
ların sektörü ve mesleği olduğuna 
inanıyorum. Tabi bu noktada şunu 
da söylemek gerekiyor. Hiçbir şey 
yerinde saymıyor. Zaman ilerledik-
çe, teknoloji de ilerliyor. Teknoloji 
ilerledikçe her alanda olduğu gibi 
inşaat ve inşaat altyapısı alanların-
da da yenilik ve değişim, doğal ola-
rak meydana geliyor. Önemli olan 
bu dönüşüme ve değişime ayak 
uydurup, bu sürecin bir parçası 
olabilmek. Sürece göre kendimizi 
yenileyebilmek. Biz de kendimizi 
güncelleyip, zamanın şartları neyi 
gerektiriyorsa onu yerine getirme-
ye çalışıyoruz. 

Bugünün şartlarını göz önünde 

bulundurarak, iş dünyasında gele-
ceğe nasıl bir bakış açısı ile bakı-
yorsun? Mesleğini gelecekte nere-
de görüyorsun? Hedefin nedir?

İnşaat malzemesi olarak uç 
noktalara gitmek gibi bir durum 
yok. İnşaat sektöründe 2 yıl iyi ge-
çiyorsa, üçüncü yıl sekteye uğra-
yabiliyor. Ama benim bu alandaki 
hedefim fiziki olarak daha büyük 
bir alana sahip olmak. Aşırı stokla 
aşırı bağlantılı çalışmak istiyorum. 
Öz sermayemizi koruyarak bunu 
başarabilmeyi arzu ediyorum. Çe-
şitliliği artırarak sanayide bir in-
şaat showroom yapıp perakende 
satışı artırmayı hedefliyorum. İn-
şaat malzemesi adına kaç kalem 
mal varsa hepsinin bulunduğu bir 
merkez oluşturmak gibi bir haya-
lim var.  Beton alanına geldiğimiz-
de ise Türkiye’nin her bölgesinde 
elektrikle ilgili her türlü beton ih-
tiyacında aranan ve parmakla gös-
terilen bir yapıya kavuşmak gibi 
bir hedefim var. Trafo köşkünden 
altyapısına, küçük trafolara kadar, 
elektrikle ilgili beton arayan bizi 
bulmalı. Diğer alanlarda çok pro-
fesyonel firmalar var. Ama elektrik 
alanında biraz daha büyük bir pasta 
olduğunu düşünüyorum. Zaten bu 
alanda bir mesafe aldık, devamını 
getirmek de gerekiyor. Yerimizde 
saymamalıyız. Teknolojiyi takip 
edip makine parkurumuzu geliş-
tirmek ve yeni teknolojileri sektöre 
aktarmak da hedeflerimiz arasında. 

Bizim için önemli olan dürüst-
lük, insanın itibarı. Her zaman iyi 
niyetli olmalıyız, art niyet taşıma-
malıyız. Amacımız çok para kazan-
mak değil, güzel ve dürüst ticaret 
yapmak. Güzel ahlaklı ticaret yaptı-
ğımız zaman gerisi de zaten kendi-
liğinden geliyor. 

Peki biraz iş hayatının dışına 
çıkacak olursak, özel hayatında 
nelerle meşgulsün, zamanını nasıl 
değerlendiriyorsun?

Aslında açık söylemek gerekir-
se benim özellikle son yıllarda özel 
hayatımın da en önemli parçası 
işim oldu. İşimi bu anlamda bel-
li bir noktadan sonra hobi olarak 
görmeye başladığımı da söyleyebi-
lirim. Çoğunlukla haftanın 7 günü 
buraya geliyor ve işimizle meşgul 
oluyorum. Tabi bu da babadan ge-
len bir alışkanlık. 

Bunun yanında bende biraz da 
sürat motoru alışkanlığı var. Fırsat 
buldukça, ortalama ayda bir moto-
sikletle yola gidiyorum. Seydişehir, 
Antalya, İzmir gibi seyahatlerim 
oluyor. Yaklaşık 6 yıldır motosiklet 
kullanıyorum. Benim gibi farklı iş-
lerle meşgul olsalar da motosiklete 
ilgi duyan arkadaşlarım var. Onla-
rın da müsait olma durumlarına 
göre zaman zaman biraraya gelip 
birlikte seyahat organize ediyoruz. 
Motosikletteki o heyecanı seviyo-
rum. Tehlikeli bir spor ama kuralı-
na göre hareket edince bu tehlikeyi 
en aza indirgemiş oluyorsunuz. Di-
ğer yandan vermiş olduğu haz bu 
tehlikeye değiyor. 

Tehlike boyutunu düşünerek 
birkaç kez vazgeçmiş olduğum ve 
motosikletimi sattığım oldu. Ama 
sonrasında yine dayanamayıp al-
dım. Şu an kullandığım motosiklet, 
Kenan Sofuoğlu’nun şampiyonluk 
elde ettiği motosikletle aynı model. 
Farklı marka ve modellerdeki mo-
tosikletleri kullandım. Kullananlar 
bilir, bu motosikletlerin her birinin 
sürüş keyfi birbirinden farklıdır. 
Ben de bu hazzı doyasıya yaşamak 
istiyorum. 

Diğer yandan hobi olarak kitap 
okuyorum. Kitap okuyarak motive 
oluyorum. 

Motosiklet kullanmanıza aile-
nizin yaklaşımı ne yönde oldu? Ge-
nelde anne ve babalarda motosik-
lete karşı bir ön yargı vardır, kaza 
riski göz önünde bulundurularak 
kullanılmasını istemezler.

Aslında annem karşı çıktı ama 
babam çok da karşı çıkmadı. Sa-
dece dikkatli olmam gerektiğini 
sürekli vurguladı. Babam, küçük 
motosiklet kullandığım dönemde 
daha büyük motosiklet almak iste-
diğimde bana o döneme göre zor 
gelen şartları sunmuştu. Üniver-
siteyi okuduğum dönemde daha 
büyük bir motosiklet almam için en 
az sınıf üçüncüsü olmam gerektiği-
ni söylemişti. Bir manada olamaz 
gözüyle bakmıştı herhalde. Ben o 
dönem bölüm üçüncüsü oldum. Bu 
bana daha çok azim vermişti. 

Peki pandemi sosyal hayatına 
etki etti mi?

Zaman zaman arkadaşlarımızla 
oturuyorduk. Bu oturmalarda soh-
bet edip iş hayatının yükünden ve 
stresinden anlık da olsa uzaklaşmış 
olduğumuz zamanlar oluyordu. 
Tabi pandemi herkesin hayatına 
etki etti. Bizim de dost oturmaları-
mız sona erdi, ara vermek zorunda 
kaldık.  Bu dönemde aileme daha 
çok vakit ayırır oldum. Aslında bu 
da pandeminin iyi tarafıydı bir ba-
kış açısıyla. Küçük bir yavrum var, 
onunla daha çok vakit geçiriyorum. 
Tabi ben bunu bir hobi olarak gör-
müyorum. Yemek yemek, su iç-
mek nasıl bir ihtiyaç veya zorunlu-
luksa, ailemle geçireceğim zaman 
da aynı. Bu benim görevim. Bunun 
bilincindeyim.

Tahir Küçükcanbazlar

haber@konyayenigun.com
RASİM ATALAY



Meram’daki 10 okula halı saha kazandırılıyor
Meram Belediyesi tarafından ilçe 

genelindeki 10 okula halı saha ka-
zandırılıyor. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, halı sahaları yapım ça-
lışmalarının sürdüğünü belirterek, “En 
kısa sürede tamamlanarak öğrencileri-
mizin hizmetini sunulacak” dedi.

Meram Belediyesi eğitime destek 
çalışmaları kapsamında çocukların ve 
gençlerin daha iyi, güvenli ve sağlık-
lı alanlarda spor yapmalarına olanak 
sağlamak adına Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile koordineli olarak belirlenen 
ve bahçeleri uygun olan 10 okula halı 
saha yapıyor.

“ÇOCUKLARIMIZA YAPILAN 
YATIRIM BİZİM İÇİN KIYMETLİ”
Meram Belediye Başkanı Musta-

fa Kavuş, çocukların eğitim aldıkları 
okullarda daha uygun şartlarda spor 
yapmalarına imkan sunmak adına ça-
lışmalara hız kazandırdıklarını belir-
tirken, “Çocuklarımıza yapılan yatırım 
bizim için çok kıymetli. 

Onların, daha güzel ortamlarda 
eğitim alabilmesi, spor yapabilmesi 
ve keyifli vakit geçirebilmesi için 10 
okulumuzun bahçesine halı saha ka-

zandırıyoruz. Daha önce gerçekleştir-
diğimiz ihalenin ardından okullarımızın 
bahçelerinde inşaat çalışmaları devam 
ediyor. 

En kısa süre içerisinde halı sahalar 
hazır olacak ve çocuklarımızın hizmeti-
ne sunulacak inşallah” dedi. 

HALI SAHA YAPILAN 
OKULLARIN İSİMLERİ

Meram Belediyesi tarafından halı 
saha kazandırılan okulların isimleri şun-
lar: Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip 
Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lise-

si, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa 
Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit 
Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Çarıklar Ortaokulu ve İlkokulu, 
Turan Bilge Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri 
İmam Hatip Ortaokulu. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da keyifler yerinde. Ligin ilk 3 
maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik ala-
rak 7 puanı cebine koyan Anadolu Karta-
lı, milli aranın verilmesiyle tatile çıktı. 
Ligdeki son maçını Cuma günü Adana’da 
oynayan Yeşil-Beyazlılar, sonrasında 
Konya’ya dönmüş ve teknik direktör İlhan 
Palut tarafından oyunculara 4 gün izin 
verilmişti. Çarşamba günü ligin 4.haf-
tasında oynayacağı Altay maçının hazır-
lıklarına başlayacak Konyaspor’da milli 
takımlarında bulunan İbrahim Sehic, 
Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Endri 
Çekiçi, Zymer Bytyqi ve Sokol Cikalleshi 
antrenmanda yer almayacak. 

İLK 3 HAFTADA MAĞLUP
 OLMAYAN 5 TAKIMDAN BİRİ

İttifak Holding Konyaspor 2021-2022 
sezonuna beklenmedik bir giriş yapar-
ken, ilk 3 hafta sonunda mağlubiyet al-
mayan 5 takımdan biri olarak göze çar-
pıyor. 

Ligin ilk haftasında deplasmanda 
Sivasspor’u yenen, akabinde evinde Ba-
şakşehir’i mağlup eden Anadolu Kartalı, 
3.haftada Adana deplasmanında Adana 
Demirspor ile 1-1 berabere kalarak iyi bir 
grafik ortaya koymuştu. Söz konusu maç-
larda savunma anlamında zorlanmayan 
Yeşil-Beyazlılar hücumsal anlamda za-
man zaman zorlansa da kazanmasını 
bilmişti. 

Geride kalan ilk 3 haftada 3’te 3 ya-
pan Trabzonspor ve Fenerbahçe ilk iki 
sırayı paylaşırken, Beşiktaş, Galatasaray 
ve Konyaspor 3 maç sonunda 2 galibiyet 

ve 1 beraberlik alarak averajla 3,4 ve 
5.sıraları paylaşıyor. Ligde mağlup ol-
mayan 5 takım yer alırken, Konyaspor’un 
ilk 3 haftalık performansı dikkat çekiyor. 
Milli arada transferlerin de sonuçlan-
masıyla daha da hazır konuma gelecek 
Anadolu Kartalı’nda taraftarlar bu sezona 
umutla bakıyor.

TRANSFERDE KRİTİK HAFTA 
Konyaspor, yarın Altay maçının hazır-

lıklarına başlarken, Cuma gününe kadar 
transfere son noktayı koymayı hedefliyor. 
Kanat ve santrfor pozisyonuna transfer 
yapacak olan Yeşil-Beyazlılar, bu isim-
leri sonuçlandırarak transfer sezonunu 
kapatmak istiyor. Erdon Daci ile yollarını 

ayıran Anadolu kartalı’nda Forouk Mi-
ya’nın da takımdan ayrılması an mesele-
si. Teknik Direktör İlhan Palut tarafından 
kadroda düşünülmeyen Ugandalı futbol-
cu, transfer görüşmelerini sürdürürken, 
hücum oyuncusunun da bu hafta içinde 
takımdan ayrılması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Hazırlıklar başlayacak
İttifak Holding Konyaspor’da izin sürüyor. Milli aranın verilmesiyle son lig maçını Cuma günü Adana’da oynayan Ye-

şil-Beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut takıma 4 günlük izin vermişti. Yarın saat 11.00’de Kayacık Tesisleri’nde topla-
nacak Anadolu Kartalı’nda Altay maçı hazırlıkları başlarken, milli takımlara çağrılan 6 isim antrenmanda yer almayacak

Erdon Daci
Westerlo’da 

Konyaspor’dan kan bağışı
kampanyasına tam destek

İsmet Karababa 
güven tazeledi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da bek-
lenmeyen bir ayrılık yaşandı. Yeşil-Beyazlıların 23 yaşın-
daki forvet oyuncusu Erdon Daci, Belçika ligi ekiplerinden 
Westerlo’ya transfer oldu. Bonservisiyle birlikte Belçika 
temsilcisine transfer olan Daci’nin sonraki satışından Kon-
yaspor’un yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. 

2017 yılında Vardar’dan transfer edilen Daci ilk yılında 
U21 takımında forma giyerken, sonrasında A takıma geçiş 
yapmıştı. Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan genç for-
vet, geride kalan sezonda Konya’da oynanan Galatasaray 
karşılaşmasında 2 gol atarak hafızalara kazınmıştı. Sonraki 
süreçte çok fazla forma şansı bulmayan Daci, Yeşil-Beyazlı 
formayla 45 maça çıkarken 5 gollük bir katkı sağladı.

Erdon Daci, Westerlo’da geride kalan sezondan takım 
arkadaşı Oğuz Kağan Güçtekin ile beraber mücadele ede-
cek. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de mücadele eden Yeşil-Beyazlı temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, Türk Kızılay Konya Kan Bağış 
Merkezinin gerçekleştirdiği “Konya Hayat Veriyor” kan 
bağışı kampanyasına maddi ve manevi olarak tam destek 
verirken, kan veren Konyalı vatandaşlara çeşitli hediyeler 
verdi.

Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi tarafından orga-
nize edilen “Konya Hayat Veriyor” kan bağış kampanyası 
Fuar Kültür Merkezi girişinde 28-30 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında 3 gün gerçekleştirildi. Konyaspor, sosyal proje 
çerçevesinde “Konya Hayat Veriyor” kan bağış kampanya-
sına sponsor olarak tam destek verdi.

3 gün süren “Konya Hayat Veriyor” Kan bağış kampan-
yasına Yeşil-Beyazlı kulüp sponsor olarak destek verirken, 
Kan bağışı yapan vatandaşlara Konya spor forması, futbol 
topu, Konya spor kulübü logolu bardağı ve çeşitli hediyeler 
takdim edildi.

Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi Müdürü Kaya 
Levent, Konyaspor Kulübüne verdikleri maddi ve manevi 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şu-
besi Genel kurulu gerçekleştirdi. İki adayın yarıştığı seçim-
de mevcut başkan İsmet Karababa 189 oy alarak yeniden 
başkanlığa seçildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şu-
besi Genel kurulu gerçekleştirdi. Seçimde mevcut başkan 
İsmet Karababa ile Abdurrahman Baysangur yarıştı. Ger-
çekleştiren Genel kurulda Abdurrahman Baysangur 100 oy 
alırken, mevcut başkan ve Başkan Adayı 189 oy aldı. Yapı-
lan genel kurulun ardından İsmet Karababa güven tazeledi.
n SPOR SERVİSİ
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Büyük bir ihtimalle İlhan Hoca da 
benim gibi düşünüyordur…

“Soner Dikmen ve Mpoku’ya ıs-
rarla verdiğim şansı, keşke Rahma-
noviç’e ve Serdar Gürler’e verseydim” 
diye…

Niye mi?
Takımın sağ ön ile orta sahada ya 

da geçişlerde oyunu tam istediği gibi 
oynayamamasında, Soner Dikmen ile 
Mpoku’nun vasatın altında oynamala-
rının etkisi büyük…

Geçen sezon eleştirdiğim Rahma-
noviç, hem daha diri, hem daha kafa-
sını kaldırıp isabetli paslar atıyor, hem 
de yüksek toplarda rakip savunmayı 
tehdit ediyor…

Dolayısıyla Mpoku’yla yapama-
dığımızı, Rahmanoviç’le yapar, rakip 
defansın dengesini bozma, zihnini 
karıştırma şansımız artar…

Tabi ki Serdar Gürler’le de…
Sağ ve sol önde son çizgiye inme 

konusunda hayli etkili bir isim…
Ama, hazır, güçlü ve istikrarlı bir 

Serdar olursa tabi ki…
Konyaspor’un savunmasında ve 

sol tarafında sıkıntı yok…
Guilherme arkada, Bytyqi önde iyi 

iş çıkarıyorlar…
Savunmanın göbeğinde Ahmet 

Çalık ile Abdülkerim oyunu iki yönlü 
oynayarak, takıma büyük katkı koyu-
yorlar…

Adana Demirspor 
karşısında, Ahmet Ça-
lık savunmada rakibin 
silahlarına geçit ver-
mezken, Abdülkerim ise 
arkasına atılan toplarda, 
özellikle Assombalonga 
karşısında zorlandı, ama 
tecrübesiyle ayakta kal-
mayı bildi..

57’de Balotelli ku-
lübeye gidince, kenarda 
oynayan Assombalonga forvete geçti 
ve Adana Demir takımı zaman zaman 

Konyaspor kalesinde 
tehdit oluşturdu…

xxx
Maçın ilk bölüm-

lerinde evsahibi takım 
Adana Demirspor’un 
kırmızı görmüş boğa 
gibi saldırması normal-
di…

Daha doğrusu Sa-
met Aybaba, belli ki maç 
başlar başlamaz oyun-

cularına ‘saldırın’ talimatı vermiş…
Ama, maçın 30’undan sonra sazı 

eline alan Konyaspor oldu…
İlhan Palut’un 46’deki Serdar 

Gürler, 67’deki Rahmanoviç ham-
lelerinden sonra Adana Demirspor 
takımını ciddi ciddi tehdit etti Kon-
yaspor…

Karşılaşmanın son bölümlerinde 
de 1-1’i buldu…

Konyaspor pas oyunu oynuyor, 
ama Aykut Kocaman’ın bıktırıcı, tik-
sindirici, albenisi olmayan pas oyunu-
nu değil…

İlhan Palut’un kendine has bir fut-
bol anlayışı var…

Oyuncularla iletişimin iyi olduğu 
söyleniyor…

Bunun sonucunda da Konyaspor 

ilk 3 maçında 7 puan topladı…
Birçok takımın hayal bile edeme-

diğini, Konyaspor gerçekleştirdi…
Umarım, iyi bir forvet takviyesi ile 

temsilcimiz Altay maçına daha güçlü 
çıkar…

Milli takım arası, Konyaspor’a her 
türlü iyi gelecektir…

Özetlersem, eksiğinin  yanında, 
yeteneği kısıtlı olsa da, ligin ilk üç 
maçında karakterli bir takım gördük 
sahada…

Şunu da belirtmekte yarar var; 
Hilmi Kulluk ve yönetiminin kurduğu 
takımın ekmeğini yiyor yeni yöne-
tim…

Bunu da ıskalamamak lazım.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

İYİ PUAN


