
Suyumuz tükeniyor!

ABD kaos peşinde!
Afganistan’da yönetimi Taliban’ın devralmasıyla ABD’nin bölgeden çekilmesinin taktiksel bir değişiklik olduğuna 
dikkat çeken İnsan Hakları Eksperti Dr. Abdullah Buksur, “ABD bölgede sürekli kaos oluşacak bir alan açtı” dedi

OYUN DEĞİŞTİ!
Afganistan’da yaşanan gelişme-
leri değerlendiren İnsan Hakla-
rı Eksperti Dr. Abdullah Buksur, 
“ABD kaosu destekliyor. Bizim 
medyamızda gündeme geldi; 
ABD Afganistan’dan çekildi 
diye. Böyle bir şey asla müm-
kün değil. ABD oyunu değiştirdi 
derseniz doğru bir tanımlama 
olur. Kendi maliyetine katlan-
madan, bölgede sürekli kaos 
oluşacak bir alan açtı” dedi.

IRAK’A DİKKAT! 
Türkiye’de gündeme gelme-
yen ancak Türkiye için oldukça 
önemli olan bir konunun da altını 
çizen Buksur, “ABD’nin Irak’tan 
da çekilmesi yine burada kaosa 
zemin hazırlayacak. Önümüzdeki 
süreçte hem Türkiye’yi hem İran’ı 
karıştırabilmek, içinden çıkılmaz 
bir kaos oluşturmak için bütün bu 
noktaları çıkmaza dönüştürmeye 
çalıştırıyorlar” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Selçuklu’da 
okullar hazır

Selçuklu Belediyesi eğitime 
olan desteğini her platformda 
sürdürmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda 6 Eylül’de ülke 
genelinde başlayacak olan 
yüz yüze eğitim öncesinde ilçe 
genelindeki okul bahçelerinde 
temizlik çalışması gerçekleş-
tirildi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Erbakan’ı 
örnek alıyor

Şaban Topal İnşaat’ın ikinci 
kuşak yöneticisi İbrahim Ethem 
Topal sektörü ve özel yaşamı 
ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Topal, “Necmettin 
Erbakan’ı kendime hep örnek 
aldım ve onun yolundan gitme-
yi istiyorum” dedi.
n HABERİ SAYFA 15'TE

Bozkır yollarında
standart yükseliyor03

‘Cihanbeyli her 
alanda gelişiyor’04

9 bin yıl öncesinin
izleri ortaya çıkıyor05

Konya'nın, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümünün yüzde 67’si tarım 
arazisi olarak kullanılıyor. Bu alanın 595 bin 59 hektarında da sulu tarım 
yapılıyor. Türkiye genelinde tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, 
her yıl sulanabilir tarım alanlarında yaklaşık 5 milyar küp su kullanılıyor. 
Hasat sezonunda ise yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle Konya, ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ancak son yıllarda artan kuraklık 
nedeniyle yer altı sularında yüksek oranda çekilmeler yaşanıyor.
n HABERİ SAYFA 6’DA 

Dr. Abdullah Buksur
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Özellikle dini, ahlaki ve kültürel 
değerlerimizi bozmak, toplumsal kırıl-
malar oluşturmak amacıyla boş dur-
mayan Haçlı zihniyeti, çeşitli yollarla 
bilinçaltına gönderdikleri mesajlarla, 
Müslüman-Türk toplumunun den-
gesini bozuyor. Bu amaçla her yolu 
deneyen Haçlı zihniyeti, bilinçaltı 
mesajlar verirken daha çok dini ar-
gümanları kullanıyor. 

Daha önce birçok kez gündeme 
gelen seccade, cami halısı, cami içe-
risindeki işlemeler gibi argümanlar 
üzerinden İslami değerlere ters düşen 
figürler yerleştiren bu zihniyet, böyle-
ce Müslüman Türk toplumunun bilin-
çaltına çeşitli mesajlar veriyor.

Örneğin; bir seccadede domuz 
kafası işlemesi görebiliyorsunuz. 
Veya farklı bir hayvan figürü ya da 
seks içerikli çizimler görebiliyorsunuz. 

Son dönemlerde de bu tür gön-
dermeleri, camilerin halılarında gör-
mek mümkün. 

Birçok vatandaş buna dikkat et-
mese de, beynimiz o halı üzerindeki 

İslami değerlere aykırı olan figürü 
bilinçaltına atıyor. 

Bilinçaltına biriken bu tür gön-
dermeler ise maalesef günü geldi-
ğinde, değersizleşmeye, yozlaşma-
ya sebebiyet veriyor. 

Yaşanan bu kişisel sorunlar arttık-
ça, toplumsal bir dönüşüm de bera-
berinde geliyor. 

Maalesef bu tür bilinçaltı gönder-
melere toplum olarak hiç dikkat etmi-
yoruz.

Okul kitaplarımızdan, evimizdeki 
seccadelere kadar bu tür bilinçaltı sal-
dırıları görmek mümkün.

Müslüman Türk toplumu olarak 
bizim sağlık alanını temsil eden 
‘Kızılay’ımız varken, maalesef top-
lumun hemen her kesiminde Haçlı 
zihniyetinin bir ürünü olan ‘Kızılhaç’ 
kullanılıyor.

İlkokul kitaplarından üniversite 
kitaplarına varıncaya kadar Kızılhaç 
görmek mümkün. Küçük yaşlardaki 
çocukların bilinçaltına sürekli Kızılhaç 
işlenerek, İslami değerlerden uzaklaş-

tırılmaya çalışılıyor.
Daha da ötesi, bu-

gün birçok çizgifilmde, 
dizide, sinema film-
lerinde ‘seks’ içerikli 
veya Haçlıların değer-
lerini yansıtan gönder-
meleri görebiliyorsu-
nuz. Bu göndermeler, 
ilk bakışta anlaşılama-
yabiliyor. Fakat bilinçal-
tımız bu göndermeleri 
fotoğraflıyor ve alıyor. Bizim anlam-
landıramadığımız bu resimler, kareler 
beynimizin bir köşesinde yer ediniyor. 

Bilinçaltına biriken bu argüman-
lar, kişiyi gün geçtikçe verilen mesaj-
lara doğru itiyor. 

Bir çizgi film izleyen çocuğa, sü-
rekli seks içerikli argümanlar göster-
mek suretiyle bilinçaltına bu durumu 
yerleştirirseniz, bu çocuk gelişimini 
sürdürdükçe o yöne doğru yöneli-

yor. Ve maalesef bu tür 
göndermeler konusunda 
toplum içerisinde fazla 
bilgiye bilince sahip olan 
yok. 

Enformasyon çağı-
nı yaşadığımız günü-
müzde, 7’den 70’e her 
kesimin her şeye ula-
şabilmesinin mümkün 
olduğu düşünülürse, 
bugün toplumun her ke-

siminin bilinçaltı saldırılara maruz 
kaldığını söyleyebiliriz. Biz farkında 
olmadan, bu saldırılara maruz kalıyor 
ve yine farkında olmadan onların iste-
diği kişi oluyor, onların istediği toplu-
ma dönüşüyoruz… 

Tüm bu saldırıları bazı bilim in-
sanları kanıtlayarak ortaya koymuş-
ken, maalesef yetkililerin bu konu-
larda hiçbir çalışma yapmaması da 
üzücü bir durum. Bir camiye halı ya-

pılırken bu tür şeylere neden dikkat 
edilmiyor? Bir okul kitabı basılırken 
Kızılhaç gibi bizim değerlerimizde 
yeri olmayan argümanlar neden 
kullanılıyor? Bir seccade üretilir-
ken, seccade üzerine domuz kafası 
neden konuyor? Yine bir çocuk kita-
bında, seks eğilimli fotoğraflar veya 

öyküler neden yer alıyor? 
Tüm bunlar çoğaltılabilir. 
Tüm bu alanlardaki bilinçaltı sal-

dırıları önlemek için devlet mekaniz-
masında bir denetleme şart gibi görü-
nüyor. Yoksa bu saldırılar, toplumsal 
çözülmeyi daha da artıracak… Sevgi, 
saygı ve dua ile…

BILINÇALTIMIZA IŞLIYORLAR!

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKIF SOLAK

Afganistan’da yönetimi Taliban’ın devralmasıyla ABD’nin bölgeden çekilmesinin taktiksel bir değişiklik olduğuna 
dikkat çeken İnsan Hakları Eksperti Dr. Abdullah Buksur, “ABD bölgede sürekli kaos oluşacak bir alan açtı” dedi

ABD oyun değiştirdi!
Afganistan’da yönetimin Ta-

liban tarafından ele geçirilmesiy-
le bölgedeki dengeler de değişti. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
bu süreçte Afganistan’dan çekil-
diğini açıklarken, bundan sonraki 
süreçte bölgede neler olabileceği 
konusunda uzmanlar çeşitli ön-
görülerde bulunuyorlar. Tüm bu 
gelişmelere kayıtsız kalmayan 
Türkiye ise, Afganistan’ın toprak 
bütünlüğü ve huzuru için gerekir-
se Taliban’la da görüşebileceğini 
bildirirken, Afganistan’dan Türki-
ye’ye gelebilecek olası bir göç dal-
gasına karşı da teyakkuza geçmiş 
durumda. Afganistan’da yaşanan 
gelişmeleri değerlendiren İnsan 
Hakları Eksperti Dr. Abdullah Buk-
sur, ABD’nin kaosu desteklediğini, 
Afganistan’dan sonra Irak’ta da 
benzer bir gelişmenin yaşanabile-
ceğini ve bu durumun Türkiye ile 
İran açısından tehdit oluşturduğu-
nu söyledi.
TALIBAN BUGÜNÜN SORUNU DEĞIL 

Afganistan’da yaşanan geliş-
meleri Yenigün’e değerlendiren 
Buksur, Taliban’ın Afganistan’da 
yönetimi devralmasına ilişkin 
önemli açıklamalar yaptı. Yaşanan 
gelişmelere Taliban ve Türkiye 
ilişkilerini de örnekleyerek açık-
lık getiren Buksur, “Taliban bizi 
seviyor mu? Esas soru bu olmalı. 
Bölgeye gitmiş, görmüş biri olarak 
söylüyorum; Afganistan’da Türk-
menlerin yoğun yaşadığı bir bölge 
var. Bugüne kadar burası Taliban 
tarafından işgal edilememiş. O 
bölgedekiler Taliban’a bugün de 
teslim olmadılar. Bu bölgeye yakın 
zamanda Fransız özel kuvvetleri 
ziyaret ediyor ve buradaki insan-
lara mühimmat veriyorlar. Bizim 
Refah Yol hükümetine kadar bir 
politikamız vardı. O dönemde bir 
kırılma yaşadık. O zamana ka-
dar Türkiye’nin desteklediği Raşit 
Dostum yerine, Taliban’la flört et-
meye başladık. Bugün yaşadıkları-
mız dünkü başlangıçların sonucu. 
Sonuçta bugün geldiğimiz noktada 
Türkiye ne yapmalı sorusu önem-
li” dedi. 

TÜRK-ISLAM ANLAYIŞININ 
TEMELINE OPERASYON YAPILDI 

Taliban’ın iktidara gelişini 
farklı boyutlarda değerlendirme-
nin isabetli olacağına dikkat çe-

ken Buksur, şöyle devam etti, “Bu 
yapı nasıl ortaya çıktı? Taliban, 
tarihsel olarak baktığımız zaman, 
Sovyetler Birliği İşgaline karşı di-
renişi örgütleyen ve ABD, Türkiye 
gibi ülkelerin de bir şekilde des-
tek olduğu mücahitler gurubunun 
içinden çıkmış bir yapıdır. Daha 
doğrusu mücahitlerin bütünlüğü 
sağlayamamasından kaynaklanan 
bir parçalanma sonucu oluşmuş, 
başlangıçta Hanefi-mâtürîdî çizgi-
de bir yapıdır. Şimdi ortaya çıkan 
Taliban’ın iktidar olması aslında 
bir anlamda Hanefi-mâtürîdî barış 
dini olarak ifade ettiğimiz İslam’ın 

bizatihi kendisine yapılmış bir ope-
rasyondur. Horasan diye bir yapı 
çıktı ortaya. Bu yapı; ben DEAŞ’ın 
bir koluyum diyor. Horasan ismi 
çok önemli. Türkler Horasan diye 
nereye diyorlar? Horasan ismi te-
sadüfen konulmuş bir isim değil. 
Burada anlatmaya çalıştığım şu; 
Türk-İslam anlayışlarının temel 
referansları olan Hanefi-mâtürîdî 
çizgiye operasyon yapılmıştır.” 

ABD, OYUNU DEĞIŞTIRDI 
Medyada çıkan ABD’nin Af-

ganistan’dan çekilmesi konusuna 
farklı bir bakış açısıyla açıklık ge-
tiren Buksur, “ABD kaosu destek-

liyor. Bizim medyamızda gündeme 
geldi; ABD Afganistan’dan çekildi 
diye. Böyle bir şey asla mümkün 
değil. ABD oyunu değiştirdi derse-
niz doğru bir tanımlama olur. Ken-
di maliyetine katlanmadan, bölge-
de sürekli kaos oluşacak bir alan 
açtı. 2 gün sonra ABD, DEAŞ’ın 
bir kolu olan Horasan gurubuna 
operasyon yapmak için Taliban’la 
işbirliğine gittiğine ilişkin bir şey 
duyarsanız şaşırmayın. Hani güya 
Taliban ABD’yi Afganistan’dan 
kovaladı ya! 2 gün sonra birlikte 
olup Horasan gurubuna operasyon 
yapan güçler haline gelebilirler” 

ifadelerini kullandı.  
IRAK’A DIKKAT! 

Türkiye’de gündeme gelme-
yen ancak Türkiye için oldukça 
önemli olan bir konunun da altını 
çizen Buksur, şu bilgileri paylaştı, 
“Şimdi Türkiye’de çok konuşul-
mayan başka bir başlık var: 26 
Temmuz 2021’de Irak Başbaka-
nı ABD’ye bir ziyarette bulundu. 
ABD Başkanı Biden’la sanıyorum 3 
saatlik bir görüşme gerçekleşti. Bu 
görüşmeden sonra Biden “Irak’tan 
çekiliyoruz” dedi. Ama ABD’nin 
buradan da çekilmesi kaosu te-
tiklemek için. Biliyorsunuz Irak’ta 

Şii, Sünni ve Kürtlerden oluşan 3 
başlı bir yapı var. Bu 3 başlı ya-
pının denge unsuru ABD’ye ait 
güçler. Bu gücü çekerseniz, orada 
kaos oluşur. Irak’tan gelecek olan 
tahmini bir göçe karşı da hazırlık 
yapmamız lazım. Meselenin çok 
farklı boyutları var. Önümüzdeki 
süreçte hem Türkiye’yi hem İran’ı 
karıştırabilmek, içinden çıkılmaz 
bir kaos oluşturmak için bütün bu 
noktaları çıkmaza dönüştürmeye 
çalıştırıyorlar.” 

TÜRKIYE ADIM ATMALI 
Türkiye’nin bu gelişmelere 

karşı atması gereken adımlara iliş-
kin de önerilerde bulunan Buksur, 
“Bu konuya ilişkin benim önerim; 
Türkiye nasıl AB ile göçmen iade 
anlaşması yaptıysa, İran’la da bir 
iade anlaşması yapılmalı. Dola-
yısı ile duvara da ihtiyaç olmaz. 
Duvara vereceğimiz parayı İran’a 
verelim, İran bunlara baksın. Di-
ğer taraftan Türkiye, biran önce 
Suriyeli yetkililerle görüşüp, Tür-
kiye’deki yurtsuzlaştırılmış Suriye-
lileri memleketlerine göndermek 
için BM’ye bir plan sunmalı. Bu 
olduğu zaman ülkemiz nefes ala-
caktır. Demografik değişim planı 
yapanların planları suya düşecek. 
İran’dan gelen Afganlı, Pakistanlı, 
Bangladeşli ağırlıklı olmak üze-
re Türkiye’ye yönelik göçmenler 
durdurulmuş olacak. Türkiye hem 
barış, huzur ortamı sağlanmasıyla 
hem de ekonomik anlamda nefes 
almış olacak” şeklinde konuştu.  

TÜRKIYE BÖLGEDE 
ILIŞKILERI GÜÇLENDIRMELI 
Afganistan’da yaşanan geliş-

melere ilişkin ise Türkiye’nin böl-
gede adımlar atmasının önemine 
dikkat çeken Buksur, “Türkiye, 
bölge ülkelerle olan diyaloglarını 
artırarak devam ettirmelidir. Öz-
bekistan, Tacikistan, Türkmenis-
tan başta olmak üzere, Pakistan, 
İran gibi ülkelerle diyaloglarını 
artırarak, bir politika geliştirmeli-
dir. Afganistan yaşanacak bu ola-
yın sonucunda, federatif bir yapıya 
doğru evrilecektir. Ben bunu Afga-
nistan’dayken de yazmıştır. Türki-
ye bu federasyonu desteklemeli-
dir, bu oluşuma katkı vermelidir. 
Böylece Afganistan’da toplumsal 
barış ortaya çıkacaktır” dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Dr. Abdullah Buksur
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Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül 
Pazartesi günü itibariyle başlayacak. 
Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra okullarda 
dersler haftanın 5 günü ve yüz yüze ya-
pılacak. Okulların açılması geleceğimiz 
için oldukça önemli. Uzaktan eğitim ile 
geçen sürede öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler zor bir dönemi geride bıraktı.  
İnşallah öğrencilerimiz bu eğitim öğ-
retim yılını maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına dikkat ederek tamamlaya-
cak. Okulların açılması ile birlikte okul 
forması satıcıları, kırtasiyeciler, kantin-
ciler, servis şoförleri başta olmak üzere 
eğitim sektörü ile ilgili birçok sektör 
nefes alacak. 

Eğitim öğretimin aksamaması için 
bizlere büyük görevler düşüyor. Özel-
likle aşı sırası gelmiş tüm vatandaşları-
mızın aşı olmaları oldukça önemli. Yine 

aşı ile birlikte maske, mesafe ve temiz-
lik kuralları da salgınla mücadelede dik-
kat edilmesi gereken hususlar. Eğer bu 
kurallara toplum olarak uymazsak ya-
pılacak bir kapanmada geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın ve gençle-
rimizin vebalini üzerimize alırız.  Bu ko-
nuda başta eğitimcilerimize, şehrimizin 
yöneticilerine büyük görevler düşüyor. 

Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili 
değinmek istediğim bir konu ise okul-
ların açılması ile birlikte kırtasiye mal-
zemelerinin zincir marketlerde, internet 
sitelerinde satılması.  Okul alışverişi 
yapacak velilerin alışverişlerini özellik-
le pandemi sebebiyle zor bir dönem 
geçiren ve mesleği kırtasiyecilik olan 
iş yerlerinden yapmaları daha uygun 
olur. Özellikle öğretmenlerimizin ve 
okul idarecilerinin pandemi sebebiyle 

zor durumda olan ailelerin 
çocuklarının kırtasiye vb. 
ihtiyaçlarını gidermeleri 
konusunda destek olma-
larının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Başta öğ-
rencilerimiz olmak üzere 
tüm eğitim camiasının 
İlköğretim Haftası’nı kut-
luyor, 2021-2022 eğitim 
öğretim döneminin ülke-
mize ve Konya’mıza ba-
şarılar getirmesini temenni ediyorum.

BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ
Geçtiğimiz günlerde Twitter’da ge-

zerken Ömer Ekinci isimli kullanıcının 
şu paylaşımı oldukça hoşuma gitti. 

Ömer Ekinci birbirimize 
destek olmalıyız notu ile 
birlikte şu paylaşımı yap-
mıştı, “Güzel ülkemin 
insanı kadar birbirinin 
paçasından çeken yok-
tur, hep olumsuz konu-
şur, sorsan “iyiliğin için” 
derler. Arkadan konuşur 
“yüzüne de söylerim” 
derler. Bizim buralarda 
yapamadığını yapanı, 

yükselemediği yere çıkanı sevmezler. 
“Kesin ip var” derler. Derler güzel kar-
deşim. Yuva kurarsın, boşanmanı bek-
lerler. İş kurarsın, batacağın zamana 
iddiaya girerler, Birisiyle ortak olursun 

“kesin ayrılırlar” derler. Başarırsın 
“acemi şansı”, kazanırsın “babadan 
kalmıştır”, yükselirsin “torpili vardır” 
derler. En sonunda düşersen, “Eee 

biz demiştik” derler. Bu eleştireleri sı-
ralamayı sürdürebiliriz. Gelin üç günlük 
dünyada birlik olalım ve birbirimizi des-
tekleyelim. Hayat sevince ve paylaşınca 
güzel…

EKREM COŞKUN GİBİ 
GİRİŞİMCİLERİN SAYISI ARTSIN

Ekrem Coşkun adeta bir Konya ve 
Konyaspor sevdalısı. Sigortacılık sek-
töründe Konya’da başarılara imza atan 
Ekrem Coşkun, bu sektörün ardından 
“Ekrem Coşkun Döner” markasıyla da 
Türkiye genelinde ve dünyada adın-
dan söz ettirdi ve ettirmeye de devam 
ediyor. Ekrem Coşkun son işletmesini 
de geçtiğimiz günlerde MEDAŞ Konya 

Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda 
hizmete açtı. Ekrem Coşkun’un sigor-
tacılık ve döner sektörünün ardından 
etliekmek sektöründe  de başarılı ola-
cağına inanıyorum. Ekrem Coşkun 
Konya ve Konyaspor’a olan ilgisini ba-
şarıları ve sevgisi ile göstermenin yanı 
sıra istihdama da büyük katkı sağlıyor. 
Özellikle televizyon ekranlarında, gaze-
telerde, stadyumlarda Ekrem Coşkun 
Döner’in reklamlarını görmek bizleri 
gururlandırıyor. Ekrem Coşkun ve 
çalışma arkadaşlarına Konya’mıza ve 
ülkemize sağladıkları istihdamın yanı 
sıra şehrimizin tanıtımı için verdikleri 
emeklerden ötürü de teşekkür ediyo-
rum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. 
Ekrem Coşkun gibi girişimcilerin Kon-
ya’da artması ümidiyle Allah’a emanet 
olun...

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN

Konya Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluğunda bulunan Bozkır’a 
bağlı; Çağlayan, Yolören, Karayahya, 
Işıklar, Yelbeyi ve Üçpınar mahalle 
yollarının 17 kilometrelik kısmında 
soğuk asfalt çalışmasını tamamladı. 
4 kilometrelik Taşbaşı mahalle yo-
lunda çalışmaları sürdüren Büyük-
şehir, ilçe merkezindeki Hastane 
Caddesi’nde de sıcak asfalt çalışma-
sını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2021 yatırım programı kapsamında 
Bozkır ilçe merkezinde ve mahalle-
lerinde sorumluluk alanında bulu-
nan yolların standardını yükselterek 
daha konforlu hale getiriyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 42 bin kilometrekare 
coğrafyaya sahip Konya’nın tama-

mında Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
ilçe ve mahalle yollarında asfalt ve 
yol genişletme çalışmalarının aralık-
sız sürdüğünü söyledi. Büyükşehir 

olarak yollardaki kalitenin artmasına 
büyük önem verdiklerini kaydeden 
Başkan Altay, “2021 yatırım prog-
ramımıza dahil ettiğimiz Bozkır il-

çemize bağlı Çağlayan, Yolören, Ka-
rayahya, Işıklar, Yelbeyi ve Üçpınar 
mahalle yollarının 17 kilometrelik 
kısmında soğuk asfalt çalışmasını 
tamamladık. Ekiplerimiz 4 kilomet-
relik Taşbaşı yolunda çalışmalarını 
sürdürüyor. Üçpınar yolunun da 1 
kilometrelik kısmı kaldı sadece. İlçe 
merkezindeki Hastane Caddesi’ne 
sıcak asfalt çalışması yaptık. Yine ilçe 
merkezinde uzunluğu 3 kilometreyi 
bulan sıcak asfalt ve yama çalışma-
larımızı tamamladık.” diye konuştu. 
Başkan Altay, “Bozkır’ımıza ve Kon-
ya’mıza hayırlı olsun. Şehrimizin 
dört bir yanını kaliteli yollarla dona-
tıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıkla 
ve huzurla seyahatlerini yapmalarını 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Bozkır yollarında standart yükseliyor

Selçuklu Belediyesi eğitime olan desteğini her platformda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda 6 Eylül’de ülke ge-
nelinde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelindeki okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi

Selçuklu’da okullar
eğitim öğretime hazır

Selçuklu Belediyesi 6 Eylül’de 
başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 
ilçe genelinde 171 okulda ot temizli-
ği ve yıkama çalışması yaparak okul-
ları eğitime hazır hale getirdi. 

Selçuklu Belediyesi Çevre Koru-
ma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe 
genelinde yer alan 171 okulda de-
zenfektan ve sabunlu su ile yıkama 
çalışması yaparken ayrıca bahçe ve 
çevredeki otların temizliğini yaptı. 

Çalışmalarla eğitim yuvalarını 
günlük kullanan çocukların özellikle 
okul bahçelerindeki oyun zamanla-
rını ve etkinlikleri temiz bir çevrede 
gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında okul 
bahçelerindeki temizlik ekiplerince 
de okul bahçeleri kurumuş otlardan 
arındırılırken mıntıka temizliği ve 
temizlik araçlarının süpürmesinin 
ardından okul bahçesi arasözlerle 
yıkandı. 

Yine okul çevrelerinde biriken 
çöp ve moloz yığınları temizlik araç-
larıyla kaldırılarak okulların bulun-
duğu bölgelerin estetik açıdan daha 

güzel bir görünüme kavuşması sağ-
landı. 

Okul ve çevresinin ot temizliğin-
de 2 ekip 43 personel görev alırken, 
çalışmalara yıkamada 2 arazöz 2 sü-
pürge aracı da destek verdi.

Selçuklu’da eğitime her fırsat-
ta destek verdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,” Selçuklu Belediyesi 
olarak eğitime yapılan yatırımları 
ülkemizin geleceğinin inşası olarak 

görüyor, bu nedenle eğitim yatırım-
larına büyük önem veriyoruz. Eği-
tim alanında okulların fiziki olarak 
iyileşmesinden temizliğine kadar 
çok geniş bir yelpazede çalışma yü-
rütüyoruz. Yaşadığımız koronavirüs 
sürecinin ardından uzun süredir 
kapalı olan okullarımız yeniden açı-
lacak ve çocuklarımız sınıflarına ve 
arkadaşlarına kavuşacaklar. Selçuk-
lu Belediyesi olarak çocuklarımızın 
daha temiz, sağlıklı ve hijyenik or-

tamlarda eğitim alabilmeleri için pe-
riyodik olarak sürdürdüğümüz okul 
temizliği çalışmalarını ekiplerimiz 
bu yıl da büyük bir titizlikle sürdürü-
yor. Geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımızın koronavirüs nedeniyle 
eğitimlerinin yeniden aksamaması 
temennisi ile 2021-2022 eğitim öğ-
retim yılının çocuklarımız, aileleri ve 
eğitim camiamız için hayırlar getir-
mesini diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Somali Emniyet Müdürü’nden
Konya Emniyeti’ne ziyaret

Somali Federal Cumhuriyeti 
Emniyet Genel Müdürü Tümgene-
ral Abdi Hasan Muhammed, Kon-
ya Emniyet Müdürü Engin Dinç'i 
ziyaret etti. Çankırı Şehit Seyit Sa-
raç Özel Harekat Polis Eğitim Mer-
kezi'nde eğitim gören 47 kadın So-
mali polisine düzenlenen diploma 
törenine katılmak için Türkiye'de 
bulunan Muhammed, Konya'ya 
geldi.

Muhammed, beraberindeki 
heyetle Konya İl Emniyet Müdü-
rü Engin Dinç'i ziyaret etti. Dinç, 
karşılamanın ardından şeref def-
terini imzalayan Muhammed'i 
makamında ağırladı. Heyetle bir 
süre sohbet eden Dinç, Muham-
med'e çeşitli hediyeler takdim etti. 
Muhammed, daha sonra Mevlana 
Müzesi'ni ve kentte yaşayan akra-
balarını ziyaret etti. n AA

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

NEBBAŞ
Bağdat..
Âma olmadan önce
Mezar soyardı
Sordu ona evliya zat
Neden gözlerin âma?

-Ben mezar soyuyordum
O mezar bu mezar gezerdim.
Duydum bölgenin 
Hocaefendi'si hasta,
Ziyaret ettim evin de başta.

Bana dedi al bu parayı
Çalma kefenimi, dokunma bana.
Bu paralar sana kafi olsun,
Mezarımda rahat bırak beni.

Kısa zamanda hoca öldü
Dünyadan göçüp gitti.
Benim içime bir fitne,
Başlı başına alıp gitti.

Adamın parasını almıştım
Bana kafi gelmedi,
Kârım bu olmamalı,
Kâr üstüne kâr etmeliyim.

Hocanın mezarını açtım,
Kefenini soymak için kabre girdim,
Öyle heybetli iki kime,
Geldi kabrin içine.

Hocanın her yerine baktılar,
Noksan yoktur dediler,
Hiçbir noksanlığı yoktur,
Ne mübarek zatmış dediler.

Her tarafını muayene ettiler,
Sağ kulağındaki bir miktar akıntı 
gördüler.
Neden oldu bu akıntı,
Diye birbirine sual ettiler.

Bu çok ilimli bir hocaydı,
Bir mesele işinde danışıldı,
İkisinde tanıdıktı,
Birisi yakındı, birisi uzaktaydı.

Bir gün önce yakın tanıdık,
Hocayı ziyaret etti.
Getirdi hediye,
Gönlünü hoş etti.

Nede olsa yakındaki
Zengin ve güçlüydü.

Mallar, mülkler
Hocanın gönlüne düştü.

Zenginin malı,
Züğürdün ağzını yorar.
Bir hayli etkilendi hoca,
Kendine itibar biçti.

Hüküm verirken hoca
Yakınındakini iyi dinledi.
Uzaktaki tanıdığını,
Can kulağıyla dinlemedi.

Fakat verdi kararını
Yakındaki haksızdı.
Lakin tanıdığını çok iyi dinledi,
Akıntı bundandır dendi.

İki heybetli konuşuyor aralarında,
Hocanın bu hareketinden,
Verdiler hüküm ve karar;
Zalim! Azap edilmeli dendi.

Buna şimdi ne ceza vereceğiz?
Kabrini ateşle dolduralım dendi.
Ateş yığını doldu öbek öbek kabre
Gözlerim ateşin harından hiçbir şey 
görmez oldu,
İşte benim kör olmama
Sebep budur dedi.

Sırat kıldan ince,
Kılıçtan keskin!
Gitmeden daha teraziye, mizana,
Mezar ona oldu ceza!

Sözüm zamanın müftüleri,
Din alimlerine, hüküm sahiplerine 
ola,
Son önemli; ibret ala, tövbe ede!
Bunu bile, hüküm ona göre ola!

haber@konyayenigun.com
FERDA BOZ GÜNERİ

GÖNÜLDEN DAMLALAR 
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Küresel göç meselesi NEÜ’de yüksek lisans programına alındı
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi (NEÜ) ve Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokolle, göç konusunun akade-
mik açıdan ele alınması, sorunların 
tespit edilmesi ve çözüm önerileri 
sunulması için “Küresel Göç Ça-
lışmaları” adıyla yeni bir yüksek 
lisans programı başlatılıyor.

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektörlük Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen protokol törenine 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki 
Afşin Buzcu, NEÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve 
yetkililer katıldı.

Törende konuşan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, protokolün ha-
yırlı olmasını temenni ederek, “Os-

manlı döneminde ve Cumhuriyet 
döneminde de çeşitli göçler ger-
çekleşmiş, ancak bütün dünyada 
olduğu gibi Türkiye de 21.yüzyılda 
yaşanan göç artışından doğrudan 
etkilenen ülkeler arasına girmiş-
tir. Şu anda dünyada 280 milyon 
göçmen olduğu varsayılmaktadır 
ve bunların üçte ikisi 20 ülkede 
yoğunlaşmakta. 80 milyon civa-
rında insan yerinden edilmiş ve 26 
milyon ise sığınmacı konumunda.” 
dedi.
GÖÇ KONUSUYLA İLGİLİ ÜZERİMİZE 

DÜŞENİ YAPIYORUZ
2010 öncesine kadar Türki-

ye’ye göçlerin gerçekleştiğini ancak 
2010 yılından sonra bu göçlerin 
büyük bir artış gösterdiğini ifade 
eden Rektör Zorlu, “Suriye krizi ile 

birlikte yeni bir durum ortaya çıktı 
ve devletimiz, yeni duruma çözüm 
bulmak amacıyla göç mevzuatını 
ve göç politikalarını değiştirdi. Şu 
anda Türkiye en çok sığınmacı ba-
rındıran ülke konumunda olduğu 
için, bu sorunun çözümüne yöne-
lik yeni uygulamalar ve politikalar 
geliştirmiştir. İl Göç İdarelerinin 
kurulması da söz konusu sorun-
la mücadele için en önemli ayağı 
oluşturmaktadır. Üniversite olarak 
bizler bu meselenin farkındayız ve 
dolayısıyla konunun akademik açı-
dan ele alınması, sorunların tespit 
edilmesi ve çözüm önerileri sunul-
ması için “Küresel Göç Çalışmaları” 
adıyla yeni bir yüksek lisans prog-
ramı başlatıyoruz. Bu bağlamda 
hem ülkemizdeki sorunlara hem 

de dünyada göç çerçevesinde yapı-
lan çalışmalara odaklanma imkanı 
doğacak ve de literatüre ve saha 
çalışmalarına katkı sağlanacaktır.” 
şeklinde konuştu.

Protokolün imzalanmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki 
Afşin Buzcu ise, “Müdürlüğümüz 
ve Necmettin Erbakan Üniversite-
si arasında imzaladığımız protokol 
kapsamında "Küresel Göç Çalışma-
ları" adlı yüksek lisans programını 
personellerimizin istifadesine sun-
manın mutluluğu içerisindeyim. 
Projenin hayırlı olmasını diliyorum. 
Rabbim nice güzel projelerle yo-
lumuza devam etmeyi nasip etsin 
inşallah.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Köprüden düşen 
genç hayatını kaybetti

Kantarda devrilen beton 
mikserinin sürücüsü yaralandı

Ereğli ilçesinde üst geçit köp-
rüsünden düşen 25 yaşındaki 
genç, hayatını kaybetti. 

Olay, dün akşam saatlerinde 
Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Türbe 
Caddesi'nde bulunan Kenan Akpı-
nar Alt Geçit köprüsünde meyda-
na geldi. 

İddialara göre Sercan B. (25) 
köprü üzerinde dengesinin kaybet-
mesi sonucu beton zemine düştü. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 

ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine ulaşan ekiplerinin 

ilk müdahalesinin ardından yaralı 
Sercan B., ambulansla Ereğli Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. 

Ağır yaralanan genç, yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti. 
Diğer taraftan Sercan B.'nin ölüm 
nedeni ise yapılacak olan otopsinin 
ardından belli olacağı öğrenilirken, 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da cezaevi inşaatına 
taşımak için hazır betonun yüklen-
diği beton mikseri şantiyedeki kan-
tardan iniş yaparken sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu devrildi. Kazada araçta 
sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye 
ekiplerince kurtarılarak hastaneye 
kaldırıldı.

Kaza, Aksaray - Konya Kara-
yolu üzerinde bulunan Aksaray T 
Tipi Kapalı Cezaevi inşaatının şan-
tiyesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, cezaevi-
nin duvar yapımında kullanılması 
için yüklenen hazır betonun ölçü-
mü için kantara çıkan Muzaffer Y. 
(40) idaresindeki 42 FCN 21 plaka-
lı Mercedes marka beton mikseri, 

kantardan iniş yaptığı esnada sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu devrildi. Ka-
zada yaralanan sürücünün araçta 
sıkışması üzerine şantiye işçileri 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi.

 İhbar üzerine olay yerine sağ-
lık, polis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri tarafından 
sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sü-
rücü, ilk müdahalesi yapıldıktan 
sonra ambulansla Aksaray Üniver-
sitesi Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Acil Servisine kaldırıldı. Teda-
vi altına alınan sürücünün sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
izlerini en çok üzerinde bulunduran 
şehirlerden olan Aksaray’da II. Kılı-
çarslan'ın türbesinde ve köşkünde 
başlatılan restorasyon çalışmalarına 
devam ediliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren 
Dinçer’in girişimleri ile başlatılan 
restorasyon çalışmaları Selçuklu mi-
marisine uygun olarak restore edi-
liyor. Vatandaşlar tarafından Kırk-
kızlar adıyla bilinen tepede bulunan 

türbe ve köşkün turizme kazandırıl-
ması için çalışmalar yapılıyor. Resto-
rasyon kapsamında türbede genel 
temizlik ve derz işlemleri yapıldı. 
Köşk yapısı için ise dönemin örnek-
leri ve yerindeki izler incelenerek 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu onayı ile yenileme kararları 
uygulandı. Söz konusu yapıların ko-
numu Aksaray’a seyir imkanı sağla-
yan bir konumda olması nedeniyle 
yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafın-

dan kullanılması da amaçlanarak 
sosyal donatı alanı haline getirildi. 
Restorasyon ve çevre düzenlemesi 
kararları bir yaşam alanı olarak dü-
zenlenen ecdat yadigârı eserlerin 
2021 yılının sonlarına doğru halkın 
ve Aksaray turizminin hizmetine su-
nulması planlanmakta.

II. Kılıçarslan Türbesinde yapı-
lan çalışmalarla ilgili açıklamalarda 
bulunan Belediye Başkanı Evren 
Dinçer, "Bizler şehrimizde bulunan 

ecdat yadigarı tüm eserleri ortaya 
çıkartmaya çalışıyoruz. Anadolu 
Selçuklu sultanlarından Aksaray’a 
önemli eserler kazandırmış olan II. 
Kılıçarslan’ın türbesi’nin ve köşkü-
nün bulunduğu bölgeyi gün yüzüne 
çıkartmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 
bir yıldır sürdürdüğümüz restoras-
yon çalışmalarını aslına uygun ola-
rak inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı 
olsun” dedi.
n İHA

2. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkü restore ediliyor

Cihanbeyli’ye birbiri ardına dev eserler kazandırdıklarını dile getiren Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet 
Kale, yeni sağlık tesislerinden caddelere ve hayvan barınağına kadar yeni projelerin yolda olduğunu ifade etti

‘Cihanbeyli her alanda
yeniden inşa ediliyor’
Cihanbeyli’ye birbiri ardına dev 

eserler kazandıran Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, hemşehrilerine yeni 
müjdeler verdi.

 Sağlık alanında Cihanbeyli’ye 
yeni tesisler kazandıracaklarını açık-
layan Başkan Kale, hayvan barınağı 
ihalesinin de önümüzdeki günlerde 
yapılacağını kaydetti. 

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale yaptığı açıklamada, 
belediye çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. 

Her alanda kazandırdıkları yeni 
projelerle ilçeyi adeta yeniden inşa 
ettiklerini belirten Kale, hemşehrile-
rine yeni müjdeler verdi. 

YENİ SAĞLIK TESİSLERİ 
KAZANDIRILIYOR

Sağlıkla ilgili ilçeye yeni hizmet 
alanları kazandıracaklarını açıklayan 
Başkan Kale, Cihanbeyli’ye yeni bir 
Sağlık Müdürlüğü ile Aile Sağlığı 
Merkezi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 
yaptırılması için çalışmalar başla-
dığını belirtti. Kale, “Bu binaların 
yapımını Sağlık Bakanımız Sayın 
Fahrettin Koca'nın da desteğiyle en 
kısa sürede tamamlamanın gayre-
tinde olacağız. İlçemize hayırlı ol-
sun” dedi.

HAYVAN BARINAĞI 
İHALESİ 23 EYLÜL’DE

Geçtiğimiz günlerde ilçeye hay-
van barınağı kazandıracaklarının 
müjdesini veren Başkan Kale, pro-
jeyle ilgili ön hazırlıkların tamam-
landığını ve ihalenin Eylül ayında 
gerçekleştirileceğini belirtti. Vatan-
daşlara seçim öncesi verdikleri bir 
sözü daha yerine getirmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını kaydeden Kale 
“Biz sözümüzün eriyiz. Yapacağımız 
işi söyler, sözümüzü de tutarız. İşte 

bunu bir ispatı daha! Bölgemizde ek-
sikliği hissedilen hayvan barınağının 
ihalesi 23 Eylül'de gerçekleştirile-
cek. Sahipsiz hayvanların bakım ve 
rehabilitasyonları için büyük önem 
taşıyan bu proje için ilk ihaleye Ci-
hanbeyli'de çıkılıyor. Biz söz veririz, 
bunu da tutarız” ifadelerini kullandı.

90 YILLIK CADDE 
TAMAMEN YENİLENİYOR

İlçe merkezinde altyapısı tama-
men yenilenen Konya Caddesi’n-
deki ‘prestij cadde’ çalışmalarını ye-

rinde inceleyen Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, tamamlandı-
ğında bu caddenin ilçe merkezinin 
çehresini tamamen değiştireceğini 
kaydetti. Kale “Konya Caddesinde 
başlattığımız prestij cadde çalışma-
larını yerinde inceledik. İlçemizin 90 
yıllık Konya Caddesini ilmek ilmek 
dokuyoruz. Burayı günün şartlarına 
uygun modern bir altyapıya kavuş-
turduk. Şimdi ise görenlerin hayran 
kalacağı bir üstyapı oluşacak. Çalış-
malar en kısa sürede tamamlana-
cak” dedi.

OKULLAR YENİ DÖNEME 
HAZIRLANIYOR

Cihanbeyli’deki okulların yüz 
yüze eğitime başlanacağı 6 Eylül’e 
en iyi şekilde hazırlamak için üzer-
lerine düşen görevi fazlasıyla yerine 
getirmenin gayretinde olduklarını 
belirten Kale, ayrıca ihtiyaç duyulan 
okullara basketbol potası kazandır-
dıklarını kaydetti. Kale, yeni tenis 
kortu yapılan Cihanbeyli Gençlik 
Merkezindeki basketbol sahasını da 
tamamen elden geçirdiklerini, ayrı-
ca bu merkezde kameriyeleri ve yü-
rüyüş yollarıyla çok güzel bir çevre 
düzenlemesi yaptıklarını kaydetti.
n HABER MERKEZİ
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Gözümü kapattığımda eksiksiz tarif 
edebileceğim, beni dünya üzerinde bir 
daha asla böyle hissettiremeyecek bir 
sığınaktan yazıyorum sizlere. Bir daha 
açılmayacak bir defterin son sayfalarını 
kullanmak gibi tarifsiz bir duygu. Çocuk-
luğumun sürgülü kapılarını aralıyorum. 
Kapı sonuna kadar açılsa bir daha ka-
panmayabilir… 

3 katlı bir binanın 2. katındayım. 
İçeriden sesler geliyor… Merdivenleri 
çıkıyorum ağır ağır, sanki yeni yıkanmış 
gibi kokuyor her yer. Kahverengi bir kapı 
kilidi çok kez değiştirilmiş… 

İçeriye adım attığım an bir huzur 
kaplıyor ruhumu. Sağda bir oda, kapısı 
beyaz odanın içi aydınlık pencerenin 
önünde 3 çocuk…  Odadan çıkıyorum 
solda bir oda, penceresi balkona açı-
lan… yatağın üstünde bir örtü serili; 
bembeyaz hayallere işlenmiş, pespem-
be güller… Odadan çıkıyorum tam kar-
şı duvarda bir ecza dolabı altında o za-
manlar lüks sayılan ev telefonu… Karşı 
odaya giriyorum kapının bitişiğinde 

gömme bir dolap raflarında sakız döv-
meleri, penceresi karşı sokağa bakıyor 
sokağın sonu hep karanlık… Zemin, 
vernik görmemiş yer yer boyalı ahşap-
la döşeli… Mutfaktayım lavabonun 
üzerinde tabaklar için derme çatma bir 
raf, arkamda şömineyi andıran ocaklık, 
balkon kapısının yanında buzdolabı… 
Açsam baksam içinde bir rulo pasta 
durur tadını annemden başka kimsenin 
tutturamadığı… Sağ tarafta bir yüklük 
tencerelerin sürekli üzerimize yuvar-
landığı… Balkondayım; korkuluklara 
yetişen asma yaprakları ve asla topla-
yamadığımız üzüm salkımları… Bahçe 
kuru toprak… kömürlüğün yanında ço-
cukluğumu son kez sallandırdığım pelit 
ağacı… Şapkasından ıslık çaldığım, 
gölgesinde serinlediğim, kışın sobaya 
attığımız pelit ağacı… Evin önünde pa-
patyadan bir havuz... 

2004 artık evde biz yokuz… 17 yıl 
olmuş; gezmeye diye çıktığım eve bir 
daha dönemeyişim. Kapısına kilit vur-
muşlar… İçerde çocukluğum kalmış. 

Dönüp alamadım yıllarca. 
Kurtaramadım onu ka-
ranlıklardan. İçinde benim 
çocukluğum yatıyor diye-
medim kimseye… Ben 
o enkazın altında seneler 
önce kaldım kimse gör-
medi…

Bunları yazıyorum 
çünkü o beyaz ev yıkılı-
yor… Ümit Yaşar Oğuz-
can seneler önce kaleme 
almış hissettiklerimi:

‘Başladı bir amansız çöküntüdür içimde
Bilmem, gün gün yer eden ölüm müdür 
içimde

Ne yana baksam gece, diz boyu çaresizlik
Bir kara yalnızlıktır büyür büyür içimde

Yıkılan bir dünyanın altında ben kalmışım
Ki derinden derine bir şey çürür içimde…’

İçimde kurtarılama-
yan bir çocukluğu taşı-
dım senelerce. Nereye 
gitsem bir adımı hep 
çocukluğum attı. Çare-
siz, yalnız ve derin bir 
karanlığa hapsedilmiş 
çocukluğum… Diğer 
adımı ise hep geleceğe 
attım. Daha iyi günlerin 
geleceğinden ümidimi 
hiç kesmedim. Ta ki ölü-

mün soğuk yüzüyle karşılaşana kadar. 
Bu evden sonra kaldığım hiçbir 

yeri benimseyemedim. Benim evim 
burası diyemedim hiç. Çünkü bu 
evden sonra yaşadığım her evde bir 
yabancı gibi emanet durdum. Ama bu 
ev hala bizim evimiz benim nezdimde. 
Bir sokak ötede duruyor her gün ge-
çiyorum önünden neredeyse. Yıkılma 
ihtimalini duyduğumda sicim sicim 

akmıştı gözümden yaşlar. O gün geldi 
çattı. Belki bir gün yerinde yeller ese-
cek ama orada benim geçmişim ya-
tıyor. Önünden geçerken çocuk ses-
lerimiz, kahkahalarımız, çığlıklarımız, 
doluşuyor kulağıma. 

Bir ev ne kadar çok hatıra barındı-
rıyor içinde. Kaç insan, kaç hayat, kaç 
çocukluk, kaç ömür, kaç yaşanmışlık 
var kim bilir odalarında...

Yüreğimde yaşattığım bir evdi 
öyle de kalacak...

SON KALEM

Çumra ilçesindeki, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan 
Çatalhöyük, 9 bin yıl öncesinde insanların yaşayış biçimleri hakkında yeni ipuçları vermeye devam ediyor

9 bin yıl öncesinin
izleri ortaya çıkıyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı 
Başkanı Anadolu Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türk-
can, Çatalhöyük'te cevaplanmayı 
bekleyen sorulardan "sokak" kavra-
mının, yakın zamanda bulunan ikin-
ci mahalleyle aydınlanmaya başladı-
ğını söyledi. Bulgular ışığında kenti 
oluşturan birçok mahalle olduğunun 
düşünülmesi gerektiğini belirten 
Türkcan, "İkinci bir mahallenin ken-
dini gösterdiğini çok net anladık. 
Burada sıra dışı bir evimiz var, bu 
evimiz özellikle duvar boyalarıyla, 
büyüklüğüyle, çok daha kaliteli ta-
banlarıyla ve taban altlarından çıkan 
gömülerle dikkatimizi çekti." dedi.

Türkcan, önceki evlere göre 
ikinci mahallede bulunan evde bazı 
farklılıklar olduğuna dikkati çekerek, 
şöyle devam etti: "Bu mahallede 2 
tane çoklu gömümüz var. Hatta bu 
gömümüzde bir ayıya ait olabilecek 
yırtıcı bir hayvanın pençesinin de 
yine bu bireyin mezarının üzerine 
yerleştirilmesi dikkatimizi çekti. Bu 
kısım ilerleyen çalışmalarımızın için-
de olacak. Dünyanın en eski ahşap 
parçaları Çatalhöyük'te bulunmuştu.

Konya Ovası'ndaki kuru havanın 
ve özellikle buradaki yapıların gö-
mülmesiyle, korunmasıyla ilgili bu 
ahşap örnekleri bulabiliyoruz. Yine 
aynı evde bulunan ahşap parça, bü-
yük bir örnek ama içindeki basamağı 
andıran oyukları ile bunun önceden 
de bildiğimiz ama bulunamayan 
merdivenlerin bir parçası olduğunu 
düşünüyoruz. Uzun yıllardır ilk defa 
böyle bir şey gördük."

Çatalhöyük'te atölyelere de rast-
landığını anımsatan Türkcan, şun-
ları söyledi: "Burada yeni bulunan 
özellikle boyayla ilişkili bir atölye 

dikkatimizi çekti. Bir işlik, depo alanı 
dememiz daha doğru olur. Aşı boya-
sı toprakları, palet ve bunlarla ilgili 
boynuzlar ve farklı kazıyıcı dediği-
miz birtakım taş buluntularla bera-
ber belki de boya işlendiğini bize 
anlatan örneklerden olabilir. Boya 
alanı tamamıyla dokuma üzerine 
kullanılan bir işlik."
‘BELKİ DE BOĞAYLA BERABER AYININ 

DA ÇATALHÖYÜK TOPLUMUNDA 
ÖZEL BİR YERİ OLDUĞUNU 

DÜŞÜNMEMİZ LAZIM’
Türkcan, evdeki mezarın üzerin-

de bulunan yırtıcı hayvan pençesiyle 
ilgili şu değerlendirmede bulundu: 
"Uzmanımızın söylediğine göre bir 
yırtıcının pençesi olduğu net, me-
zarlarda bu gibi olguları nadiren bu-
luyoruz. Daha önce sansar pençesi 
koyulduğunu biliyoruz. Eğer böyley-
se bu bulunan ikinci pençe. Bunun 
açıkçası mezardan gelmesi bireye 
farklı bir uygulama yapıldığını gös-
terir ama bundan önce bulunmuş 
bir ayı mührümüz vardı. Hatta bazı 
kabartmalarda da ayı olduğunu dü-
şünürsek belki de boğayla beraber 

ayının da Çatalhöyük toplumunda 
özel bir yeri olduğunu düşünmemiz 
lazım. Bir yandan da özellikle boğa-
ya ya da sığırlara ait kürek kemik-
lerini hep bu terk edilip gömülmüş 
evlerin içinde adak eşyası olarak 
bırakılmalarının Çatalhöyük'e özgü 
bir gelenek olduğunu söylememiz 
gerekir."

Çatalhöyük'ün daha fazla ka-
zılması gerektiğini vurgulayan 
Türkcan, "Döneminin mega yer-
leşmesinden, bir kent olgusundan 
bahsediyoruz. Bu sene Neolitik Ça-
talhöyük'te başlayan kazılarda bile 
buluntularıyla ve mekanlarıyla yine 
sıra dışı buluntular veren Çatal-
höyük'ün imkanlar içinde daha da 
genişlemesi ve kazıların daha çok 
artması gerektiğini düşünüyorum." 
diye konuştu.

Türkcan, Çatalhöyük'ün turizme 
daha fazla kazandırılması gerekti-
ğini ifade ederek, sözlerini şöyle ta-
mamladı: "Projemiz sadece kazıya 
odaklı değil. Özellikle alan yönetimi, 
Konya'yla hatta Türkiye'yle bütün-
leşecek ve bu yeri dünyaya daha 
iyi anlatabilecek projeler sunma 
peşindeyiz. Çatalhöyük'ün etrafına 
etki verecek ekonomik bir değer 
olmasını da düşlüyoruz. Yerel ma-
kamların ve belediyelerimizin gös-
terdiği ilgi bizi mutlu ediyor. Kültür 
ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy'un ziyareti, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay'ın önemli girişimi olan ziyaretçi 
merkezi ve yapılacak çevre düzen-
lemesinin çok değerli olduğunu 
düşünüyorum. O nedenle Konya ile 
Çatalhöyük'ün bütünleşmesinin ve 
yeni şeyler söylemenin çok önemli 
düşünüyorum." n AA

Muhtarlardan Başkan 
Oprukçu’ya teşekkür

Unutulmaya yüz tutmuş 
gelenek ‘koç katımı’ 

Ereğli ilçesine bağlı Barbaros, 
Ulumeşe ve Burhaniye muhtarları 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu’ya yapılan hizmetlerden dolayı 
teşekkür etti. Barbaros Mahalle 
Muhtarı İbrahim Naras, Ulumeşe 
Mahalle Muhtarı Ercan Akın, Bur-
haniye Mahalle Muhtarı Ömer Çat 
ve Azaları Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret ede-
rek mahallelerine yapılan hizmet-
lerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Hüseyin 
Oprukçu, “Öncelikle hepinize na-
zik ziyaretiniz için teşekkür ede-
rim. Bir taraftan asfalt çalışması bir 
taraftan da parke taşı çalışmaları-

mız devam ediyor. Bu çalışmalar, 
Allah müsaade ettiği müddetçe, 
hava şartları el verdiği sürece de-
vam edecek. Hizmet almayan ma-
hallemiz kalmayacak. Bu manada 
herkes müsterih olsun. Hemşeh-
rilerimizin hiçbir yerde mutazarrır 
olmasını, rahatsızlık yaşamasını 
istemiyoruz. Kapımız ve gönlümüz 
herkese açıktır. Ereğli’yi çok sevi-
yorum, Ereğlili olmak bir tutkudur. 
Ereğlimize sahip çıkma iradesini 
samimi olarak ortaya koymak, bir 
mecburiyetin yanı sıra mahkumi-
yettir. Ben o mahkumiyeti yaşı-
yorum ve onun gereğini ifa etme 
derdindeyim” ifadelerini kullandı.
n İHA

Kulu ilçesi Çöpler yaylasın-
da küçükbaş hayvancılığı yapan 
gençler, koç katımı geleneğini 
canlandırıyor. Adına ‘Koç Katımı’ 
denen geleneği canlandıran genç 
yetiştiriciler sürüye dahil edecekle-
ri koçları boyuyor, zil takıyor ve def 
eşliğinde maniler söylüyor.

Sürü sahibi Erdinç Kavaklı, 
geçmişte yapılan güzel etkinlikle-
ri yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. 
Koçları süsleyip boyadıktan sonra 
davul zurna eşliğinde sürüye kat-

tıklarını vurgulayan Kavaklı: "Allah 
izin verirse 5 ay sonrada kuzumu-
zu alacağız. Zamanla kaybolan bu 
etkinliği inşallah sürdüreceğiz. İh-
tiyarlarımıza sorduk nasıl yapıldı-
ğını, onlardan bilgiler aldık, biz de 
yapmaya çalıştık. Önümüzdeki se-
neler daha iyisini yapacağız" dedi.

Sürü sahibi Mehmet Uludağ 
ise konar göçer yaşanan zaman-
larda koçları sürüye aynı anda ka-
tarak daha sağlıklı ve verimli kuzu 
almanın amaçladığını söyledi. n AA

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ
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400 bin lira değerindeki uyuşturucuyu peçeteye emdirerek saklamışlar
Konya’da narkotik polisinin 

gerçekleştirdiği çalışmalarda, pi-
yasa değeri 400 bin TL olan 162 
adet peçeteye emdirilmiş sente-
tik kannabinoid maddesi ele ge-
çirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekip-
leri, 23-30 Ağustos tarihleri ara-
sında sokak satıcılarına, kulla-
nıcılarına ve uyuşturucu madde 
ticareti yapan veya nakledenlere 
yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 

Ereğli, Seydişehir ve Akşe-
hir Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri ile birlikte 
Meram, Selçuklu, Karatay, Ereğ-
li, Seydişehir ve Akşehir ilçele-
rinde gerçekleştirilen çalışma-
larda, kent merkezine getirilip 
satılacağı öğrenilen 400 bin TL 
değerindeki 162 adet peçeteye 
emdirilmiş sentetik kannabino-
id maddesi ile birlikte 111 gram 
eroin maddesi, 170 gram sen-
tetik kannabinoid maddesi, 87 
adet uyuşturucu hap, bin 124 

gram esrar maddesi, 3,8 gram 
metamfetamin ve 17,6 gram 
kokain ele geçirildi. Bu suçlarla 
ilgili 35 şahsa işlem yapılırken, 
6 şüpheli sevk edildiği mahke-
mece tutuklandı. Öte yandan, 
haklarında uyuşturucu veya uya-
rıcı madde ticareti yapmak su-
çundan 22 yıl kesinleşmiş hapis 
cezası olan 1 şahıs, 4 yıl kesin-
leşmiş hapis cezası olan 1 şahıs 
olmak üzere toplam 12 şahıs da 
yakalanarak ceza infaz kurumu-
na teslim edildi. n İHA

Odaya kilitlediler, 4. kattan 
inmeye çalışırken düştü

Aksaray’da ailesinin odaya 
kilitlediği iddia edilen gelişim en-
gelli genç kız, odasındaki 7 çar-
şafı birbirine bağladıktan sonra 
4. kattan aşağıya inmeye çalıştığı 
sırada çarşafın kopmasıyla bahçe-
ye düşerek yaralandı. Olay, Çerdi-
ğin Mahallesi Hasas Caddesi'nde 
bulunan 4 katlı bir apartmanda 
meydana geldi. İddiaya göre, ai-
lesi tarafından odaya kilitlenen ve 
evde yalnız kalan gelişim engelli 
Feyza B. (20), dışarıya çıkmak için 
odasında bulunan 7 çarşafı birbi-
rine bağladı. Daha sonra çarşafın 
bir ucunu odada sabit bir yere 
bağlayan Feyza B., diğer ucunu da 
pencereden aşağıya sarkıttı. Çar-

şaflara tutunarak aşağıya inmeye 
çalışan Feyza B., apartmanın 3. 
katına indiğinde çarşaf kopunca 
bahçeye düştü. Apartman sakin-
lerinin olayı fark etmesi üzerine 
112 Acil Çağrı Merkezine haber 
verildi. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk 
müdahalesi sağlık görevlileri ta-
rafından olay yerinde yapılan ya-
ralı genç kız, ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırıl-
dı. Tedavi altına alınan genç kı-
zın sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Yüzölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılıyor. 
Ovada kullanılan yaklaşık 5 milyar küp su ise yer altı kaynaklarını ve gölleri her yıl kuraklığa daha çok yaklaştırıyor

Yerin altı da kuruyor!
Konya'nın, 38 bin 873 kilomet-

rekare yüz ölçümünün yüzde 67’si 
tarım arazisi olarak kullanılıyor. Bu 
alanın 595 bin 59 hektarında da 
sulu tarım yapılıyor. Türkiye ge-
nelinde tahıl ambarı olarak bilinen 
Konya Ovası'nda, her yıl sulanabilir 
tarım alanlarında yaklaşık 5 milyar 
küp su kullanılıyor. Hasat sezonun-
da ise yaklaşık 6 milyon ton tahıl 
üretimiyle Konya, ülke ekonomisi-
ne büyük katkı sağlıyor. Ancak son 
yıllarda artan kuraklık nedeniyle yer 
altı sularında yüksek oranda çekil-
meler yaşanıyor.

‘YER ALTI SULARIMIZ 
GİT GİDE DAHA ALT SEVİYELERE 

DOĞRU KAYMAKTADIR’
Bölgede kuraklık nedeniyle yer 

altı sularının kullanımı geçen yıllara 
oranla daha fazla olduğunu aktaran 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, 
“Her yıl yer altı sularımızda tabana 
doğru çekilme söz konusuydu fakat 
bunun bu sene biraz daha artış ol-
duğunu görüyoruz. Bilindiği üzere 
Konyamızda 3 milyar küp yer altı 
suyu rezervimizden bahsedilir, fa-
kat yıllık 4 buçuk veya 5 milyar küp 
civarında bir kullanım var. Bu ne-
denle sürekli bölgelerimizde obruk-
lar oluşuyor. Bir taraftan da yer altı 
sularımız git gide daha alt seviyelere 
doğru kaymaktadır. Bu da önümüz-

deki yıllarda kuraklığın daha da art-
masıyla yer altı sularına iş yükünün 
de artmasıyla paralel olarak ciddi 
manada ovada yer altı kuyularındaki 
sıkıntıyı ortaya koymaktadır. Ne ka-
dar yağış bol olur ne kadar yer altı 
suları rezervi fazlalaşır ve yer altı 
sularındaki rezervi uygun miktarda 
kullanabildiğimiz takdirde koruma 
altına almış olabiliriz. Ancak geçmiş 
yıllardan bugüne ve bugünden son-
ra gözüken tehlike yer altı suların git 
gide kaybolacağı durumu görünü-
yor” dedi.

‘GÖLET VE BARAJLARIMIZ 
AÇISINDAN CİDDİ MANADA SIKINTI 

VE TEHLİKE DOĞURUYOR’
Yer altı sularındaki mevcut du-

rumun, göl ve barajlarda da aynı sin-

yalin olduğunu aktaran Konya Şube 
Başkanı Murat Akbulut, “Hakikaten 
bu sene hiç yağış alınmadı. Yaz dö-
nemindeki şu günlerimizi geçen yıl-
lara kıyasladığımız zaman çok küçük 
bir yağıştan bahsediliyor. Dolaysıyla 
barajlarımıza baktığımızda Beyşehir 
gölünde yer yer 200 metre çekilme-
nin olduğunu gözlemliyoruz. Bu da 
gölet ve barajlarımız açısından ciddi 
manada sıkıntı ve tehlike doğuru-
yor. 

Bu noktada dönüp dolaşıp üre-
ticilerimiz suyun ekonomik kulla-
nılması açısından devlet politikala-
rımızın hızlıca geliştirilmesi buna 
dair önlemler alınması ve bununla 
ilgili de daha az su tüketen ürünlere 
bölgemizde havza bazlı desteklerin 

arttırarak yani mısır, pancar yerine 
hububatta eğer desteği fazla vere-
rek üreticimizin karını düşürmeden 
o tarz ürünlere sevk etme noktasın-
da mutlak suretle havza bazlı deste-
ğin harekete geçirilerek bölgemizde 
daha az su tüketim yapan bitkilere 
teşvik edilmelidir” şeklinde konuştu.

Orta Anadolu’da çiftçilerin ku-
rak, kıraç alanlarda ürün yetiştirici-
liği yapmakta zorlandığını anlatan 
Başkan Akbulut, “Üreticilerin ver-
miş oldukları gübreyi, ekmiş oldu-
ğu tohumu, yapmış oldukları tarla 
hazırlığını karşılar durumda değil 
artık kıraç alanlar. Kuraklıkta git 
gide artık küresel iklim değişikliği 
ve iklim kaymalarının etkisini gös-
terdiği en fazla olan bölge maalesef 
orta Anadolu. Dolaysıyla da biz önü-
müzdeki yıllar adına düzenli gıda 
açısından ürünlerin arttırması ge-
rekiyor. Bununda tek yolu hem ku-
raklıkla mücadele edeceksiniz, kıraç 
alanlarda tarımla mücadele ederek 
hem de bir taraftan gıda üretimini 
arttıracaksınız. Bunu yapabilmenin 
tek yolu ise sulu tarıma geçmektir. 
Sadece Konya Ovası için değil tüm 
Türkiye geneline bakanlık ve diğer 
kurumların bir çalışmasıyla beraber 
dış havzalardan su getirilerek Konya 
havzasının suya kavuşturulması ge-
reklidir" diye konuştu.
n İHA

Murat Akbulut
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Liyakata dair ilk yazımızda tarifi 
ve önemi , ikinci yazımızda bozan se-
bepler, bu yazımızda ise liyakatın de-
receleri,  yokluğunda ortaya çıkacak 
sonuçlar üzerinde durmaya gayret 
göstereceğiz. Öyle ya bir şeyin önemi, 
yokluğunda daha iyi anlaşılır.

Liyakatın zıddı yetersizliktir. Yeter-
sizlik ve liyakat arasındaki ince uzun 
yolda kilometre taşları var. Alman 
düşünür Goethe” EIIeriyIe çaIışan in-
san işçidir. EIIeri ve kafasıyIa çaIışan 
insan ustadır. EIIeri kafası ve yüreği 
iIe çaIışan insan sanatkardır. “ diyerek 
ne güzel tarif etmiş.  Her işi sanatkar 
düzeyinde yapabilmek ne iyi.

Emaneti ehline vermekle liyakat 

yerini bulur ve adalet tesis edilir de-
miştik. 

Emanet, emin olan tarafından 
muhafaza edileceğine göre meğer ki 
aksi olsun bu takdirde eminlik vas-
fı ortadan kalkar yani güven kalkar. 
Neticede adalet yerle bir olur. Şimdi 
soru gelsin: Güven (emînlik) ve ada-
let olmayan bir yerde barış, esenlik ve 
gelişme olur mu? 

Fert, Bölge, ülke yani  zerreden 
kürreye  konuyu ele aldığımızda netice 
aynıdır: hüsran ve inkıraz…

Hani, demiştik ya, ulu çınar, 3 kı-
tada 24 milyon kilometrekare toprağa 
hakim olmuş  6 asrın üzerinde hüküm 
sürmüş Osmanlı Devletini yıkan en 

önemli âmillerin başında 
zaman içerisinde başta 
hükümdarlık sisteminde 
ve devamında ilmiye, 
ordu, adalet  teşkilatında 
liyakatın bozulmasıdır. 
Yaşadığı çağı doğru oku-
yamayan, alınan karar ve 
yapılan işlerin sonuçlarını 
görme basiret ve ferase-
tinden yoksun, keyfiliğe 
bağlı yozlaşmanın neti-
cesi gerileme ve çöküşün gelmesidir.  

Bir tehlikeyi kaynağında yok et-

mek birincil tedbirdir. 
Ufak tefek revizyonlarla 
on yıllardır uygulan-
maya çalışılan sistemle 
liyakat tesis edilemez. 

Özünde, sadece 
sınav olan sistemle ge-
linen nokta ortadadır. 
Düşünün:  iyi kötü üni-
versite  bitirilene kadar 
yüzlerce sınavdan geçi-
liyor, yetmedi… Üstüne 

üstlük  Kamu personel, dil, yüksek 
lisans, doktora  vs. adı altında yine 

sınavlar yapılıyor: yine mesele gün-
demdeki yerini koruyor.. Demek ki, 
sorunu teşkil eden bakış açısı değiş-
medikçe mesele hallolmuyor.  Hani 

derler ya “benim oğlum binâ okur, 
döner döner yine okur”  yani kısır 
döngü…

Meselenin özü ahlakî…  Öyle bir 
ahlak yapısı inşa etmeli ki temelden 
çözelim… İsminin önünde akademik 
ünvanlar yazan insanlar da dahi kendi 
çocuğunu yakınını kayırma vs. şek-
linde görülen maraz tümüyle ortadan 
kalksın. 

Ve hatta liyakatsizliğe kapı ara-
layan  niyet ve  talep yokken dahi  iç 
muhasebesiyle eğer ehil olmadığına 

karar veriyorsa elinin tersiyle itecek bir 
gençlik olsun. Çağımızda hırs ve/veya 
geçim kıskacındaki insanlardan böyle 
bir yaklaşım beklemek muhâldir.

Liyakatı devamlı ayakta tutacak 
ahlaki yapıya sahip toplum ve gençlik 
inşa etmek sabırla, idealle nesiller sü-
recek devamlı bir gayretle ancak mey-
dana gelebilir. Hani çokça işittiğimiz 
beka meselelerinden biri de budur. 

Ebed müddet Devletin esaslı un-
surlarından biri de liyakatın sağlam 
kurulması ve sürdürülebilirliğidir. Şu 
kadarını söyleyelim ki: siyasete ve 
iktidarlara göre değişmeyecek devlet 
politikası ve iradesi ile niye başarılma-
sın!...

LİYAKAT MESELESİ-3

30 Ağustos Zafer Bayramı kut-
lamaları çerçevesinde CHP Konya 
İl Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Baş-
kanlığının birlikte düzenledikleri 
bandolu 30 Ağustos Zafer yürü-
yüşüne siyasi partiler, dernekler, 
sendikalar ve vatandaşlar katıldı. 
Kültür Parkta başlayan meşaleli 
Yürüyüş Gedavet parkında sona 
erdi. Katılımın yoğun olduğu yürü-
yüşte, bandonun çaldığı marşlara 
katılanlarda eşlik etti.

Kültür Parkta başlayan meşa-
leli 30 Ağustos Zafer Yürüyüşüne; 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, CHP Konya Milletvekili Ab-
düllatif Şener, İYİ Parti Konya İl 
Başkanı Gökhan Tozoğlu, CHP ilçe 
Başkanları, Gelecek Partisi, Deva 
Partisi temsilcileri, ADD ve ÇYDD 
Konya Şube Başkanları, Eğitim-İş 
ile Eğitim-Sen sendikası temsilci-

leriyle vatandaşlar katıldı.
30 Ağustos Zafer Yürüyüşü-

nün sona erdiği Gedavet parkında 
konuşan CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener, “30 Ağustos Za-
fer Yürüyüşüne katılım sağlayan 
partilere ve STK’lara teşekkür edi-
yorum. 30 Ağustos Türk tarihinin 
en önemli dönüşüm noktasıdır. Bu 
ülkenin kurtuluşu ilan edilirken, 
Cumhuriyetimizin temeli atılmış-
tır. Gazi Mustafa Kemal kararlı 
bir şekilde ülkemizin kurtuluşu 
için mücadele başlatmıştır. Onun 
için bu müstesna günü bu mey-
danlarda kutluyoruz. Kutlamaya 
da devam edeceğiz. Ülke olarak 
Mustafa Kemalin aydınlık yolunda 
birleşmeliyiz. Zafer bayramımızı 
kutluyorum” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Öncelikle Selçuklu İlçe 

Başkanlığımıza birçok siyasi partiyi 
ve derneği hiçbir siyasi imge olma-
dan Türk Bayrakları altında buluş-
turduğu için teşekkür ediyorum. 
Milli bilinci ve şuuru oluşturulma-
mış, ulu hatıraları unutturulmak 
istenen milletler yok olmuştur. 
Mustafa kemal Atatürk kalbimiz-
dedir. Emperyalistler ve yerli iş-
birlikçileri Atatürk’ü hiçbir zaman 
unutturamayacaklardır. Bu milli 
şuur ve direniş bizde vardır. Bu 
Türk Milletinin bir görevidir. Başta 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah arkadaşlarını ve 
tüm şehitlerimizi rahmetle anıyo-
ruz. Bir kişi kalıncaya kadar bayra-
mımızı kutlamaya devam edece-
ğiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun” 
şeklinde konuştu.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu, “Birlikte yürüme ka-

rarımızla bu gün bu meydanda 30 
Ağustos Zafer Bayramımızı birlikte 
kutladık. Bugün Suriye’de, Irak’ta, 
Afganistan da ve Pakistan da ulus 
devlet olma bilinci yoktur. Oysa ül-
kemiz bir ulus devlettir. Bununda 
en temel nedeni 30 Ağustos Ruhu 
ve özelliğindendir. Vatanseverler 
buradadır. Ülkemizin geleceği teh-
likeye düştüğünde canını ortaya 
koyacaktır. Organizasyon komite-
sini kutluyorum. 30 Ağustos Zafer 
Bayramımız kutlu olsun” diye ko-
nuştu.

Kültür parkta başlayan ve Ge-
davet Parkında sona eren Zafer 
Yürüyüşünde 16.Dönem Konya 
Milletvekili Ahmet Çobanoğlu anı-
sına aşure ikram edilirken, yürü-
yüşe eşlik eden bandonun çaldığı 
marşlara vatandaşlar da eşlik etti. 
n DURAN ÇÖLCÜ

Büyük Zafer’in yıldönümünde yürüdüler

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası seçimlerinde grup adına tek söz 
sahibi olan Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği’nde başkanlığa Hakan Ceylan seçildi

Meslekte Birlik Derneği’nde 
Hakan Ceylan dönemi

Geçen hafta sonu yapılan ola-
ğanüstü genel kurulda tek liste yer 
aldı. Hakan Ceylan başkanlığın-
daki yönetim, denetim ve haysi-
yet divanı göreve seçildi. Başkan 
Hakan Ceylan yaptığı konuşmada, 
kişilerin değil mesleğin ön plana 
çıkmasını sağlayacaklarını söyledi. 

1989 yılında meslek yasaları-
nın yürürlüğe girmesiyle faaliyete 
başlayan Konya Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası ile aynı 
zamanda kurulan Meslekte Birlik 
Grubunun çalışmalarına dernek 
çatısı altında devam ettiğini hatır-
lattı.

 Bazı dönemler oda seçimle-
rinde 5-6 liste olmasına rağmen 
Meslekte Birlik Grubunun tarafsız 
yönetim anlayışıyla meslektaşla-
rının teveccühü ile oda yönetimi-
ne seçildiğini kaydeden Ceylan, 
“1992 yılından itibaren odamızı 
yönetmek hatta 1996-2016 yılla-
rında tek liste ile seçime girmiş ve 
tam 20 yıl Meslekte Birlik Gurubu-
nun belirlediği meslektaşlarımız 
odamızı layıkı ile temsil etmişler-
dir” dedi. 

‘3 GRUPTAN OLUŞAN MEVCUT 
YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRİN’ 
Hakan Ceylan, meslek yasala-

rında yapılan değişiklikle seçim-
lerde nispi temsil sisteminin uy-
gulamaya girmesiyle bu sistemin 
avantajlarından yararlanan bazı 
Meslekte Birlik Grubu üyelerinin 
egolarına yeni düşerek grup kurup 
Konya SMMM Odasında parçalı bir 
yönetim oluşturduğunu anımsattı. 

Meslek odalarının bugün geldi-
ği durumun üzüntü verici olduğu-
nu ifade eden Ceylan eleştirilerde 
bulunarak sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Odamızın durumu sadece 
beni değil Meslekte Birlik Grubuna 
yıllarca emek vermiş, zaman içeri-

sinde gruba dahil olmuş, meslek 
aşkıyla yürekleri çarpan genç mes-
lektaşlarımı da huzursuz etmiştir. 

Bu duruma bir son vermek ve 
yeniden Meslekte Birlik Grubu-
nun kuruluş felsefesine dönmesi, 
kişilerin değil mesleğin ön plana 
çıkması, grubumuzun yeniden bir 

araya gelmesi benim için bir vebal 
ve görev olmuştur. 

Yeniden herkesi kucaklayan, 
kişilerin değil kurumsal yapının 
sözünün geçtiği, herkesle barışık, 
grup mantığına bağlı ve ‘BİZ’ ol-
mayı yeniden hedefleyen, genç, 
dinamik, mesleğinde başarılı ve 
ekip ruhuna sahip bir liste ile der-
neğimizi ülkemizde tekrar söz sa-
hibi bir odaya kavuşmak için kendi 
bildiğim ve inandığım yolda bir 
ekip kurarak bu yola baş koyduk. 

Tüm meslektaşlarıma seslen-
mek istiyorum; 2,5 yıldır sadece 
başkan olmak için birbirleri ile hiç-
bir konuda bir araya gelemeyen üç 
gruptan oluşan bir yönetim görev 
başında.

 Elinize vicdanınıza koyarak bir 
öz eleştiri yapmanızı ve mesleği-
mize ve meslektaşlarımıza nasıl 
hizmet etmediklerini, gelenek ve 
göreneklerimize, dünya görüşü-
müze uymayan bir üst yönetimin 
istekleri doğrultusunda kime hiz-
met etmeleri gerektiğini unutan 
grup liderlerini ve bazı yandaş-

larını gözden geçirmenizi rica 
ediyorum. Bizler Meslekte Birlik 
Derneği ekibi olarak bu duruma 
son vererek üst yönetimde yeni-
den ağırlığı olan bir meslek odası 
haline tekrar kavuşmak istiyoruz.” 

YÖNETİM KURULU
Hakan Ceylan, Ali Sırrı Karabı-

yık, Hayrettin Yüceaktaş, Memduh 
Yıldız,  Ali Turan, Yusuf Palabıyık, 
Murat Karataş, Hale Ayşe Parlak, 
Arif Ayyıldız, Hüsniye Kara, Ra-
mazan Açıkyürük, Nevbahar Çolak 
Tosun, Hatice Futtu, Nafiz Salep-
çi, Fatih Sallı, Abdullah Akkoyun, 
Nesrin Gezek, Alper Yavuz.

DENETİM KURULU
Ali Selvi, Muharrem Tuncel, 

Yusuf Kahraman, Selahattin Dur-
gut, Ahmet Özkan, Ekrem Çelikli, 
Murat Altun, Mevlüt Kabak, Mus-
tafa Karakaya, Salim Bülbül.

HAYSİYAT DİVANI
İsmail Turan, Mehmet Ören, 

Muammer Çağlayan, Yusuf Varlı, 
İlhami Patır, Eyüp Tercan, Ahmet 
Mıhçı, İhsan Esen, Ahmet Gündüz, 
Abidin Tınkır. n HABER MERKEZİ

Konya Protokolü 30 Ağustos 
resepsiyonunda buluştu 

‘Barış, sevgi ve hoşgörü
hayat tarzımız olmalı’

Konya'da 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla kutlama prog-
ramları düzenlendi. Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Büyük Zafer'in 
99. yıl dönümü dolayısıyla Kafe 
Meram Yeniyol'da resepsiyon ver-
di. Resepsiyona 3. Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Öner Şensöz, Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, bazı milletvekille-
ri, kamu kurum müdürleri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. Vali Özkan, Tuğgeneral 
Şensöz ve Belediye Başkanı Altay 
davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı'nı tebrik etti.
n SİBEL CANDAN

Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit 1 Eylül Dünya 
Barış Günü nedeniyle yayımladığı 
mesajında, barışın, sevginin ve 
hoşgörünün yaşam biçimi olarak 
benimsendiği; bir dünyada yaşa-
mayı diledi.

Mesajının devamında insan-
lık olarak savaşın, çatışmanın ve 
şiddetin olmadığı bir dünyada ya-
şanmalıdır diyen Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, 
“Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Po-
lonya’yı işgal etmesiyle başlayan 
II. Dünya Paylaşım Savaşı’nda 50 
milyonun üzerinde insan ölmüş, 
kentler harabeye dönmüş, atom 
bombaları kullanılmış, tüm dünya 
kan ve gözyaşına boğulmuştur. Bu 
korkunç savaşın başladığı 1 Eylül, 
Dünya Barış Günü olarak kabul 
edilmiştir. Günümüzde de küre-
sel emperyalizm saldırganlığını 
bütün vahşetiyle sürdürmekte, 
dünyanın daha birçok ülkesinde 
sömürü ağlarını genişletmek için 
kan ve gözyaşı dökmektedir. Bu-
gün milyonlarca insan açlıkla karşı 
karşıyayken, bu insanlara yardım 
eli uzatmak yerine, kaynakların si-
lahlanmaya ve savaşlara ayrılması, 
insanlığın büyük çelişkisidir. Sonu 
getirilemeyen çatışmalar, terör 
ve şiddet, Ortadoğu başta olmak 
üzere dünyanın birçok noktasında 
insanlığın geleceğini tehdit etmek-
tedir. Ortadoğu’nun ekonomik 
kaynaklarını kontrol etmeye yöne-
len ABD ve AB emperyalizmi, bu 
amacı gerçekleştirmek için Orta-
doğu halklarını birbirine boğaz-

latmaya ve bölgeyi bir kan gölüne 
çevirmeye başlamıştır” dedi.

SAVAŞ, İNSANLIK 
İÇİN BİR YIKIMDIR

Özgür Ulaş Yiğit savaşın insan-
lık için bir yıkım olduğuna dikkat 
çekerek, “Ülkemiz dünyanın ilk 
antiemperyalist Ulusal Kurtuluş 
Savaşını yaparak, başta komşu 
halklarımız olmak üzere tüm maz-
lum uluslara bağımsızlık kapılarını 
açmıştır. Türk ulusu, emperyaliz-
me karşı verdiği kurtuluş mücade-
lesinde savaşın ne kadar korkunç 
olduğunu, yıkımını, kan ve göz-
yaşını çok yakından ve derinden 
yaşamıştır. Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk, ‘Bir ulusun haya-
tı söz konusu olmadıkça savaş bir 
cinayettir.’ diyerek, savaşın insan-
lık için yıkım ve felaket olduğunu 
belirtmiştir. ‘Yurtta barış, dünyada 
barış’ sözüyle de ülkemizde ve tüm 
dünyada barışın yaşanması gerek-
tiğini vurgulamıştır.

Eğitim-İş olarak 1 Eylül Dün-
ya Barış Günü’nde, başta Ortado-
ğu halkları olmak üzere dünyanın 
değişik coğrafi bölgelerinde sür-
mekte olan savaş, şiddet ve terör 
eylemlerini nefretle kınıyor, lanet-
liyoruz.

Barışın, sevginin ve hoşgörü-
nün herkes tarafından yaşam bi-
çimi olarak benimsendiği; savaşın, 
terörün, çatışmanın, şiddetin, kav-
ganın olmadığı bir dünyada yaşa-
mak dileğiyle, tüm halkımızın ve 
dünya halklarının Dünya Barış Gü-
nü’nü kutluyoruz” diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN
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FABRİKAMIZIN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
VARDİYA SİSTEMİNDE ÇALIŞACAK;

BUĞDAY ÖĞÜTME MAKİNASI (VALS) 
OPERATÖRÜ ALINACAKTIR.

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

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır

3MESLEK LİSESİ VEYA MESLEK YÜKSEK  
   OKULLARININ UN VE UNLU MAMÜLLER   
   TEKNOLOJİSİ, DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ    
   VEYA DEĞİRMEN MAKİNALARI VEYA MAKİNA 
   BÖLÜMÜ MEZUNU YA DA MESLEĞİNDE   
   KENDİSİNİ YETİŞTİRMİŞ VE TECRÜBELİ,

3SORUMLULUK ÜSTLENEBİLEN

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

3ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ARANAN NİTELİKLER :

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

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! 
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Temmuz ayında genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti

İhracat da ithalat da arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, tem-

muz ayına ilişkin dış ticaret istatistik-
lerini açıkladı. Temmuz ayında genel 
ticaret sistemi kapsamında üretilen 
geçici dış ticaret verilerine göre; ih-
racat 2021 yılı Temmuz ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
10,2 artarak 16 milyar 415 milyon 
dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 
milyar 693 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Ocak-Temmuz döneminde 
ihracat yüzde 34,9, ithalat yüzde 
25.8 arttı. Temmuz ayında dış tica-
ret açığı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 51,3 artarak 2 milyar 
827 milyon dolardan, 4 milyar 278 
milyon dolara yükseldi. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2020 Tem-
muz ayında yüzde 84.0 iken, 2021 
Temmuz ayında yüzde 79.3'e geri-
ledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ti-
caret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturu-
lan genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine 
göre; ihracat 2021 yılı Temmuz 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 
415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 
artarak 20 milyar 693 milyon dolar 

olarak gerçekleşti.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 

İHRACAT YÜZDE 34.9, İTHALAT 
YÜZDE 25.8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ih-
racat 2021 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 34,9 artarak 121 milyar 

325 milyon dolar, ithalat yüzde 25,8 
artarak 146 milyar 802 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.
TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ 

VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 
8.9, İTHALAT YÜZDE 24.0 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal ol-

mayan altın hariç ihracat, 2021 

Temmuz ayında yüzde 8,9 artarak 
14 milyar 442 milyon dolardan, 15 
milyar 720 milyon dolara yükseldi. 
Temmuz ayında enerji ürünleri ve 
parasal olmayan altın hariç ithalat 
yüzde 24,0 artarak 13 milyar 357 
milyon dolardan, 16 milyar 566 mil-
yon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olma-
yan altın hariç dış ticaret açığı Tem-
muz ayında 846 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 
16,1 artarak 32 milyar 287 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu 
ayda enerji ve altın hariç ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 94,9 
oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 
TEMMUZ AYINDA YÜZDE 51.3 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 51,3 artarak 2 milyar 827 milyon 
dolardan, 4 milyar 278 milyon dola-
ra yükseldi. İhracatın ithalatı karşıla-
ma oranı 2020 Temmuz ayında yüz-
de 84,0 iken, 2021 Temmuz ayında 
yüzde 79,3'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ 
DÖNEMİNDE YÜZDE 4.7 AZALDI
Ocak-Temmuz döneminde dış 

ticaret açığı yüzde 4,7 azalarak 26 
milyar 720 milyon dolardan, 25 mil-
yar 477 milyon dolara geriledi. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı 2020 
Ocak-Temmuz döneminde yüzde 
77,1 iken, 2021 yılının aynı döne-
minde yüzde 82,6'ya yükseldi.

TEMMUZ AYINDA İMALAT 
SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ 

PAYI YÜZDE 94.7 OLDU
Ekonomik faaliyetlere göre ihra-

catta, 2021 Temmuz ayında imalat 
sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı yüzde 2,6, madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 
oldu.

Ocak-Temmuz döneminde eko-
nomik faaliyetlere göre ihracatta 
imalat sanayinin payı yüzde 94,5, 
tarım, ormancılık ve balıkçılık sektö-
rünün payı yüzde 3,2, madencilik ve 

taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 
1,9 oldu.

TEMMUZ AYINDA ARA MALLARIN 
TOPLAM İTHALATTAKİ 
PAYI YÜZDE 77.8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıfla-
masına göre ithalatta, 2021 Tem-
muz ayında ara mallarının payı yüz-
de 77,8, sermaye mallarının payı 
yüzde 12,9 ve tüketim mallarının 
payı yüzde 8,9 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Temmuz 
döneminde ara mallarının payı yüz-
de 76,0, sermaye mallarının payı 
yüzde 13,9 ve tüketim mallarının 
payı yüzde 10,0 oldu.
TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT 

YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Temmuz ayında ihracatta ilk 

sırayı Almanya aldı. Almanya'ya ya-
pılan ihracat 1 milyar 446 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 
milyar 57 milyon dolar ile ABD, 983 
milyon dolar ile Birleşik Krallık, 803 
milyon dolar ile İtalya, 772 milyon 
dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye 
yapılan ihracat, toplam ihracatın 
yüzde 30,8'ini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ih-
racatta ilk sırayı Almanya aldı. Al-
manya'ya yapılan ihracat 10 milyar 
832 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 7 milyar 830 milyon dolar 
ile ABD, 7 milyar 227 milyon dolar 
ile Birleşik Krallık, 6 milyar 277 mil-
yon dolar ile İtalya ve 5 milyar 663 
milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 
ülkeye yapılan ihracat, toplam ihra-
catın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Tem-

muz ayında Çin'den yapılan ithalat 2 
milyar 657 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 453 milyon 
dolar ile Rusya, 1 milyar 630 milyon 
dolar ile Almanya, 937 milyon dolar 
ile ABD, 905 milyon dolar ile İtalya 
izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, 
toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluş-
turdu.

Ocak-Temmuz döneminde it-
halatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den 
yapılan ithalat 17 milyar 800 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 
milyar 85 milyon dolar ile Rusya, 
12 milyar 903 milyon dolar ile Al-
manya, 6 milyar 885 milyon dolar 
ile ABD, 6 milyar 490 milyon dolar 
ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapı-
lan ithalat, toplam ithalatın yüzde 
40,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN 
ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE
 İHRACAT YÜZDE 1.1 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış seriye göre; 2021 yılı 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 1,1 azalırken, ithalat 
yüzde 4,2 arttı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2021 yılı Temmuz 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre ihracat yüzde 26,4, ithalat yüz-
de 31,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN 
İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ 

PAYI YÜZDE 2.9 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış 

ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıfla-
ması içinde yer alan imalat sanayi 
ürünlerini kapsıyor. 

Temmuz ayında ISIC Rev.4'e 
göre imalat sanayi ürünlerinin top-
lam ihracattaki payı yüzde 94,7 
oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı için-
deki payı yüzde 2,9 olarak gerçek-
leşti. Ocak-Temmuz döneminde 
ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ihracattaki payı 
yüzde 94,5; Ocak-Temmuz döne-
minde yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı için-
deki payı yüzde 3 olarak kayıtlara 
geçti.

Temmuz ayında imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
yüzde 74,8; Yüksek teknoloji ürün-
lerinin imalat sanayi ürünleri itha-
latı içindeki payı yüzde 13,1 oldu. 
Ocak-Temmuz döneminde imalat 
sanayi ürünlerinin toplam ithalatta-
ki payı yüzde 78,2 olarak gerçekle-
şirken; Ocak-Temmuz döneminde 
yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 
yüzde 12,8 oldu. 

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE 
İHRACAT 2021 YILI TEMMUZ AYINDA 

15 MİLYAR 620 MİLYON 
DOLAR OLDU

TÜİK tarafından yapılan açıkla-
mada, “Özel ticaret sistemine göre 
ihracat, 2021 yılı Temmuz ayında, 
ihracat bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,4 artarak 15 milyar 
620 milyon dolar, ithalat yüzde 15,7 
artarak 19 milyar 841 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı 
yüzde 40,4 artarak 3 milyar 7 mil-
yon dolardan, 4 milyar 221 milyon 
dolara geriledi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2020 Temmuz ayın-
da yüzde 82,5 iken, 2021 Temmuz 
ayında yüzde 78,7'ye geriledi” bilgisi 
paylaşıldı. 

İHRACAT 2021 YILI OCAK-TEMMUZ 
DÖNEMİNDE 115 MİLYAR 
122 MİLYON DOLAR OLDU

Açıklamanın devamında, “Özel 
ticaret sistemine göre ihracat, 2021 
yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüz-
de 35,3 artarak 115 milyar 122 mil-
yon dolar, ithalat yüzde 26,3 artarak 
141 milyar 89 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Ocak-Temmuz döneminde dış 
ticaret açığı yüzde 2,6 azalarak 26 
milyar 665 milyon dolardan, 25 
milyar 967 milyon dolara geriledi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2020 Ocak-Temmuz döneminde 
yüzde 76,1 iken, 2021 yılının aynı 
döneminde yüzde 81,6'ya yükseldi” 
ifadelerine yer verildi.
n BÜŞRA GÜLTAŞ
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TÜİK tarafından açıklanan 2021 
yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre 
H-ÜFE Temmuz ayında bir önceki 
aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 30,17, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
37,99 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 
HİZMETLERİ YILLIK 
YÜZDE 39.31 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, 
ulaştırma ve depolama hizmetle-
rinde yüzde 39,31, konaklama ve 
yiyecek hizmetlerinde yüzde 30,39, 
bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüz-
de 13,39, gayrimenkul hizmetlerin-
de yüzde 164,78, mesleki, bilimsel 
ve teknik hizmetlerde yüzde 22,20, 
idari ve destek hizmetlerinde yüzde 
28,16 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 
HİZMETLERİ AYLIK 
YÜZDE 3.27 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma 
ve depolama hizmetlerinde yüzde 

3,27, konaklama ve yiyecek hiz-
metlerinde yüzde 8,28, bilgi ve 
iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, 
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 
51,10, mesleki, bilimsel ve teknik 
hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve 
destek hizmetlerinde yüzde 8,13 
artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 
21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK,
 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK 

DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE sektörlerinde yıllık en 

düşük artış telekomünikasyon hiz-
metlerinde yüzde 6,15, büro yöne-
timi, büro destek ve diğer iş destek 

hizmetleri yüzde 7,26, yayımcılık 
hizmetlerinde yüzde 11,69 olarak 
gerçekleşti. Buna karşılık gayri-
menkul hizmetleri yüzde 164,78, 
su yolu taşımacılığı hizmetleri yüz-
de 102,01, depolama ve destek 
hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 
69,59 ile endekslerin en fazla arttığı 
alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 
21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 

6 ALT SEKTÖR DAHA 
YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE sektörlerinden program-

cılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüz-
de 28,29, reklamcılık ve piyasa araş-
tırması hizmetlerinde yüzde 7,64, 
bilgi hizmetlerinde yüzde 0,61 azalış 
gerçekleşti. Buna karşılık gayrimen-
kul hizmetleri yüzde 51,10, konakla-
ma hizmetleri yüzde 19,78, seyahat 
acentesi, tur operatörü, diğer rezer-
vasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 
yüzde 14,88 ile endekslerin en fazla 
arttığı alt sektörler oldu.
n SİBEL CANDAN

Vali Vahdettin Özkan başkan-
lığında, Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliş-
tirme Kurulu Toplantısı video-kon-
ferans yöntemi ile yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Vali Özkan; Konya’nın sanayi 
alanında özellikle son yıllarda büyük 
ilerlemeler gösterdiğini ifade ede-
rek, KÜSİ Planlama ve Geliştirme 
Kurulu olarak, Konya iline özel so-
mut çözümler üretmeye yönelik ko-
nular üzerine çalışılması gerektiğini 
dile getirdi.

Vali Özkan başkanlığındaki top-
lantıda, “İlin sanayi ve teknoloji en-
vanteri çıkarılarak kayıt dışılığın ve 
haksız rekabetin engellenmesi; İl 
özelinde ithal edilen ürünlerin yurt 
içinden temini konusunda tarama 
yapılması ve potansiyel iş birliği ça-
lışmalarının hayata geçirilmesi;  İlin 
ihracat kapasitesinin artırılabilmesi 
maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi 
ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için 
potansiyel ürün ve üreticilerin tespit 
edilmesi ve desteklenmesi; Ülke ge-
nelinde ithalatı yapılan ürünlerin il 

tarafından karşılanabilmesi için ana 
yüklenici veya tedarikçi olabilecek 
potansiyel üreticiler ve ürünlerin 
tespit edilmesi ve gerekli çalışmala-
rın hayata geçirilmesi; Sanayi işlet-
melerinin genel görünüm, verimlilik 
ve dijital olgunlukları değerlendiri-
lerek sektör ve firma niteliğine göre 
farklılaşan verimlilik ve dijital dönü-
şüm modellerinin geliştirilmesi ve 
uygulanmasının sağlanması; İhtiyaç 
duyulan yeni yetkinlikler tespit edi-
lerek bu doğrultuda eğitim ve istih-
dam modellerinin geliştirilmesi; Sa-

nayi üretiminin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için sorunların tespit edil-
mesi ve çözülmesine yönelik gerekli 
çalışmaların hayata geçirilmesi” ko-
nuları gündeme getirildi.

Vali Vahdettin Özkan başkanlı-
ğında yapılan toplantıya; Kamu Ku-
rum Kuruluş temsilcileri, Belediye-
ler, ajanslar, üniversiteler ve meslek 
odaları temsilcileri ile OSB Müdür-
leri katıldı. Toplantı kurul üyelerinin 
sunumları ve projelerinin değerlen-
dirilmesi ile sonlandı.
n HABER MERKEZİ

Akyüz ve Şimşek ailelerinin evlatları Rumeysa ve Ferhat düzenlenen düğün töreniyle mutluluğa giden 
yolda en önemli adımı attı. Genç çifti mutlu günlerinde sevenleri ve dostları da yalnız bırakmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkla-
dı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 7.82, yıllık yüzde 37,99 yükseldi

Akyüz ve Şimşek 
ailelerinin mutlu günü

Temmuz Ayı Hizmet Üretici
Fiyat Endeksi açıklandı

Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği sağlanacak

Seher-Ali Akyüz çiftinin  kızı 
Rumeysa ile Songül- Ali Şimşek 
çiftinin  oğlu Ferhat, Ilgın ilçesinde 
düzenlenen düğün töreni ile birbiri-
lerine ‘evet’ diyerek ömür boyu sü-
recek olan mutlu birlikteliklerinin en 
önemli adımını atmış oldu. Pandemi 
kurallarına riayet edilerek gerçek-
leştirilen düğün töreninde Akyüz ve 
Şimşek aileleri, misafirlerini kapıda 
karşılayarak yaşadıkları mutluluğu 
paylaştı. Konya Yenigün Gazete-
si olarak Rumeysa ile Ferhat’a bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken 
Akyüz ve Şimşek ailelerini tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kulu’da 2 ayrı kazada
6 kişi yaralandı

Osman Avanoğlu’nun 
yeni kitabı yayınlandı

Koronadan ölen Kore
Gazisi toprağa verildi

Kulu ilçesinde meydana gelen 
iki ayrı trafik kazasında 6 kişi ya-
ralandı. İlk kaza, dün saat 21.00 
sıralarında Kulu ilçesi Dipdere 
Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat 
K. idaresindeki 06 FC 4733 plaka-
lı Renault marka otomobil, yolun 
karşısına geçmek isteyen büyük-
baş hayvanlara çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle otomobil hurdaya dö-
nerken, araçta bulunan yolcular 
H.K. (31) ve A.K. (55) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulansla Kulu Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 

alındı. Kazada 1 adet büyükbaş 
hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise, saat 07.30 sı-
ralarında Ömeranlı Mahallesi ya-
kınlarında meydana geldi. A.E.G. 
idaresindeki plakası alınmayan 
otomobil kontrolden çıkarak dev-
rildi. Kazada araçta sürücü A.E.G. 
ve araçta yolucu olarak bulunan 
aynı aileden Y.G., E.G. ve F.N.G. 
yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Eğitimci Yazar Osman Ava-
noğlu’nun 3. Kitabı olan Ay Tu-
tulur Gözlerinde adlı şiir kitabı 
yayınlandı. Çimke Yayınlarından 
yayınlanan kitap okuyuculardan 
tam not aldı. 

Kitap hakkında bilgi veren 
Avanoğlu, “Şairin yüreği adeta 
dipsiz bir kuyudur. Bu dipsiz ku-
yuda şairin, sevinci, mutluluğu, 
coşkusu, sevdası, umutları, ha-
yalleri, milli ve manevi değerleri, 
inancı ve imanından mütevellit 
aşkı vardır. Şair; ezilmişliğini, ye-
nilmişliğini, kaybedişlerini, terk 
edilmişliğini, yalnızlığını ve maruz 
kaldığı haksızlıklardan beslenip 
büyüyen hüzün sarmalı ile sararak 
dipsiz kuyuya atar. Dipsiz kuyu şa-
irin haznesidir. Hazinesinden kova 
kova çeker, dizelere döker. Okuyan 
ise idraki ve nasibi nispetinde fay-
dalanır. Kimi birkaç yudum, kimi 
de kana kana içer. 

Şiir alanımdaki başarımı gaze-
tecilik yıllarında ortaya çıktı.  Şiir 
yazmaya haber yazmak ile başla-
dım. Kitabımda genellikle lirik şiir-

ler mevcut.  Şiirlerimim bir kısmı 
da tasarruf ağırlıklıdır. Şiir yazmak 
için öncelikle bol bol kitap okumak 
gerekiyor. 

Gençlere tavsiyem şiir konu-
sunda kendilerini geliştirmek isti-
yorlarsa bol bol kitap okumaları. 3 
şiir kitabının ardından öykü kitabı 
yazma konusunda çalışmalarım 
sürüyor. Fırsat buldukça bol bol şiir 
yazıyorum. Şiir ve yazmak benim 
için bir tutku” ifadelerini kullandı.
n NAZİFE ARSLAN

Karaman’da yakalandığı ko-
rona virüsten dolayı hayatını 
kaybeden 92 yaşındaki Kore ga-
zisi Süleyman Öztürk, son yol-
culuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz 
Çarşamba günü evinde aniden 
fenalaşan Kore gazisi Süleyman 
Öztürk, ailesi tarafından Karaman 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 
ve yapılan test sonuçlarında kora-
na virüse yakalandığı belirlenen 
Öztürk, dün akşam hayatını kay-
betti. Süleyman Öztürk için öğle 
namazının ardından şehir me-

zarlığı içindeki boş alanda cenaze 
namazı kılındı. Sosyal mesafeye 
kuralına uyularak kılınan cenaze 
namazına Öztük’ün ailesi ve ya-
kınları ile Karaman Valisi Mehmet 
Alpaslan Işık, Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Karaman Şube 
Başkanı Behiç Baş ile gaziler ka-
tıldı. Namazın ardından Süleyman 
Öztürk, aynı mezarlıktaki gaziler 
mezarlığında dualarla son yolcu-
luğuna uğurlandı. 7 çocuğundan 
65 torunu olan Süleyman Öz-
türk’ün Karaman’da yaşayan 2 
Kore gazisinden biriydi. n İHA
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İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi
İnsansız helikopter Alpin, aske-

ri görevler, silah ve mühimmat en-
tegrasyonu için güçlendirildi.  Titra 
Teknoloji tarafından geliştirilen ve 
ilk saha deneyiminde yangınla mü-
cadelede kullanılan Alpin, askeri 
görevlere hazırlanıyor. Titra Tek-
noloji Üst Yöneticisi Selman Dön-
mez, 15'inci Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) yeni 
bir gövdeyle katıldıklarını söyledi.

İlk prototip çalışmalarında 
edindikleri tecrübelerden sonra 
aracın gövde tasarımı ve aerodina-
miğinde bazı değişiklikler yapma 
kararı aldıklarını belirten Dönmez, 
aracı savunma sanayisine yönelik 
görevlere hazırladıklarını bildirdi. 
Dönmez, "İlk tasarımlarımızla bir-
likte yapmış olduğumuz uçuş test-
leri sonucunda özellikle savunma 
alanında yapacağımız entegrasyon-
lar için gövde tasarımını hem biraz 
daha dolgun görünmesi hem de 
silah ve mühimmat entegrasyonu-
nun daha verimli olması açısından 
iyileştirdik. İlk prototip gövdeyi de 

IDEF 2021'de sergiledik." dedi.
Askeri kullanım için uzun sü-

redir görüşmeler yaptıkları bilgisini 
veren Dönmez, fuar kapsamında 
ilgili heyetlerle gerçekleştirilen te-
maslar sonucunda da Alpin'e ilişkin 
değerlendirmelerin netleştiğini dile 
getirdi. Dönmez, "Alpin insansız 
helikopter, insansız sistemler sek-
töründe farklı bir noktada duru-
yor. Araç birçok kişinin kafasında 
'drone'lar veya sabit kanat insansız 
hava araçlarıyla örtüştürülemi-
yordu. Fuarda gördükten sonra 
herkesin kafasına daha net olarak 
oturdu. Özellikle lojistik destek, is-
tihbarat, görüntü alma amaçlı ola-
rak helikopterin yakın bir zamanda 
kullanılacağını düşünüyoruz." diye 
konuştu. Selman Dönmez, bunun 
yanında farklı savunma sanayisi fir-
malarıyla özellikle mühimmat, si-
lah entegrasyonuna yönelik görüş-
melerinin devam ettiğini belirterek, 
bu görevler için yeni gövdenin çok 
büyük avantajlar sağlayacağını an-
lattı.

YANGIN SÖNDÜRME 
HELİKOPTERLERİYLE 

BİRLİKTE ÇALIŞTI
Alpin'in Türkiye'nin güney böl-

gelerinde yaşanan orman yangın-
larda kullanılmasına ilişkin de de-
ğerlendirmede bulunan Dönmez, 
şunları kaydetti: "2020'nin son ay-
larında ilk lansmanı yaptığımızda 

Orman Genel Müdürlüğü yangın 
gözetlemesi için gerçekten bunun 
faydalı olabileceği düşüncesiyle 
bizimle irtibata geçmişti. İlerleyen 
süreçte birlikte insansız helikopter-
lerin gözetleme amaçlı kullanılma-
sına yönelik bir operasyon başlattık. 
Bu kapsamda Çanakkale'de uçuş 
gerçekleştirmeye hazırlanırken 

maalesef Antalya-Manavgat'ta bü-
yük yangın başladı. O gece bölge-
ye intikal ettik. Yangın gözetleme 
süreçleriyle ilgili çalışmalarımızı 
başlattık. Bizim için de ilk tecrübe 
oldu. Gerçekten çok başka bir tec-
rübe. Yangın ortamında gözetleme 
amaçlı bir uçuş gerçekleştirdik ve 
yangın söndürme helikopterleriyle 

entegre şekilde, onların yangınla 
yoğun mücadelesine destek ve-
recek şekilde hem kendimizi mu-
hafaza ederek hem onlara tehlike 
oluşturmadan uçuş gerçekleştirdik. 
Bu şunu gösterdi, insansız heli-
kopterler yangın gözeteme amaçlı 
kullanıldığı takdirde hem önceden 
tespit hem çıkan yangınların büyü-
me yönünün ne tarafa doğru ener-
jisinin kaydığının tespiti noktasında 
çok ciddi katkı sağlayabilecek du-
rumda."

Dönmez, özellikle gece uçuş 
yeteneği sayesinde görüntü alabil-
mesiyle Alpin'in gece dahi yangın 
bölgelerinin tespitinde kullanıla-
bileceğinin ve operasyon süreç-
lerinde aktif şekilde karar destek 
mekanizması olabileceğinin görül-
düğünü söyledi.

Selman Dönmez, "Gerçekten 
çok büyük tecrübe oldu. Helikop-
terimizin orman yangınlarının gö-
zetlenmesi anlamında önümüzdeki 
yıllarda çok daha aktif şekilde kulla-
nacağını ümit ediyoruz." dedi. n AA

ASELSAN'ın minyatür bombası 
yeni yeteneklere kavuşuyor

Seri üretimi devam eden ve 
1 metrelik betonu delebilen min-
yatür bombanın yeni varyantı, 
hareketli hedeflere karşı da etkili 
olacak. ASELSAN, seri üretim ça-
lışmaları devam eden minyatür 
bombaya yeni yetenekler kazan-
dırıyor.

Minyatür bomba, hava plat-
formundan çoklu taşıma salanıyla 
atılabilen, sert ve yumuşak kara 
hedeflerine karşı kullanılabilen 
INS/GPS güdümlü bir mühimmat 
olarak geliştirildi. 100 kilometre 
menzile sahip minyatür bomba, 
maliyet etkin bir seçenek oluştu-
rurken düşük ikincil hasara sahip 
bulunuyor.

Delici etkinliğiyle 1 metre ka-
lınlığındaki duvarı delebilen min-
yatür bomba için Cumhurbaşkan-
lığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 
seri üretim sözleşmesi imzalandı. 
ASELSAN, minyatür bomba pro-
jesiyle beraber akıllı çoklu taşıma 
salanı da geliştirdi. 

Bu sayede F-16 uçaklarının 
kanat altlarına dörder adet min-
yatür bomba taşıyan birer çoklu 
salan yerleştirilebiliyor. Toplam 8 
mühimmat 8 farklı hedefe angaje 
edilebiliyor.

Bu salanla beraber Türkiye'de 
ilk kez yerli pnömatik salan sitemi 
de geliştirilmiş oldu. Söz konu-
su gelişmenin ardından silahlı ve 
taarruzi insansız hava araçlarına 
yönelik yeni pnömatik akıllı salan 
varyant çalışmalarına da başlandı.

HAREKETLİ HEDEFLERE 
KARŞI ETKİLİ

ASELSAN minyatür bombanın 

seri üretim çalışmalarını sürdürür-
ken bu kez mühimmatın varyant-
ları üzerinde çalışmalara başlandı. 
Kızılötesi arayıcı başlıklı "Man-in-
the-Loop" özellikli minyatür bom-
ba (IIR Minyatür Bomba) varyantı 
15'inci Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergi-
lendi.

Kızılötesi arayıcı başlık saye-
sinde minyatür bomba önceki 
varyantta olduğu gibi sadece ha-
reketsiz hedeflere değil, hareketli 
hedeflere karşı da etkili bir mü-
himmat olacak. IIR Minyatür Bom-
ba ile ayrıca INS/GPS'in yerlileştiril-
mesi hedefleniyor.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pi-
lotla mühimmatın etkileşimi sağ-
lanırken anlık olarak hedef güncel-
lenmesi mümkün olacak.

ATILDIKTAN SONRA DA 
KONTROL PİLOTTA

İlk varyantta bırakıldıktan son-
ra nokta hedefe giden bir minyatür 
bomba varken, yeni varyantta pi-
lotla etkileşime giren bırakıldıktan 
sonra kontrol edilebilen bir mü-
himmat ortaya çıkacak.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minya-
tür bomba için ASELSAN öz kay-
naklarıyla tasarım süreci devam 
ediyor. Tasarımın tamamlanma-
sıyla yer ve uçuş testleri gerçekleş-
tirilecek. Yeni varyantın yakın za-
manda envantere kazandırılması 
amaçlanıyor.

Patlamaya kadarki yol hari-
taları ve patlama etkisi farklı olan 
minyatür bomba varyantları aynı 
patlama gücüne sahip bulunuyor.
n AA

Aşılamanın hızla devam etmesi ve okulların açılacak olmasının ekonomiye canlılık katması beklenirken, 
gelecek hafta başından itibaren açıklanacak çok sayıda veri ekonomi gündemini hareketlendirecek

Eylülde ekonominin
gündemi yoğun olacak

Türkiye'de eylül ayı, ekonomi 
veri gündemi açısından yoğun geçe-
cek. Ramazanı da kapsayan bu yılın 
ikinci çeyreğinde yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) önlemleri kapsamın-
da bir dönem tam kapanma yaşan-
mış, üretim, imalat, gıda, temizlik, 
sağlık gibi alanlarda istisna tutulan 
kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin 
faaliyetlerine ara verilmişti. Yeme 
içme sektöründe sadece paket ser-
visle hizmet verilirken, şehirler arası 
seyahatlere ve konaklamalara kısıt-
lamalar getirilmişti.

Bu yıl Kovid-19'a karşı önlem-
lerin en yoğun alındığı söz konusu 
döneme ilişkin büyüme rakamları 
1 Eylül Çarşamba günü açıklana-
cak. Bu yılın nisan-haziran döne-
mine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) verileri TÜİK tarafından du-
yurulacak.

Tüm bu önlemlere rağmen 
2020 yılı aynı dönemdeki baz etkisi 
de dikkate alındığında, AA Finans 
Büyüme Beklenti Anketi'ne göre 
ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde 
Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 
büyümesini bekliyor. Türkiye eko-
nomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 
büyümüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da 2021'in ilk çeyreğinde 
yüzde 7'lik büyümenin yakalandı-
ğını hatırlatarak, ikinci çeyrekte de 
ciddi bir büyüme rakamı kaydedil-
mesini beklediklerini açıklamıştı.

İHRACAT VE ENFLASYON
Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 

Eylül Perşembe günü ağustos ayına 
ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 

açıklanması bekleniyor. Türkiye 
ihracatı, temmuz itibarıyla son 12 
aylık ihracatta Cumhuriyet tarihi re-
koruyla ilk defa 200 milyar doları ge-
çerek 201,5 milyar dolara yükseldi. 
Temmuz ayı ihracatı da geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10 artış-
la 16,4 milyar dolar oldu. İhracatta 
yılın tamamı için 210 milyar doların 
aşılması hedefleniyor.

Gelecek hafta açıklanacak bir 
diğer veri ise enflasyon rakamları 
olacak. TÜİK, 3 Eylül Cuma günü 
ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat 
endeksi ile yurt içi üretici fiyat en-
deksini kamuoyuna duyuracak. Tü-
ketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz-
da yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,8 
artmıştı.

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM 
ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK

Gözlerin çevrileceği bir diğer 
veri olan işsizlik rakamları ise 10 
Eylül'de belli olacak. TÜİK, temmuz 
dönemine ilişkin iş gücü istatistikle-
rini açıklayacak. İşsizlik oranı hazi-

randa bir önceki aya göre 2,5 puan 
azalışla yüzde 10,6 olmuştu.

Öte yandan 13 Eylül Pazartesi 
günü duyurulacak ciro endeksleri, 
perakende satış endeksleri, sanayi 
üretim endeksi ve 14 Eylül'de açık-
lanacak konut satış istatistikleri de 
yakından takip edilecek.

Ayrıca 22 Eylül'de kamuoyuna 
duyurulacak tüketici güven endeksi 
ile 29 Eylül'de açıklanacak ekonomik 
güven endeksi de yurt içi piyasaların 
gündeminde yer alacak. Ekonomik 
güven endeksi ağustosta aylık bazda 
yüzde 0,7 artarak 39 ayın en yüksek 
değeri olan 100,8'e yükselmişti.

EKONOMİNİN 
YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR
Makro ekonomik göstergelerin 

yanı sıra eylülde açıklanması bekle-
nen ve Türkiye ekonomisinin üç yıl-
lık yol haritası niteliğini taşıyan Orta 
Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları 
da yakından takip edilecek. OVP ile 
2022-2024 dönemine ilişkin enflas-
yon, istihdam, büyüme, ihracat, cari 

açık gibi temel makro göstergeler de 
belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Birinci Ekonomi Koordinas-
yon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada, OVP hazırlıklarını, kal-
kınma hedefleriyle uyumlu olarak, 
halkın refahını artıracak ekonomik 
ve sosyal politikalar ve bu politikala-
ra yönelik kaynak dağılımını ortaya 
koyacak şekilde sürdürdüklerini söy-
lemişti. Oktay, eylül ayının ilk yarı-
sında OVP'yi kamuoyuna duyurmayı 
planladıklarını açıklamıştı.

Programın açıklanmasıyla, 2022 
yılı merkezi yönetim bütçesine iliş-
kin hazırlıklar da hız kazanacak. 
Orta Vadeli Program ve Mali Planı 
tek bir doküman olarak Orta Vade-
li Program çatısı altında birleştirildi. 
Bu kapsamda, OVP ile mali plan da 
açıklanmış ve temel bütçe büyük-
lükleri belirlenmiş olacak. Bakanlık-
lar bu kapsamda eylülde yoğun büt-
çe mesaisinde bulunacak ve 2022 
yılı bütçelerini hazırlayacak.

FAİZ KARARI 23 EYLÜL'DE
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Para Politikası Kurulu top-
lantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. 
Kurul, son toplantısında politika faizi 
olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını yüzde 19 düzeyinde sabit 
tutmuştu.

Merkez Bankası, mayıs ayına 
ilişkin ödemeler dengesi verilerini 
de 13 Eylül'de açıklayacak. Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı haziran ayı 
bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de 
duyuracak.
n AA
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA 
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 
dördüncü maçında bugün Karadağ'ı 
konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oyna-
nacak mücadele 21.45'te başlayacak 
ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. 
Müsabakada, Fransa Futbol Federas-
yonundan hakem Benoit Bastien düdük 
çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı 
ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien 
Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard 
olacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk ma-
çında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci 
maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 
yenerken, üçüncü maçında sahasında 
Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli 
takım, grupta 7 puanla lider durum-
da bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve 
averajla Hollanda'nın ardından üçüncü 
sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 
puana sahip. Grubun diğer maçlarında 
ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de 
Hollanda karşı karşıya gelecek.

2021'DEKİ 10. MAÇ
Milliler, Karadağ mücadelesiyle 

2021 yılındaki 10. maçına çıkacak. Bu 
yıl oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan 
milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenil-
gi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 15 gol 
atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 14 gol 
gördü. Milli takım, bu yılın ilk maçında 
24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya 
geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya 
Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında 
İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İs-
panya'da Norveç ile oynayan Türki-
ye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 
Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise 
sahasında Letonya ile 3-3 berabere 
kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile 
Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 ka-
zanırken, millilerin Antalya'da Gine ile 
oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli 
takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı 
son özel maçta ise Almanya'da Moldo-
va'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 
2020'nin açılış karşılaşmasında İtal-
ya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 
ve grubun son maçında da İsviçre'ye 
3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 596. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ma-

çıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. 
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319'u 
resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, 
biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 
142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 253'ü deplasmanda, 
259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada 
çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet-
ten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 
gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli 

takımıyla mücadele eden milliler, 595 
karşılaşmanın 512'sini Avrupa, 33'ünü 
Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 
3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle 
yaptı. Milliler, 595 maçta tek hükmen 
galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. 
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 
Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim 
Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 
sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra 
FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu 
oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Tür-
kiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 
2014'te deplasmanda Kosova ile yap-
tığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz ko-
nusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA 
üyesi olmaması nedeniyle değerlendir-
meye alınmadı.

KARADAĞ İLE 3. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 

tarihindeki üçüncü maçına çıkacak. İki 
ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık 
maçında Antalya'da karşı karşıya gel-
mişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 
90+4. dakikada attığı kafa golüyle ka-
zanmıştı. Türkiye ile Karadağ arasında 
27 Mart 2018'de deplasmanda oyna-
nan karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. 
Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder 
ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda 

şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), 

Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay 
Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert 
Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağ-
lar Söyüncü (Leicester City), Merih De-
miral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich 
City), Umut Meraş (Beşiktaş), Alpaslan 
Öztürk (Galataaray)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta 
Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktür-
koğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Fe-
yenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan 
Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Wat-
ford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz 
Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Ay-
temiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür 
(Trabzonspor), Halil Akbunar (Gözte-
pe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes 
Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşik-
taş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

ŞENOL GÜNEŞ İLE 80. MAÇ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direk-

törü Şenol Güneş, Karadağ ile bugün 
oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası 
Elemeleri G Grubu dördüncü maçıyla 
ay-yıldızlı ekibin başında 80. karşılaş-

masına çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, milli takımın ba-

şında ikinci dönemini geçiren Şenol 
Güneş yönetiminde, 56'sı resmi, 23'ü 
özel, toplam 79 maç oynarken, bu mü-
sabakalarda 37 galibiyet, 22 beraberlik 
ve 20 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş 
yönetiminde 121 gol attı, kalesinde 82 
gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 
57. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yöne-
timinde 56 resmi maç oynadı. Türki-
ye, Güneş idaresinde yaptığı 56 resmi 
maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 
13'ünde de eşitliği bozamadı. Bu maç-
larda 97 gol atan ay-yıldızlı ekip, kale-
sinde 56 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 
23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yöneti-
minde 23 özel karşılaşmaya çıktı. Tür-
kiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 
23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik 
ve 7 yenilgi aldı.

A Milli Takım, bu akşam Karadağ 
ile oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası 
Elemeleri G Grubu maçına ev sahipliği 
yapacak olan Beşiktaş Park'ta 70. kez 
sahaya çıkacak. Eski adıyla İnönü Stadı 
olan stadyumda ilk maçına 30 Mayıs 
1948'de Avusturya karşısında çıkan A 
Milli Takım, 3 Mart 2010'daki Hondu-
ras maçı dahil toplam 67 karşılaşma 
yaptı.

Milli Takımımız İnönü Stadı'nın 
yerine 2016'da açılan Beşiktaş Park'ta 
ise 2 müsabaka oynadı. EURO 2020 
elemelerinde 11 Ekim 2019 tarihinde 
Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Ay-Yıl-
dızlılar'ın golünü Cenk Tosun kaydetti. 
Beşiktaş Park'taki ikinci maçını 11 Ka-
sım 2020'de Hırvatistan'a karşı oyna-
yan Milliler, özel müsabakadan Cenk 
Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'in 
attığı gollerle 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. 

İLKLER ŞENOL GÜNEŞ İLE
Karadağ karşılaşması A Milli Takı-

mın olduğu gibi Teknik Direktör Şenol 
Güneş'in de Beşiktaş Park'taki üçüncü 
milli maçı olacak.

Beşiktaş Park'ın açılış maçına Ni-
san 2016'da Beşiktaş'ın başında çıkan 
Şenol Güneş, Ekim 2019'da yeni stat-
taki ilk maçını oynayan A Milli Takımın 
teknik direktörü olarak görev aldı.

A Milli Takımın başında 80. maçına 
çıkacak olan Şenol Güneş, eski adıyla 
İnönü Stadı yeni adıyla Beşiktaş Park'ta 
4'ü resmi toplam 6 müsabakada A Milli 
Takım Teknik Direktörü olarak görev 
aldı. Bu karşılaşmalarda mağlup ol-
mayan A Milli Takım, oynadığı 4 resmi 
müsabakadan 3 galibiyet ve 1 beraber-
likle ayrıldı. n SPOR SERVİSİ/AA

A Milli Takım Karadağ sınavında
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ'ı konuk edecek. Beşiktaş 

Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonun-
dan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Grupta 7 puanla lider konumda yer alan milliler kazanarak yoluna devam etmek istiyor
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Potada Türkiye’nin
rakipleri belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakipleri belli oldu. İsviçre'deki FIBA Basketbol Evi'nde 
düzenlenen kura töreninde, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya-Okyanusya kıtalarının eleme gruplarında mücadele ede-

cek takımlar, birbiriyle eşleşti. Türkiye, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus'la karşılaşacak
Fenerbahçe Rossi’yi

kadrosuna kattı

Beşiktaş denge
ve kuvvet çalıştı

FIFA’dan Cüneyt
Çakır’a görev

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma 
giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşma-
ya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşın-
daki futbolcuyla transfer için prensip anlaşmasına varıldığı 
belirtilerek, "Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve gö-
rüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." 
denildi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğra-
fını paylaştığı Rossi'nin bugün öğle saatlerinde İstanbul'da 
olması bekleniyor.

Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Ros-
si, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer 
oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan 
Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı.

Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen an-
cak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon 
MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu 
Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi. n AA

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında evinde Yeni Ma-
latyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK 
Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sür-
dürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ant-
renman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, 
istasyonlardan oluşan parkurda; güç, denge ve kondisyon 
çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı 
hazırlıklarına bu akşam saat 17.00’de yapacağı antrenman-
la devam edecek. n İHA

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngil-
tere takımları arasında 2 Eylül 2021 Perşembe günü oyna-
nacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasını 
yönetecek. Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas 
Arena Stadyumu'nda TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşma-
da Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık 
Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper 
Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete 
Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak. n SPOR SERVİSİ

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 
2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 
rakipleri belli oldu. A Milli Takım Avrupa 
Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, Büyük 
Britanya ve Belarus'lmücadele edecek. 
Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 
32 takımdan 12'si, Dünya Kupası'na katı-
lım hakkı kazanacak. İlk turda 8 grupta yer 
alan 4'er takımdan gruplarını ilk 3 içinde 
tamamlayanlar, üst tura kalacak. Takım-
lar, ilk turda topladığı puanları ikinci tura 
taşıyacak ve bu turda da 4 grupta ilk 3'e 
adını yazdıran 12 takım, finallere adını 
yazdıracak.

Organizasyonda ilk tur maçları dep-
lasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencere-
de oynanacak. İkinci tur maçları da yine 
deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede 
yapılacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 

maç takvimi şöyle:
Birinci pencere maçları: 22-30 Kasım 

2021
İkinci pencere maçları: 21 Şubat 

2021-1 Mart 2022
Üçüncü pencere maçları: 27 Haziran-5 

Temmuz 2022
Dördüncü pencere maçları: 22-30 

Ağustos 2022
Beşinci pencere maçları: 7-15 Kasım 

2022
Altıncı pencere maçları: 20-28 Şubat 

2023
 Kıtalara göre grup eşleşmeleri
Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar 

şöyle:
 AVRUPA

A Grubu: Sırbistan, Slovakya, Belçika, 
Letonya.

B Grubu: Belarus, Büyük Britanya, Yu-

nanistan, Türkiye.
C Grubu: Hırvatistan, İsveç, Finlandi-

ya, Slovenya.
D Grubu: İsrail, Almanya, Estonya, 

Polonya.
E Grubu: Fransa, Portekiz, Macaris-

tan, Karadağ.
F Grubu: Bosna Hersek, Litvanya, Bul-

garistan, Çekya.
G Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedon-

ya, İspanya, Ukrayna.
H Grubu: Rusya, Hollanda, İzlanda, 

İtalya.
AFRİKA

A Grubu: Yeşil Burun Adaları, Mali, 
Uganda, Nijerya.

B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tu-
nus, Ruanda.

C Grubu: Fildişi Sahili, Gine, Orta Afri-
ka Cumhuriyeti, Angola.

D Grubu: Kenya, Senegal, Mısır, De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti.

ASYA-OKYANUSYA
A Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, 

Filipinler, Hindistan.
B Grubu: Avustralya, Çin, Japonya, 

Tayvan.
C Grubu: Ürdün, Lübnan, Endonezya, 

Suudi Arabistan.
D Grubu: İran, Kazakistan, Suriye, 

Bahreyn.
AMERİKA

A Grubu: Arjantin, Venezuela, Pana-
ma, Paraguay.

B Grubu: Brezilya, Uruguay, Kolombi-
ya, Şili.

C Grubu: Kanada, Dominik Cumhuri-
yeti, Virjin Adaları, Bahamalar.

D Grubu: ABD, Porto Riko, Meksika, 
Küba. n AA

‘İnşallah 2024’te altın madalyayla döneceğim’
 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'n-

da yarışmaları sona eren bir grup milli 
sporcu yurda döndü. Oyunlarda kadınlar 
halter 55 kiloda bronz madalya kazanan 
Besra Duman'ın da aralarında bulundu-
ğu sporcu ve antrenörden oluşan kafileyi, 
İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcafe-
roğlu ile yetkililer karşıladı.

Besra Duman, oyunlarda madalya 
kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile 
getirerek, "Oyunlara ilk kez katıldım. Al-
tın madalya hedefliyorduk. Hedefimiz 
büyüktü ama olmadı, nasip değildi. İn-
şallah 2024'te altın madalyayla dönece-
ğiz. Evet üçüncü olduğum için çok mutlu-
yum. Biz Türk bayrağını dalgalandırmak 
istiyoruz. Aramızda madalya alamayan 
arkadaşlarım oldu. Onlar için çok üzgü-
nüm. Kalan arkadaşlarım da var. İnşal-
lah madalyayla dönerler." diye konuştu.

Paralimpik oyunlarda yer almanın 
çok farklı olduğunu aktaran Besra Du-
man, hedefleri hakkında, "Üç ay sonra 
dünya şampiyonası var. Bir sene sonra 
da Avrupa Şampiyonası var. İnşallah 
bundan sonra birincilik için mücadele 

edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Besra Duman'ın antrenörü Arif Kıran 

da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini an-
latarak, "Beklentimizi karşılayamadık. 

Beklentimiz üç madalyaydı. Ona göre 
hazırlanmıştık. Ufuk aksaklıklar ve sa-
katlık... 2024'e çok daha iyi hazırlanıp, 
3-4 madalya ile dönme arzusundayız. 
Bu pandemi süreci gerçekten bizi geri-

ye attı. Besra ile normalde birincilik için 
taktik geliştirmiştik. Onu da yapamadık. 
Üç ay sonra dünya şampiyonası var. Ona 
hazırlanacağız." değerlendirmesinde bu-
lundu. n AA

Konyalı bisikletçiler
kürsüye çıktı

Konya Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi 
(TOHM) Bisiklet sporcuları Malazgirt Zafer Kupası Bisiklet 
Yol Yarışları’ından madalyalarla döndü.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos 2021 tarihin-
de gerçekleştirilen ‘Malazgirt Zafer Kupası Bisiklet Yol 
Yarışları’nda Genç Erkekler kategorisinde Konya TOHM 
sporcularından Kemal Çelik 1. olarak altın madalya Emre 
Yuca 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca takım 
klasmanında Konya Gençlik ve Spor Kulübü 1. oldu. Kon-
ya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 
sporcular ve antrenörler tebrik edilirken, başarılarının de-
vamı dileklerinde bulunuldu. n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor ligde yenilgiyi unuttu
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haf-

tasını galibiyetle kapatarak liderlik koltu-
ğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör 
Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi 
unuttu. En son teknik direktör Avcı yöne-
timinde geçen sezonun 29. haftasında 
Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 
mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra 
oynadığı 15 maçı kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında gö-
reve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 
Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 ga-
libiyet elde etti, 8 beraberlik aldı. Trab-
zonspor'un Abdullah Avcı ile 176 gündür 
bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile 

ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet ya-
şadı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik 
adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 
maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

GEÇEN SEZONA 5 PUAN FARK
Trabzonspor, geçen sezon ilk 3 hafta-

da 4 puan alırken bu sezon 9 puanla söz 
konusu dönemi lider tamamladı. Kara-

deniz ekibi, geçen sezon 3 haftada 1'er 
galibiyet, beraberlik, mağlubiyet alırken 
bu sezon 3 maçı kayıpsız geçti.

AĞAOĞLU DESTEK İSTEDİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet 

Ağaoğlu, bu sezon hasretini çektikleri 
mutlulukları hep birlikte yaşayacaklarını 
umut ettiğini belirtti. Bordo-mavili kulü-
bün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp der-
gisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Ağaoğlu açıklamasında şu ifadeleri 
kullandı: “Uzun, yorucu, stresli ve he-
yecan dolu bir sezondayız. Bu sezon bo-
yunca tüm futbolcularımız kulübümüzün 
başarısı için mücadele edecek. Sizlerden 
ricam, oyuncularımızı sahiplenmemiz, 
futbolcularımızın daha da başarılı olabil-
mesi için elinizden geleni yapmanız, ar-
dından bordo-mavili formalarınızı giyerek 
tribünlerde, sokaklarda, hayatın her ala-
nında Trabzonspor'un yanında olmanız-
dır. Bizler bir olduğumuzda güçlüyüz. Bir 
olduğumuzda başarılı olabiliriz. Bu yolda 
destek bekliyoruz.” n AA
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Şaban Topal İnşaat’ın ikinci kuşak yöneticisi İbrahim Ethem Topal sektörü ve özel yaşamı ile ilgili değerlendirme-
lerde bulundu. Topal, “Necmettin Erbakan’ı kendime hep örnek aldım ve onun yolundan gitmeyi istiyorum” dedi

Erbakan’ın yolunda
Tüm birimleriyle, müşterile-

rinin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru 
algılar, onların daha iyi bir yaşa-
ma yönelik değişen beklentilerini 
karşılamada yenilikçi bir yaklaşım 
içerisinde olan Şaban Topal İnşa-
at ikinci kuşak yöneticisi İbrahim 
Ethem Topal 10’Lar Dergisi’ne 
özel açıklamalarda bulundu. To-
pal, “Faiz bizim en büyük prob-
lemimiz ve bu konuda çözüm 
sunmak için çalışmalar yapmak 
istiyorum” diye konuştu.

İbrahim Ethem Topal kimdir?
İbrahim Ethem Topal 1192 

Aksaray doğumluyum. Babamın 
ikameti dolayısıyla doğma büyü-
me Konyalıyım. Konya Anadolu 
Lisesi Fen Bilimlerinde okudum. 
2014 yılı Aksaray Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünü 
bitirdim. Sonrasında da askerlik 
sonrası şirketteki genel müdürlük 
görevini yürütüyorum.

Şaban Topal İnşaat’ın kuru-
luş hikayesini dinleyelim sizden.

Babam 1986 yılında üniversi-
te okumak için Konya’ya geliyor 
ve üniversite sonrasında Karatay 
Belediyesi Harita Kadastro bölü-
münde işe başlıyor. Belediyede 
sevilen bir kişi olarak çalışma-
larını sürdürüyor. 1996 yılında 
belediye bünyesinde kurulan bir 
kooperatif ile birlikte de sektö-
re adım atmış oluyor. Babamın 
çıraklık ve ustalık şeklinde faa-
liyetlerini ayırırsak işin çıraklı-
ğını 1996 yılından 2003 yılına 
kadar belediye kooperatiflerinde 
yapıyor. 2003 yılında belediye 
öncülüğünde yapılan kooperatif 
bittikten sonra 2007 yılına kadar 
sektörle ilgili araştırmalar içine 
giriyor. 2007 yılında da kendisi-
nin öncülük ettiği Gözde Konut-
ları ile sektöre tam anlamıyla gi-
riş yapmış oluyor. Sonra Akköşk, 
Akbey gibi konutların da yapımı 
üstlenip güzel bir referans elde 
ediyor. Bu kooperatiflerde bine 
yakın üye kazanmayı başarıyor. 
Buradaki başarının sırrını da gü-
ven ve kalite olarak sıralayabiliriz. 
Şu ana kadar hiç kimseyi mağdur 
etmedik ve bunun da sonuçları-
nı olumlu anlamda hep gördük. 
2010 yılında da ben işlerin nasıl 
yürüdüğünü öğrenerek 2014’e 
kadar tecrübe edindim. Benim ve 

ablamın da şirketimiz bünyesinde 
başlamasıyla birlikte yeni çalış-
malar ve projelerle şirketimizin 
daha da büyüme hızını yakaladı-
ğımızı düşünüyorum.

Son yaptığını proje hangisi-
dir?

Şu anda devam eden Berat 
Sitesi projemiz var. Bir ekmek fı-
rını çalışmamız vardı teslim ettik. 
Yakında başlayacağımız Ottoman 
ve Selimiye projeleri de var. İn-
şaat çalışmalarımızı genelde Ka-
ratay bölgesinde sürdürüyoruz. 
Lakin önümüzdeki projelerde Ka-
ratay dışında Selçuklu ve Meram 
bölgesinde de iş yapmayı hedef-
liyoruz. Hatta Meram bölgesinde 
üzerinde çalıştığımız bir arsa var 
ve şartlar oluşursa da başlamayı 
düşünüyoruz.

Pandemi nasıl geçti, geçiyor?
2018 yılında gazetede bir 

haber okumuştum. Döviz ku-
rundaki dalgalanma sonrasında 
sadece İstanbul’da 400 bin adet 
konut stoğundan bahsediliyordu. 
Konya’da da haddinden fazla ko-
nut stoğu vardı. Rahip olayından 
sonra inşaat sektörü dibe vurma-
ya başlamıştı. Ama 2019 yılında 
biraz daha işler toparladı ve 2020 
yılında devletin teşvikleriyle de 
birlikte de Türkiye ve Konya’da 
konut stoğu diye bir şey kalma-
dı. Şu anda yeni inşaatlarda girdi 
maliyetler yüksek olduğu için fi-
yat makası da var. Şu anda talep 
var ama fiyatlar yüksek. İnsan-
ların gelir düzeyleri aynı oranda 

artmadı. Pandemi sürecinde ge-
çen yıl iyi geçmişti bu devletin 
yeniden bir destek güncellemesi 
yağması gerekiyor. 

Devlet destekleri yeterli oldu 
mu?

Bizim en büyük desteğimiz 
kredi desteği idi. Onun dışında 
kısa çalışma gibi destekler verdi 
ama vurucu hamle bizde kredi 
oranlarının düşmesi şeklindedir. 
İşin doğrusu biz insanları krediye 
yönlendirmiyoruz. Şu ana kadar 
da kredili sattığımız konut sayısı 
kısıtlıdır. Krediye olumlu bakmı-
yoruz.

Konut satışını yatırım aracı 
olarak mı düşünüyor?

Bunda bölgesel farklılıklar 
var. Karatay bölgesi başımızı so-
kacak bir evimiz olsun düşünce-
sinde. Yatırım için alan da var. Bu 
konuda farklı düşünenler de var.

Arsa tahsisi konusunda sıkın-
tı var mı?

Sıkıntı yaşadığımız dönemler 
elbette oluyor. 2000 öncesinde 
bu sıkıntı daha fazlaydı ama bunu 
yavaş yavaş aştığımızı düşünü-
yorum. Kaldı ki, Konya geniş bir 
bölge olması hasebiyle çok fazla 
problem yaşanmıyor.

İbrahim Ethem Topal’ın işye-
rinde babasıyla ilişkisi nasıldır?

Babamla ilişkimiz daha çok 
patron çalışan ilişkisidir. Babam 
buranın dikili bir çınarıdır. Biz de 
onun gölgesinde şirkete katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. Yavaş ya-
vaş da işleyiş ile ilgili sorumluluk-

lar almaya başlıyoruz diyebilirim. 
Burada yine kardeşimizle kurdu-
ğumuz harici bir şirket var. Proje 
ve taahhüt işlerini de yürütüyo-
ruz. Bunun haricinde de kendimiz 
yaptığımız için atölyelerin takibini 
yapıyoruz. Babamın oluşturmuş 
olduğu güven konusu bizim önü-
müzü açıyor.

İş haricinde neler yapıyorsu-
nuz?

2019 yılında evlendim, evi-
me zaman ayırmaya çalışıyorum. 
Onun haricinde arkadaş grupları-
mız var. Lise yıllarımda futbol oy-
nadım. Karatay Belediyespor’da 
dövüş sporlarıyla ilgilendim. 
Üniversite dönemlerinde vakıf, 
STK’larla ilgileniyordum. Sonra-
sında partide görev aldığımız dö-
nemler oldu. Şimdi de MÜSİAD, 
Genç GİV gibi vakıf ve STK’larda 
faaliyetlerde bulunmaya çalışı-
yoruz. Buralarda maddi manevi 
destek olmaya çalışıyoruz. Onun 
haricinde arkadaş gruplarımızla 
bir araya geliyorduk ama şu anda 
pandemi pek izin vermiyor. Yürü-
yüş yapmayı seviyoruz. Halı saha 
aktivitelerimiz var.

Gençlere tavsiyeleriniz ne 
olur?

Benim şu dönemde gençlerde 
gördüğüm bir kamu kurumların-
da çalışabilme isteği var. Herkes 
üniversite mezunu dolayısıyla 
senin bir farklı bir referansın yok-
sa üniversite mezunuolmak bir 
anlam ifade etmiyor. Kendilerini 
geliştirsinler. Alanlarıyla ilgili to-
zunu yutabileceği bir yere girip 
çalışsın kendilerini geliştirsinler.

Kendini 10 yıl sonra nerde 
görüyorsunuz?

Şirketimizi geliştirmeyi dü-
şünüyorum. Özellikle Konya ya 
da şehir dışında yeni projeler 
yapmak istiyorum. Hep siyasetin 
içinde olmaya çalıştık. Necmet-
tin Erbakan’ı kendime hep örnek 
aldım ve onun yolundan gitmeyi 
istiyorum.

 Faiz bizim en büyük prob-
lemimiz ve bu konuda çözüm 
sunmak için çalışmalar yapmak 
istiyorum. Bu başkanlık mı olur, 
vekillik mi olur yoksa bulundu-
ğum konumda mı bu konuda çö-
züm üretirim? bilmiyorum ama 
siyaset aklımda hep var.

Ethem Topal

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Konyaspor’da Farouk Miya ile yollar ayrıldı 
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’da Ugandalı futbolcu Farouk 
Miya ile karşılıklı anlaşılarak yollar ay-
rıldı. Teknik Direktör İlhan Palut tarafın-
dan kadroda düşünülmeyen 23 yaşında-
ki futbolcuya teşekkür edilerek yolların 
ayrılmasına karar verildi. 

Konyaspor’da üst üste ayrılıklar 
devam ediyor. Şu ana dek geçen sezon 
kadroda yer alan Marko Jevtovic, Le-
van Shengelia, Deni Milosevic, İsmael 
Diomande, Doğan Can Gölpek, Erdon 
Daci, Ozan Can Oruç ve İsmail Güven 
ile yollarını ayıran Anadolu Kartalı son 
olarak kadro dışı bırakılan Farouk Miya 
ile de karşılıklı anlaşma yoluna giderek 
yollarını ayırdı. Teknik Direktör İlhan 
Palut’un gözüne giremeyen ve başarılı 
teknik adam tarafından kadro dışı bı-
rakılan 23 yaşındaki futbolcu takımdan 
ayrılırken, Konyaspor sosyal medya 
üzerinden yaptığı paylaşımla oyuncu-
ya teşekkür etti. Konyaspor’un resmi 

sosyal medya hesabından yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Oyun-
cumuz Farouk Miya’ya hizmetlerinden 
dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde 
başarılar dileriz.”

45 MAÇA ÇIKTI
Konyaspor’un yollarını ayırdığı Fa-

rouk Miya Yeşil-Beyazlı forma ile Sü-
per Lig’de 41, Türkiye Kupası’nda ise 4 
maça çıkarken toplamda 45 maçta Kon-
yaspor formasını terletti. Büyük umut-
larla transfer edilen Ugandalı futbolcu, 
söz konusu maçlarda 8 gol atarken 3 de 
asist yaptı. 2019-2020 sezonunda ligin 
son haftalarında oynanan Medipol Ba-
şakşehir karşılaşmasında attığı 2 gol ile 
hafızalara kazınan Miya, 2 yıllık süreçte 
beklenen performansı sergileyemedi.

Öte yandan Miya’nın ismi TFF 1.Lig 
ekiplerinden MKE Ankaragücü ile anılır-
ken, oyuncunun kısa süre içerisinde bir 
takıma imza atması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Kartal, en iyi sezon 
başlangıcını yaptı

İttifak Holding Konyaspor, geride kalan ilk 3 haftada 7 
puan toplayarak en iyi sezon başlangıcını yaptı. Yeşil-Be-
yazlılar Süper Lig’de mücadele ettiği 20 sezonda ilk 3 
hafta itibariyle en fazla 6 puan toplarken, 2021-2022 se-
zonun başlangıcını 7 puanla yaptı. Ligin ilk haftasında Si-
vasspor’u, akabinde ise Başakşehir’i mağlup eden Anadolu 
Kartalı,  3.haftada ise Adana Demirspor ile 1-1 beraber kal-
mıştı. Süper Lig’de mücadele ettiği söz konusu sezonlarda 
en iyi başlangıcını yapan Konyaspor, 4.haftada oynayacağı 
Altay’ı yenerek yoluna mağlubiyetsiz bir şekilde devam et-
mek istiyor. n SPOR SERVİSİ

Artem Kravets ikilemde bırakıyor
Süper Lig’de yaz transfer dönemi-

nin sonuna doğru yaklaşılırken, Kon-
yaspor’da da hareketli günler yaşanıyor. 
Üst üste Erdon Daci ve Farouk Miya ile 
yollarını ayıran, Polonya’dan Jesus Ji-
menez ile de büyük oranda anlaşma 
sağlayan Yeşil-Beyazlılarda Ukraynalı 
santrfor Artem Kravets’in takımdan ayrıl-
ması gündemde. Geçen sezonun başın-
da Dinamo Kiev’den transfer edilen Kra-
vets sezona iyi bir başlangıç yaparken, 
özellikle ikinci yarıda performansıyla 
hayal kırıklığı yaratmıştı.

Konyasporlu taraftarların çok şey 
beklediği deneyimli golcü, beklentilere 
yanıt veremezken, geçen sezonun sonu-
na doğru sakatlık yaşamıştı. Kamp süre-
cinin yarısını da ülkesinde tedavi olarak 
geçiren 31 yaşındaki futbolcu, kampa 
geç katılmış ve hazır olmadığı için hazır-
lık maçlarında ve 2021-2022 sezonun ilk 
3 haftasında forma şansı bulamamıştı. 
Bu bağlamda oyuncu ile anlaşma zemini 
arayan Anadolu Kartalı, Ukraynalı ism ile 
anlaşması durumunda yollarını ayıracak. 
Fiyat konusunda anlaşmazlık çıkması du-
rumunda ise Konyaspor, sözleşmesinin 

bitimine 1 yıl kala Kravets ile bir toplantı 
gerçekleştirerek yola devam edecek. 

Geride kalan sezonda Yeşil-Beyazlı 
forma ile 30 maçta forma giyen Artem 
Kravets 9 gol, 2 asistlik bir performans 
sergilerken, 4 kez de sarı kart görmüş-

tü. Yeşil-Beyazlı taraftarlar ise Kravets 
konusunda ikiye bölünmüş durumda. 
Konyasporlu taraftarların bir kısmı, de-
neyimli golcünün fizik ve mental açıdan 
toparlanması durumunda katkı sağlaya-
cağını düşünürken, bir kesim ise oyuncu 

ile yolların ayrılmasının doğru olacağı 
düşüncesinde.

Kravets konusunda henüz net bir ge-
lişme yok iken ilerleyen süreçte bu konu-
nun da açıklığa kavuşması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor transferde sona yaklaşıyor. 
Şu ana dek Soner Dikmen, Oğulcan Ül-
gün, Serdar Gürler, Paul Jose Mpoku, 
Nafican Yardımcı, Endri Çekiçi ve Kon-
rad Michalak’ı kadrosuna katan Anadolu 
Kartalı, kanat forvet noktasında 27 ya-
şındaki İspanyol oyuncu Jesus Jimenez 
ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu 
ile uzun süredir görüşen Anadolu Kartalı 
bu transferi sonuca bağladı ve Jimenez’i 
Konya’ya davet etti. 2 gün içerisinde şeh-
re gelmesi beklenen golcü oyuncunun en 
geç Cuma günü resmi sözleşmeye imza 

atması bekleniyor. Yunan ekibi Olympi-
akos’unda gündeminde olan Jesus Jime-
nez’in Konyaspor’u tercih ettiği öğrenildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI
Konyaspor’un prensip anlaşmasına 

vardığı Jesus Jimenez yeni sezona iyi bir 
başlangıç yaptı 27 yaşındaki başarılı fut-
bolcu bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 3 
gol atarken, performansıyla da ön plana 
çıktı. 4 yıldır Polonya’nın Gornik Zabrze 
takımında forma giyen İspanyol isim, 
istikrarlı bir grafik ortaya koydu. Polonya 
ekibinde son 4 sezonda 118 maça çıkan 
Jesus Jimenez, 118 karşılaşmada forma 

giyerken, 37 gol 19 asist yapmayı başardı. 
JESUS JİMENEZ KİMDİR

İttifak Holding Konyaspor’un kad-
rosuna katmak için prensip anlaşmaya 
vardığı Jesus Jimenez 1993 yılında İs-
panya’nın Leganes kentinde doğdu. 

Futbola da Leganes altyapısında 
başlayan Jimenez, sonrasında İspan-
ya’da Union Adarve, Alcorcon, CA Pinto, 
İllescas ve Talavera formaları giyerken, 
2018 yılında Polonya’nın Gornik Zabrze 
takımına transfer oldu. 

Polonya’da adeta kendini bulan ba-
şarılı isim, son anda bir pürüz çıkmama-

sı durumunda yeni sezonda Yeşil-Beyazlı 
formayı terletecek.

Teknik direktör İlhan Palut’un müca-
deleci oynayan ve oynatan futbolcuları 
tercih ettiği bilinirken, Jesus Jimenez’in 
bu noktada istikrarı ve mücadeleci oyun 
yapısı göz önünde bulunduruldu. Hem 
kanat hem de santrfor mevkiinde oyna-
yabilen 27 yaşındaki İspanyol oyuncunun 
Konyaspor’da hangi bölgede oynayacağı 
merakla beklenirken, Yeşil-Beyazlıların 
bir transferi daha bu hafta içinde sonuca 
ulaştırması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Jesus Jimenez
Kartal oluyor
İttifak Holding Konyaspor’da transfer çalışmaları sürerken, kanat-forvet transferinde sona yaklaşıldı. Yeşil-Beyazlılar 

Polonya’nın Gornik Zabrze takımında forma giyen 27 yaşındaki İspanyol futbolcu Jesus Jimenez ile prensip anlaşmasına 
vardı. 2 gün içinde Konya’ya gelmesi beklenen Jimenez’in en geç Cuma günü resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

Altay maçının
mesaisi başlıyor

1922 Konyaspor 
Tarsus’a hazırlanıyor

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da 
4.haftada oynanacak olan Altay maçının hazırlıkları bugün 
başlıyor. Saat 11.00’de Kayacık Tesisleri’nde Altay maçının 
ilk antrenmanını yapacak Konyaspor’da milli takımlarda 
bulunan İbrahim Sehic, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, 
Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi ve Sokol Cikalleshi antrenman-
da yer almayacak. Bunun yanı sıra rehabilitasyon süreci 
devam eden oyuncularda takımdan ayrı çalışmalarını sür-
dürecek. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor’da ligin ilk haftasında oynanacak olan 
Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları sürüyor. Pazar 
günü saat 16.00’da ligin güçlü ekiplerinden Tarsus İdman 
Yurdu’nu Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda 
konuk edecek Yavru Kartal, lige galibiyetle başlamak ister-
ken, hazırlık döneminde sıkı çalışmanın meyvesini almak 
istiyor. Teknik Direktör Hakan Ünal nezaretinde Saraçoğlu 
Tesisleri’nde hazırlıklarını yapan 1922 Konyaspor’da mo-
rallerin ise oldukça yerinde olduğu gözlemlendi.
n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

RRPPSS


