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SANAYİDE PİŞTİK, 
BAŞARI SAĞLADIK

Konya’nın üreten ‘Genç Yıldızlar’ı

Babasından devraldığı iş ahlakı ve anlayışıyla sek-
tördeki çalışmalarını sürdüren Anadolu Motor Bobi-
naj ve Manyetik Fren Sahibi İbrahim Büyükpişirici, 
“Konya sanayisi çok güzel yerlere geldi. Biz de bu 
başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruz” dedi.

Adım adım maviye!
Konya’nın aşı oranı 
yüzde 72,6’ya ulaş-

mış durumda. Bu 
oranın önümüzdeki 

günlerde yüzde 
75’e çıkartılarak, 

Konya’nın risk hari-
tasında mavi olma-

sı amaçlanıyor.

AŞILAMADA YÜZDE 
75’E AZ KALDI

Aşılama çalışmalarında Kon-
ya’da büyük çaba sarfeden 
ekipler, sürekli vatandaşları aşı 
olmaya çağırıyor. Şuan Sağlık 
Bakanlı tarafından açıklanan aşı-
lanma oranlarında yüzde 72,6’yla 
sarı (orta riskli il) renkte olan 
Konya’da, önümüzdeki günler-
de oranın yüzde 75’e çıkartılarak 
harita üzerindeki renginin mavi 
olması hedefleniyor.  

AŞISIZ OLANLAR 
YOĞUN BAKIMDA!

Konya’daki hastanelerin yoğun 
bakımlarında yatan hastala-
rın yüzde 92’sinin aşısız veya 
aşılarının tamamını vurulmamış 
hastalardan oluşması aşının 
önemini gösteriyor. Yoğun 
bakımlarda ortaya çıkan bu 
oran, koronavirüse karşı aşının 
tek silah olduğunu bir kez daha 
ortaya koyuyor.
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Sıfır atık 
için sahadalar

Bilim kurtları 
gururlandırıyor

Yerinde tespit, 
kalıcı çözüm

Selçuklu Belediyesi tarafından 
çevre ve sıfır atık konusunda 
duyarlılığı artırmak üzere 
bilgilendirme çalışmalarını 
hızlandırdı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Hemşerilerimizi çevre gönül-
lüsü olmaya davet ediyorum” 
dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediyesi’nin eğitim 
projelerinden olan Bilim Kur-
du’ndaki takımlar TEKNOFEST 
finallerine hazırlanıyor. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, Bilim Kurdu Projesi’nin her 
başarısıyla gururlandırdığını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 3'TE

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, AK Parti Konya 
Milletvekilleri ve ilçe teşkilat 
mensupları ile birlikte Kara-
tay’ın her mahallesini gezmeye 
devam ediyor. Yapılan ziyaret-
lerde ihtiyaç duyulan hizmetler 
tespit edilip, eksikliklerin gide-
rilmesi için çözüm üretiliyor.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Büyükşehir moral oldu Kırtasiyecileri tercih edin!

Konya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden en 
çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki 

500 çocuğa bisiklet hediye ederek çocukların yüzünü 
güldürdü. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, okul alışverişlerinde 

kırtasiyecilerin tercih edilmesini istedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Gönül bağı kurdular 
Görmeyenleri 
Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı 
Veli Özağan, HDP 
İl Başkanlığı binası 
önündeki oturma 
eylemini kararlılıkla 
sürdüren anneler 
ile gönül bağı kur-
duklarını belirterek, 
annelerin yanlarında 
olduklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Öğrencilerin 
yüzü gülecek

Konya’da faaliyet gösteren yardım kuruluşları, yeni 
eğitim öğretim yılı öncesinde başladıkları yardım 

kampanyaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzlerini 
hayırseverler aracılıyla güldürecek.

n HABERİ SAYFA 4'TE

04 Yağız, seçim 
bürosunu açtı 06 Şarampole takla atıp

tarlaya yuvarlandı!
Adalet çalışanları
yargı paketi istiyor07

Çumra; çekim merkezi
Sadece Konya’nın değil Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir paya sahip 
olan, verimli topraklarının suyla buluşturulması ile üretim potansiyeli artan 
Çumra, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle de turizm alanında bir çekim 
merkezi halinde.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Sadece Konya’nın değil Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir paya sahip olan, verimli topraklarının suyla buluşturulması ile 
üretim potansiyeli artan Çumra, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle de turizm alanında bir çekim merkezi halinde

Medeniyetin merkez üssü: Çumra
Konya il merkezine sadece 43 

kilometre uzaklıkta, Konya Karaman 
demiryolu üzerinde kurulan ve 1926 
yılında ilçe hüviyeti kazanan Çumra, 
verimli toprakları ve üretim potansi-
yeli ile hem ilçe hem de Konya eko-
nomisine büyük katkı sağlıyor. 

Tarımsal üretimde markalaş-
mış olan kavun, şeker pancarı, ka-
bak çekirdeği gibi ürünleri bulunan 
Çumra’ya genel olarak bakıldığında 
aslında sadece üretim potansiyeliyle 
değil, tarihi, kültürü, turistik değer-
leri ile de ortaya koymak gerekiyor. 
Her ne kadar yakın diyebileceğimiz 
bir tarihte ilçe olmuş olsa da Çum-
ra’nın yaklaşık 9 bin yıl öncesine 
dayanan bir yerleşik hayat geçmişi 
bulunuyor. Bugün dünyada bilinen 
ilk yerleşim yeri olarak kabul gören 
Çatalhöyük, geçmişin izlerini yan-
sıtan başlı başına bir değer olarak 
görünürken, bu değerlerin turistik 
anlamda daha çekici hale gelmesi 
için ise özellikle son dönemde yapı-
lan yatırımlar gelecek adına umut 
vadediyor. 

MEDENİYET DÜNYAYA 
ÇUMRA’DAN YAYILIYOR

En önemli dünya mirasları ara-
sında yer alan Çatalhöyük ve çev-
resinde yapılan kazı çalışmaları ne-
ticesinde bölgede yerleşik hayatın 
MÖ 7000 yıllarına kadar uzandığı 
saptandı. Dünyanın bilinen ilk yerle-
şim yerleri içerisinde yer alan Çatal-
höyük’te yapılan kazı çalışmalarında 
elde edilen veriler, medeniyetin de 
tüm dünyaya buradan yayıldığına 
işaret ediyor. Öyle ki, ticaretin, hay-
vanların evcilleştirilmesinin, takı, 
ziynet eşyası, resim ve heykel sanat-
larıyla dokumacılığın ilk kez burada 
yapıldığı, toprak kaplar ve bakırın ilk 
kez burada kullanıldığı ortaya çıkan 
verilerle ispatlanabiliyor. Buradan 
hareketle neolitik devre ait ilerlemiş 
bir medeniyetin tüm dünyaya Çum-
ra’dan yayılmış olduğu çıkarımına 
varılabiliyor. 

Çatalhöyük’ten başka Neolitik 
devirden kalma Çumra ve çevresin-
de Sırçalıhöyük, Seyithanhöyüğü, 
Karahöyük, Karkınhüyüğü, Dede-
moğluhüyüğü, İçericumrahüyüğü, 
Alibeyhöyüğü, Abditoluhöyüğü ve 
Üçhöyük köyünde bulunan 3 adet 
höyük bulunuyor. 

ESERLERDE KARAMANOĞLU 
HAKİMİYETİ VAR

Tarih öncesi dönemden sonra 
Çumra’nın Hititler, Persler ve Frig-
yalıların idaresinde kaldığı da tarih 
bilimciler tarafından ortaya konulan 
önemli bilgiler arasında yer alıyor. 
Anadolu’nun İslamlaştırılması ile 
birlikte yörede Selçuklu hakimiyeti-
nin var olduğu bilinmesine karşılık, 
tarihi eserlere bakıldığında bariz bir 
şekilde Karamanoğulları’nın haki-
miyeti görünüyor. Çumra’da Kara-
manoğulları döneminden kalan Di-
neksaray, Balçıkhisar, Tavşankoprü, 

Karaman, Seyithan ve Karkın köp-
rüleri ile İçeriçumra Mahallesi’nde 
tarihi Esatpaşa Camii bugün halen 
varlığını sürdürüyor. 

Diğer yandan ilçenin bugünkü 
sakinlerinin büyük bir bölümünün 
Selçuklu boylarından Karkın, Av-
şar vb. olduğu; daha sonra 1936 
ve 1950 yıllarında Balkanlardan 
Anadolu´ya yelen göçmen ailelerin 
Çumra’ya yerleştirildiği; takip 
eden yıllarda da Hadim, Boz-
kır, Ermenek gibi ilçeler ve 
yakın köy ve kasa-
balardan gelen 
göçlerle ilçe-
nin büyüye-
rek bugün-
kü halini 
aldığı bili-
niyor. 

İLÇEYE YAPILAN 
İLK BİNA TREN İSTASYONU

Çumra’nın hızla büyüyüp ge-
lişmesinde her ne kadar tarihi ve 
kültürel değerleriyle verimli toprak-
larının yadsınamaz bir etkisi görülse 
de Çumra’nın gelişimine en önemli 
katkı sağlayan unsurlardan biri de 
ulaşım olarak dikkat çekiyor. Zira 
1894 yılında yapımına başlanan ve 

1913 yılında tamamlanarak 
hizmete sunulan Haydar-
paşa – Bağdat Demiryo-
lu Projesi’nin önemli bir 
durağı da Çumra oluyor. 
Dolayısıyla Çumra’ya 
yapılan ilk büyük bina-
nın da Çumra İstasyon 
Binası olduğu bura-
dan anlaşılıyor. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
1926 yılında Adana’ya giderken 
Çumra’da verdiği mola esnasında 
Çumra İstasyonu’nun etrafını sey-
redip sulama tesis ve lojmanlarını 
görünce, “Bu şirin beldeyi geliştir-
mek buraya önem vermek lazımdır. 
Çumra ilçe olmaya layıktır” dediği 
de tarih kaynaklarında yer alıyor. 
Buradan hareketle Çumra’nın ku-
ruluş tarihi 26 Haziran 1926 olarak 
kayıtlara geçiyor. 

ÇUMRA KAVUNU 
LEZZET AVCILARINI 
KENDİNE ÇEKİYOR

Sahip olduğu bereketli toprakla-
rında kendine has lezzetiyle yiyenle-
rin bir daha istediği ve artık Türki-
ye’de bir marka haline gelen Çumra 
Kavunu da ilçenin marka değerine 
katkı sağlayan önemli bir ürünü. 
Mayıs ayı başında ekimi başlayan 
Çumra kavununda hasat, Temmuz 
ayı sonlarında başlayıp Ağustos ayı 
ortalarında sona eriyor.

 Çiftçiler ise ekiminden hasat za-
manına kadar kavuna gözü gibi bakı-
yor. Hasatta ilk olarak sapı kesilerek 

dalından ayrılan ka-
vunlar insan gücüy-
le tek tek tarladan 
toplanıp traktör 

römorkları-
na yük-

leniyor. 

Daha sonra traktörlerden kam-
yonlara yüklenen kavunlar Tür-
kiye’nin dört yanına gönderiliyor. 
Toptancılar da en çok, tadından 
çatlayan Çumra kavununu tercih 
ediyor. Çiftçiler ise tarlada ürettik-
leri kavunlara bir bebeğe bakar gibi 
baktıklarını belirtiyor.
ÇUMRA ŞEKER KAMPÜSÜ ÇUMRA 
İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Çumra’dan bahsederken, Çum-
ra için en önemli dönüm nokta-
larından biri olan, 2003 yılında 
temeli atılıp 2004 yılında faaliyete 
geçirilen, birbirine entegre edilmiş 
çok sayıda üretim tesisiyle büyük 
bir üretim kampüsü olan Çumra 
Şeker Fabrikası’ndan da söz etme-
den geçmek doğru olmaz. 

Çumra Şeker Entegre Tesisleri, 
Konya Şeker'in üreticileri, yöneti-
cileri ve çalışanlarının olağanüstü 
gayret, çalışma, dayanışma ve per-
formansları sonucunda bir yıl gibi 
kısa bir sürede tamamlandı. 

Tesisin açılışı, dönemin Başba-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere üst düzey devlet 
erkanının ve 50 bini aşkın kişinin 
katılımıyla 24 Eylül 2004 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük üretim ka-
pasitesine sahip şeker fabrikası olan 
Çumra Şeker Entegre Tesisi, pan-
car üreticisinin kendi öz kaynakla-
rıyla hayata geçirdiği, dünyada bir 
takvim yılında inşası tamamlanan 
ilk ve tek şeker fabrikası olma özel-
liğini taşıyor. Çumra Şeker Entegre 
Tesisleri bölge ve Türkiye ekonomi-
sine de önemli katkılar sağlıyor. 

DAHA MODERN BİR 
ÇUMRA İÇİN KOLLAR SIVANDI
Kökleri yaklaşık 9 bin yıl önce 

atılan, karanlık bir dönemin ar-
dından yeniden yıldızı parlayan, 
Konya’da dördüncü bir merkez ilçe 
olacaksa bunun en önemli adayı ha-
line gelen Çumra’nın daha modern 
bir hal alması için yerel yönetimle-
rin gayreti ve merkezi hükümetin 
katkıları sonuçlarını veriyor. Yıldızı 
her dönemde parlayan Çumra’yı 
geleceğe hazırlamak adına önemli 
projeler üretiliyor. 

Çarşı Merkezi, Hükümet Mey-
danı ve resmi kurumların olduğu 
bölgelerde bir dönüşüm için şimdi-
lerde planlama çalışmaları devam 
ediyor. Projenin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum ile Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın da desteklerini ar-
kasına alarak yürütmek arzusunda 
olan Çumra Belediye Başkanı Re-
cep Candan, Çumra’nın merkezini 
istikbal açısından daha güzel bir 
şekilde planlamak amacıyla hareket 
ediyor. 

ÇATALHÖYÜK TANITIM VE 
KARŞILAMA MERKEZİ’NİN 

TEMELİ ATILDI
Dünyaya medeniyetin yayıldığı, 

tarihin en önemli merkezlerinden 
biri olan Çatalhöyük’e sahip olan 
Çumra’daki bu önemli kıymetin 
daha çok bilinir ve tanınır olma-
sı, gelen insanların burayı ziyaret 
ettiklerinde geçmişi hayal dünya-
larında daha net bir şekilde yaşa-
yabilmeleri, bu çekim merkezinin 
daha cazip hale gelmesi ve ilçenin 
turistik anlamda daha çok kazanım 
elde etmesi için Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ilçeye önemli 
bir yatırım kazandırılıyor. Kısa bir 
süre önce Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı 
bir törenle temeli atılan Çatalhö-
yük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, 
Konya’nın turizm zenginliğine yeni 
bir değer ve güç katacak. Temeli 
atılan ve yapımı hızla devam eden 
bu proje, Konya’yı 2023 vizyonu 
çerçevesinde sadece sanayi ve ta-
rım şehri değil, turizmiyle de öne 
çıkaracak adımlardan yalnızca biri. 
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama 
Merkezi tamamlandığında Kon-
ya’nın turizm şehri vasfına büyük 
hizmetler vermesi ve özelde Çum-
ra’ya genelde Konya’ya turistik an-
lamda önemli bir değer kazandır-
ması bekleniyor. 

YÖRESEL ÜRÜN MERKEZİ DE 
BURAYA ENTEGRE OLACAK

İlçedeki turizmin canlanması 
adına önemli bir proje olan Çatalhö-
yük Tanıtım ve Karşılama Merke-
zi’ne entegre olarak yöresel ürün-
lerin de teşhir edildiği yeni projeler 
tasarlanmaya başladı. 

Bölgeye özgü yöresel ürünlerin 
ve yine yöresel lezzetlerin turistlere 
sunulması ve ekonomik anlamda 
da gelir elde edilmesi adına ortaya 
atılan fikirler şu an olgunlaşma aşa-
masında. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki KOMEK, Halk Eği-
tim Merkezi ve Çumra Belediyesi, 
Çatalhöyük’teki motiflerin işlen-
miş olduğu halı, kilim gibi ürünler 
üretmek, seramik, kil ürünleri gibi 
üretimler yapmayı ve teşhir etmeyi 
planlıyor.

Yine Çatalhöyük’le bağlantılı 
olarak bir uygulamalı turizm mes-
lek yüksekokulu kazandırılması 
noktasında da ileriye dönük hedef-
ler var. 

Öte yandan Çatalhöyük’le il-
gili uzun vadeli hedefler arasında, 
bir arkeopark, bir tarım müzesi 
kazandırılması da gündemde. Bu 
çalışmayla, 9 bin yıl önceki Çatalhö-
yük şartlarında insanların gündelik 
yaşamları ve tarım yapma biçimle-
rinden günümüze kadar Anadolu 
insanının günlük hayatları, kul-
landıkları malzemeler ve özellikle 
tarım merkezli olarak kullandıkları 
malzemeler tarihi sıralamaya göre 
sunulacak, değişim, dönüşüm ve 
gelişim süreci gözlenebilecek.
n RASİM ATALAY

Çumra'da yapılan ilk bina Çumra İstasyon Binası.

Çumra'nın marka değerlerinden biri de damaklarda iz bırakan lezzetiyle Çumra Kavunu. Tarihi Çumra Taş Köprüsü zamana meydan okuyor.Çumra aldığı yatırımlarla değişimini, gelişimini ve dönüşümünü sürdürüyor.

9 bin yıl öncesine dayanan Çatalhöyük'ün foto çizim örneği.

Kısa bir süre önce Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un
katıldığı törenle atılmış, ardından Çatalhöyük kazı alanı incelenmişti.

Karamanaoğulları Beyliği döneminden kalan Karamanoğlu İbrahim Bey Camii.

Uğur İbrahim Altay - Recep Candan
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:48 06:13 12:55 16:34   19:27 20:47
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    28°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              17 °C      28°C

Ankara                17 °C     26°C Hicrî: 25 Muharrem 1443 -  Rûmî: 20 Ağustos 1437

Büyükşehir, selzede çocukların yüzlerini güldürdü
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

sel felaketinden en çok etkilenen 
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde-
ki 500 çocuğa bisiklet hediye ede-
rek çocukların yüzünü güldürdü. 
Bisikletler, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan Hanımefendi, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum ile Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın sel bölgesindeki 
yaptıkları incelemeler sırasında ço-
cuklara takdim edildi.

Batı Karadeniz bölgesinde aşırı 
yağışların yol açtığı sel felaketinde 
yaralar süratle sarılmaya devam 
ederken, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi bölgede ihtiyaç duyulan ekip, 
araç ve malzeme desteğini sürdü-
rüyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bölgedeki çocukların yaşadığı sıkın-

tıların izlerini silerek, acılarını bir 
nebze de olsa unutturmak amacıyla 
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde-
ki 500 çocuğa bisiklet hediye etti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanı-
mefendi, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, çocuklara bisikletlerini takdim 

ederken; çocukların mutlulukları 
yüzlerine yansıdı. Başkan Altay, 
“Bozkurt’ta incelemelerimizin ar-
dından Sayın Emine Erdoğan Ha-
nımefendi ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanımız Sayın Murat Kurum ile 
birlikte 500 çocuğumuza bisiklet-
lerini teslim ettik, onlarla sevindik. 
Çocuklar her yerde çok güzel, her 
yerde çok sevimli. Allah ömürleri-

ne bereket versin. Selin yol açtığı 
yıkımın izlerini hep birlikte sileceğiz 
inşallah. Devletimiz her zaman mil-
letimizin yanında.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin eğitim projelerinden olan Bilim Kurdu’ndaki takımlar TEKNOFEST finallerine 
hazırlanıyor. Başkan Kavuş, Bilim Kurdu Projesi’nin her başarısıyla gururlandırdığını söyledi

Selçuklu Belediyesi tarafından çevre ve sıfır atık konusunda duyarlılığı artırmak üzere bilgilendirme çalış-
malarını hızlandırdı. Başkan Pekyatırmacı, “Hemşerilerimizi çevre gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi

Meram’ın bilim kurtları
TEKNOFEST yolunda

Selçuklu'da sıfır atık 
çalışmaları hız kazandı

Meram Belediyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Bilim Kurdu Pro-
jesi kapsamındaki takımlar Türki-
ye’nin en önemli bilim ve teknoloji 
festivali olan TEKNOFEST 2021 
finallerinde yarışacak. Bilim Kurdu 
projesini kapsayan okullardaki öğ-
rencilerin katılımı ile oluşan 5 takı-
mı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
festivalde ‘Eğitim Teknolojileri’ ve 
‘İnsanlık Yararına’ branşlarına katı-
lım sağlayacak. Geçtiğimiz yıl Bilim 
Kurdu takımı, 1865 takımı geride 
bırakarak ‘Eğitim Teknolojileri’ ala-
nında ikinci olarak ödülünü Baykar 
Teknik Müdürü ve T3 Vakfı müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk Bayrak-
tar’ın elinden almıştı.

‘BİLİM KURDU, ÇOCUKLARIMIZIN 
FAYDALI BİREYLER OLARAK 

YETİŞMESİNDE KATKI SAĞLIYOR’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, eğitime yapılan ya-
tırımın önemine dikkat çekerek, 
“Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. 
Onların yetişmesinde aileler kadar, 
biz idarecilere de önemli görevler 
düşüyor. Kötü alışkanlıklardan uzak 
durmaları ve kendilerini iyi bir birey 
olarak yetiştirmeleri için ne gere-
kiyorsa yaptık ve yapmaya devam 
edeceğiz. Bilim Kurdu projemiz de 
yavrularımızın bilim ve sanat ala-
nında faydalı işler yapabilmesi adına 
önem verdiğimiz işler arasında yer 
alıyor. Bu proje ile birlikte insanlık 
adına faydalı olabilecek buluşların 
ortaya çıkarılması için uzman eği-
timcilerimiz çocuklarımızın gelişi-
mine katkıda bulunuyor” açıklama-
sında bulundu.

‘MERAM GENÇLİĞİNE 
DUYULAN GÜVENİN ESERİ’

Meram gençliğine duydukla-

rı güvenin eseri olan Bilim Kurdu 
Projesi’nin her başarısıyla Konya ve 
Meram’ın gurur kaynağı olduğuna 
vurgu yapan Başkan Kavuş, “Ülke-
mizin en önemli bilim ve teknoloji 
organizasyonu olan TEKNOFEST’in 
geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışma-
larında Bilim Kurdu takımımız ikinci 
olarak büyük bir başarıya imza at-
mıştı. Bu yıl yine Bilim Kurdu bün-

yesinde, ilçemizdeki farklı okullarda 
öğrenim gören öğrencilerden 5 takı-
mımız TEKNOFEST 2021 finallerin-
de yarışacak. 21-26 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenecek finallere ka-
tılacak tüm öğrencilerimize şimdi-
den başarılar diliyor, insanlığa fayda 
sağlayacak projelerde izleri olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Plat-
formu ilçe genelinde bulunan site-
lerde Sıfır Atık ile ilgili bilgilendirme 
çalışmalarına devam ediyor. Site 
bahçesine kurulan stantlarda Çevre 
Gönüllüleri konut sakinlerine am-
balaj atıkları, atık piller, bitkisel atık 
yağlar, atık elektrikli elektronik eş-
yalar gibi atıkların kaynağında ayrı 
toplanması gerektiği konusunda bil-
giler verdi. Yapılan bilgilendirmeler 
sonunda konut sakinlerine broşür, 
şapka ve fular hediye edildi.

10 Ağustos ile 31 Ağustos ta-
rihleri arasında 63 sitede stand 
kurulup ve 19 bin 23 konutta sıfır 
atık bilgilendirme çalışması yapıl-
dı. Çevre Gönüllüsü olmak isteyen 
vatandaşlar broşürlerde yer alan 
karekodu okutarak ya da www.sel-
cuklucevrevesifiratik.com adresin-
de yer alan formu doldurarak Çevre 
Gönüllüsü olabilirler. Çevre Gönül-
lüsü olan her vatandaş için platform 
tarafından doğaya 1 fidan dikilecek.
PEKYATIRMACI: HEMŞEHRİLERİMİZİ 

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA 
DAVET EDİYORUM

Çevre ve Sıfır Atık Platformu 
ile vatandaşları çevre gönüllüsü ol-
maya davet eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Çev-
re ve Sıfır Atık Platformu ile birlikte 
arzu ediyoruz ki Konya’mızda yaşa-
yan herkes birer gönüllü olsun. Çev-
re kirliliğinin önlemek için doğamızı 
kirletmemeli, çevreye karşı daha 
duyarlı olmayız. 

Bunu doğru bir şekilde yapabi-
lirsek ben inanıyorum ki çok daha 
temiz, çok daha sağlıklı bir çevreyle 
bundan sonraki yaşantımızı devam 
ettirebiliriz. Selçuklu’da gençlerimi-
ze, kadınlarımıza, tüm hemşehrile-

rimize güveniyorum. Çevre ve Sıfır 
Atık Platformumuz bu anlamda 
şehrimize farklı bir canlılık kazan-
dırdı. Platformumuzla birlikte Sıfır 
Atık Meclisimiz büyük sitelerde 
hemşehrilerimizin Çevre ve Sıfır 
Atık Meclisimize üye olmalarını, 
bulundukları sitelerde çevre ve sıfır 
atık konusunda çalışmalar yapmala-
rını sağladılar. Bu noktada güzel bir 

yola çıktık. Hep birlikte Selçuklu için 
Konya için güzel çalışmalar yapa-
cağız. Buradan başlattığımız çalış-
malar inşallah Konya’ya daha sonra 
da Türkiye’ye yayılacaktır. Selçuklu 
her zaman öncü olmuştur, çevreyle 
ilgili yapacağımız bu çalışmalar da 
inşallah Türkiye’de öncü olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Öğrencilerin yüzünü hayırseverler güldürecek
Konya’da faaliyet gösteren 

yardım kuruluşları yeni eğitim 
öğretim yılı öncesinde başladıkla-
rı yardım kampanyaları ile ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin yüzlerini hayır-
severler aracılıyla güldürecek.

2021-2022 eğitim öğretim 
yılı Okullar, 6 Eylül'de yeni ted-
birlerle açılacak. Konya’da faaliyet 
gösteren yardım kuruluşları da 
yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 
başladıkları yardım kampanya-
ları ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
yüzlerini hayırseverler aracılıyla 
güldürecek. Bu kapsamda Kon-
ya’da uzun yıllardır bu yana faali-
yet gösteren Ribat İnsani Yardım 
Derneği ihtiyaç sahibi öğrencilere 
yönelik kırtasiye yardım kampan-
yası başlattı. Kampanya hakkında 
bilgi veren Ribat Aşevi Müdürü Ali 
Sakman, “Ribat olarak yeni eği-
tim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaç-
larını karşılamak için çalışmaları-
mızı başlattık. Her yıl olduğu gibi 
bu yılda Konya'da ve ilçelerimizde 
bulunan yüzlerce ihtiyaçlı öğrenci-

mize kırtasiye setlerini ulaştıraca-
ğız. Kırtasiye setimizin içerisinde 
bir öğrencinin tüm ihtiyaçları yer 
almaktadır. Bir kırtasiye setini 200 

TL olarak belirledik. Katkı sunmak 
isteyen tüm hayırseverlerimizi ih-
tiyaçlı öğrencilerimizin eğitimleri-
ne destek olmaya davet ediyoruz” 

ifadelerini kullandı. 
‘KONYA MERKEZ VE 19 İLÇEDE 

YÜZLERİ GÜLDÜRECEK’
Dost Eli Derneği her eğitim 

öğretim yılı başında gerçekleştir-
diği kırtasiye yardımları ile ihtiyaç 
sahibi ailelerin yanında olma-
ya devam ediyor. Dernek; 2021 

-2022 eğitim öğretim yılı içerisin-
de eğitimini devam ettirecek olan 
3 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin 
kırtasiye ihtiyacını giderecek. 

Gerçekleştirdiği yardım faali-
yetleriyle yurt içi ve yurt dışında 
önemli çalışmaların altına imza 
atan Dost Eli Derneği Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir-
likte gerçekleştirdiği “Okulum 
da yanımda olur musun?”  Isimli 
projeyle binlerce çocuğun yüzünü 
güldürecek. 

Her yıl gerçekleştirilen bu 
proje ile bu yıl; Konya merkezi ve 
merkeze bağlı 19 ilçede eğitim 
gören ilk ve ortaokul öğrencileri-
ne kırtasiye malzemeleri, kıyafet, 
çeşitli hediyeler verilecek.  

Geleceğimizin mimarı olarak 
gördüğümüz çocuklarımız için 
yapılan bu özel çalışmayla Ço-
cukların hayallerini hayırseverler 
renklendirebilecek. Her bir çocuk 
için Kırtasiye yardım bedeli Dost 
Eli Derneği 250 TL olarak belir-
ledi. 
n NAZİFE ARSLAN

Yağız, seçim bürosunu 
açtı, aşure ikram etti

Anıt Özel Öğretim Kursu
öğrencilerine kazandırıyor

Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı 
içerisinde gerçekleştirecek olan 
Konya Şoför Nakliyeci ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası Başkanlığına 
adaylığını açıklayan Murat Yağız, 
Konya Kamyon Garajında seçim 
bürosunun açılışını gerçekleştirdi 
ve Kamyon Garajı esnafına aşu-
re ikramında bulundu. Adaylığını 
açıkladığı günden bu yana sahada 
yoğun bir çalışma gerçekleştir-
diklerini ifade eden Konya Şoför 
Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkan Adayı Murat Yağız, 
“Geçtiğimiz hafta içerinde Konya 
Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanlığına adaylı-
ğımızı kamuoyu ve esnaflarımız 
ile paylaşmıştık. Adaylığımızın 
açıklamamızın ardından yoğun 
bir şekilde sahada çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz.  Esnaflarımız ile 

bir araya geldiğimizde göreve gel-
memiz halinde gerçekleştireceğiz   
projeleri anlatıyoruz. Sahadaki 
meslektaşlarımızın taleplerini ve 
isteklerini not alıyoruz. Bizler bu 
yola çıkarken 7 projemiz ile çık-
tık. İnşallah görev bizlere veril-
diği taktirde bu projeleri hızlı bir 
şekilde hayata geçirmek için yo-
ğun gayret göstereceğiz. Konyalı 
şoförlerimiz ve nakliyeci esnafı-
mız hizmetin en iyisini hak ediyor. 
Bizlerde bu durumun farkındayız, 
bu doğrultuda çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Bugün 
seçim büromuzun açılışı gerçek-
leştirdik ve seçim büromuzun 
açılışının ardından Muharrem Ayı 
olmamız sebebiyle Konya Kam-
yon Garajında esnaflarımıza aşure 
ikramında bulunduk” ifadelerini 
kullandı. n SİBEL CANDAN

2021 YKS yerleştirme so-
nuçlarının açıklanmasıyla birlikte 
açıklamalarda bulunan Anıt Özel 
Öğretim Kursu Rehberlik Uzma-
nı Özcan Aladağ kazandırmaya 
devam ettiklerini söyledi. Üniver-
siteye kayıtların 6-10 Eylül’de, E 
kayıtların ise 4-8 Eylül tarihlerinde 
yapılacağını belirten Aladağ, ka-
zanan tüm öğrencilere başarılar 
diledi. 

Pandemi döneminde sınava 
hazırlamanın da hazırlanmanın da 
zor olduğuna işaret eden Aladağ, 
“Bu süreçte fedakarlıklar yapan 
öğretmenlerimize ve ailelerimize 
teşekkürler ediyoruz. Bu yılki LGS 
ve YKS’ de Türkiye genelinde ki 
başarının düşmesinde temel nede-
ni online eğitimdir. Bu yıl okulların 
ve kursların tam zamanlı açılma-
sından dolayı öğrencilerin şanslı 
olduğunu düşünüyorum” dedi.

2021 YKS yerleştirme sonuçla-
rına göre Anıt Özel Öğretim Kursu 
öğrencilerinin yüzde 88’inin üni-
versitelere yerleştiğini söyleyen 
Özcan Aladağ, “Omuzlarımızdaki 
yükün farkındayız. Bu yükün al-
tından kalkabilmek için çok çalışıp 
çok çalıştırmak zorundayız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar, Konya genelinde 385 zincir market bulundu-
ğunu ve kendilerinin bunlarla rekabet şansının olmadığını belirterek, okul alışverişlerinde kırtasiyecilerin tercih edilmesini istedi

Kırtasiye ürünleri
kırtasiyeciden alınır

Okulların açılmasına sayılı gün-
ler kala öğrencilerimizde ve öğrenci 
velilerimizde; kırtasiye, eğitim araç 
ve gereçleri konaklama ulaşım yol 
vb. bir, çok ihtiyaçların temini için 
ilgili sektörde canlanmalar bekle-
niyor. Konya Kitap Kırtasiye Foto-
kopi ve Matbaacılar Odası Başkanı 
Ramazan Kuşpınar; “Corona, virü-
sün etkileri yaklaşık 2 yıldır devam 
etmektedir. Bu süreçte kırtasiyeci 
esnaflarımızın büyük bölümü iş 
yapamamıştır. Kırtasiyeci esnafları-
mızın, ticari faaliyet alanları genel-
likle şehir merkezlerde ve okul böl-
gelerinde bulunmaktadır. Uzaktan 
eğitim sürecinde kırtasiye esnafla-
rımız kapanmadan dolayı büyük iş 
kayıpları ile karşı karşıya kalmıştır. 
Devletimiz gücü nispetinde des-
tekler sağlasa da, sermaye olarak 
imkânları kısıtlı olan, sermayesi 
yetersiz olan Kırtasiyeci esnafları-
mızın çoğu BAĞ-KUR prim borçla-
rını, işyeri kiralarını, okul sezonları-
na güvenerek almış oldukları mal 
alımları için borçlarını öteleyerek 
bugünlere gelmiş bulunmaktadır. 
Kısaca birçok esnafımızın maddi 
olarak rahatlayabilmesi için en az 
faizsiz 100 bin TL civarında hibe – 
kredi desteğine ihtiyaç duymakta 
olduklarını biliyoruz” dedi. 

Küçük esnafın ticari faaliyet-
lerini engelleyen haksız rekabete 
neden olan konularda devletin ko-
rumasına ihtiyaç duyduğunu kay-
deden Ramazan Kuşpınar, “Kitap 
satışları belirli yayın evlerinin te-
kelinde olup, çoğu zaman rafları-
mızdaki fiyatların altında internet 
üzerinden satışlar yapılmaktadır. 
Aynı zamanda bu kırtasiye ürünleri 
içinde geçerlidir. İlimizde mahalle 
aralarında çok sayıda zincir market 
bulunmaktadır. Bunun yanında, 
internet üzerinden satışlar da her 

geçen gün artmakta olup küçük 
esnafların çoğu kendilerini günün 
şartlarına sermaye ve kalifiye ele-
man yetersizliğinden dolayı işlerini 

kaybetmekle karşı karşıya kalmak-
tadırlar.

İnternet üzerinden satış yapan 
firmalara ve zincir marketlere yasal 
düzenlemeler yapılarak sermayesi 
az olan tüm esnaflar gibi kırtasiye-
ci kitapçı esnaflarımızda korunmak 
zorundadır. Zincir marketlerin ve 
perakende sektörünün yıllık ciro-
ları üzerinden, küçük esnaflarımıza 
destekleme fonu adı altında bir fon 
oluşturulmalıdır. Oranların ahilik 
fonuna aktarılarak fonda toplanan 
paraların haksız rekabet ve küresel 
sermayelerin karşısında küçük es-
nafların korunması için kullanılma-
lıdır. Sosyal güvenlik primi ödeme-
leri ve kira ödemelerine bir nebze 
olsun destek olacağına inanmakta-

yız. Perakende sektörünün büyük-
lüğü her geçen gün artmaktadır.Bu 
pastadan en fazla gelir elde edenler 
zincir marketler olup küçük kitapçı 
kırtasiyeci gibi birçok sektör işlerini 
kaybetmektedirler. Genel giderler 
artarken, üreten işyerlerinin tüke-
tici durumuna düşmesinin neden-
lerinin başında zincir marketlerin 
çokluğu ve internet üzerinden sa-
tışların artması kayıt dışı işyerlerin-
deki artışlar yer almaktadır” dedi.

“Zincir marketlerde genellikle 
satılan malların fiyatları birbirle-
rine yakın ya da aynıdır. Rekabet 
yoktur” diyen Kuşpınar, “Kısaca bu 
şartlar altında küçük esnafların ya-
rın hesabı yapmaları ve bu market-
ler karşısında ayakta durmaları im-
kansızdır. Zincir market sayılarına 
hiçbir kısıtlama yoktur. Her sokakta 
sayıları her geçen gün artmakta-
dır. Okul sezonu dolayısı ile değerli 
hemşerilerimizden okul ihtiyaçları 
temininde kırtasiyecı kıtapçı esnaf-
larımızın tercih etmeleri önem arz 
etmektedir. TSE, CE ve NE-71 ka-
lite kontrol izinleri olup olmadığını 
kontrol etmeleri gerekmektedir. 
Pandomi dolayısı ile sağlığın ne ka-
dar önemli olduğu açıkça ortadadır. 
Oyun hamurları vb. birçok kırtasiye 
ürünlerinde rekabet ortamları ve 
ucuz gibi kavramların altında evle-
rimize çocuklarımıza hastalıklar ta-
şımamalıyız. Merdiven altı üretilen 
eğitim araç ve gereçleri alınmama-
lıdır. İzin belgesi olmayan ürün sa-
tan yerler Denetim yapan İlimizde 
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine ya-
pılmalıdır. Çocuklarımız yarınları-
mızın geleceğimizin teminatlarıdır. 
Tüm çocuklarımıza ve velilerimize 
Sağlık esenlik ve güzellikler dolu 
pandemisiz bir eğitim yılı diliyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Ramazan Kuşpınar
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Yaklaşık iki yıla yakındır sürün 
salgından dolayı birçok sektör olum-
suz etkilenirken, bu sektörlerin birisi 
de kırtasiye sektörü ve esnafı geliyor.

Kırtasiyeci esnaflarımızın büyük 
bölümü iş yapamadığı gibi, ayakta 
kalmakta oldukça zorlandığı görülü-
yor. 

Ticari faaliyet alanları genellikle şehir 
merkezlerde ve okul bölgelerinde bulu-
nan ve Uzaktan eğitim sürecinde kırta-
siye esnafları kapanmadan dolayı büyük 
iş kayıpları ile karşı karşıya kalmıştır.   

Devlet tarafından verilen destek-
lere rağmen, sermaye imkânları kısıtlı 
olduğundan ödemelerini yapamaz bir 
durumdadır. 

Kırtasiyeci esnafının çoğu BAĞ-
KUR prim borçlarını, işyeri kiralarını, 
vergilerini ve masraflarını ödemede 
zorlanıyor.   

Okul sezonuna güvenerek almış 
oldukları malların borçlarını bile öde-
yemez bir durum içindedirler.

Kısaca birçok esnafın maddi ola-

rak rahatlayabilmesi için en 
az faizsiz 100 bin TL civarında 
hibe – kredi desteğine ihtiyaç 
olduğu sektörün temsilcileri 
tarafından dile getiriliyor. 

Umarım oldukça zor durumda 
kalan kırtasiyeci esnafımızın sesine 
kulak verilip, yeterince hibe ve kredi 
desteği verilerek, nefes almaları sağ-
lanır. 

Bütün sorunların yanında sektörün 
en çok yaşadığı ve para kazanmalarına 
engelleyen haksız rekabetle günden 
güne artarak devam ediyor. 

Özellikle sektör temsilcilerinin en 
çok dile getirdiği sorun ise, Alış Veriş 
Merkezlerinde(AVM), internet sitelerin-
de kırtasiye ürünlerinin satılmasıdır.

Konuyla ilgili görüştüğüm Konya 
Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaa-
cılar Odası Başkanı Ramazan Kuş-
pınar,“Konya ilimizde,  kırtasiyeci 
esnaflarımızın ciroları çok düşmüş 
bulunmaktadır.  İlimiz ve ilçelerimiz 
de 385 adet zincir market bulunmak-

tadır.  Rekabet etme 
şansımız yoktur.  Hiçbir 
küçük esnaf bu market 
zincirlerinin karşısında 
duramamaktadır. 12 ay 
eğitim için destek veren 
KIRTASİYECİ ESNAFLA-
RIMIZIN harman zamanı 
okul sezonudur.  Harman 
zamanı zincir marketler 
için ilimizde bayram günü 
olmuş,  Kitap Kırtasiyeci 
esnaflarımızın da karanlık günleri ol-
muştur.  Bu şartlarda ayakta durmamız 
gün geçtikçe daha da zor hale gelmek-
tedir.  

Açıklarımız eksi yönde her geçen 
gün artmaktadır. Küçük esnaf ve sanat-
kârlarımızın faaliyet alanları öyle geniş 
alanları ilgilendirmekte olduğunu gün-
lük hayatımızda açık açık görülmekte-
dir. Küçük esnafımızın ticari faaliyetlerini 

engelleyen haksız rekabe-
te neden olan konularda 
kesinlikle devletimizin ko-
rumasına ihtiyaç duyul-
maktadır” diyor. 

Başkan Ramazan 
Kuşpınar, okul sezonun 
açılmasına rağmen 
Kırtasiyeci esnafının 
AVM’lerde satılan kır-
tasiye ürünlerin dolayı 
yeterince satış yapama-

dığını dile getirirken, haksız rekabetin 
önüne geçilmesini istiyor.

Bunun yanında yaşadıkları haksız 
rekabetten dolayı devletin koruması-
na ihtiyaç duyduklarını dile getirmesi 
dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan okulların eğitim ve 
öğretime başlamasına sayılı günler kala 
velilerde ve çocuklarda kırtasiye ve okul 
malzemeleri almak için bir telaş başladı. 

Bu telaş içinde ucuz ol-
sun diye, kırtasiye ürünlerinin 
kalitesine ve sağlıklı olup ol-
madığına bakmadan dikkatsiz 

davranabiliyoruz. 
Yapılan uyarılara rağmen halen 

bile bile bu tür ürünlerin alınmasını 
bir türlü anlayamıyorum.   

Doğru olanı sağlıklı ve kaliteli 
kırtasiye ürünlerini bilinen kırtasiyeci 
esnafından alarak, paramızın boşa 
gitmesini önleyebiliriz. 

Özellikle kırtasiye ürünleri alır-
ken, TSE CE VE NE-71 kalite kontrol 
izinleri olup olmadığını kontrol etme-
miz gerekmektedir.

 Pandemi nedeniyle kırtasiye 
ürünlerinden oyun hamurları vb. 
birçok kırtasiye ürünlerinde rekabet 
ortamları ve ucuz gibi kavramların 
etkisinde kalmadan evlerimize ve 
çocuklarımıza hastalıklar taşımamalı-
yız. Merdiven altı üretilen eğitim araç 
ve gereçleri de hiçbir şekilde alınma-
malıyız.

Hatta bildiğimiz ve duyduğumuz 
merdiven altı ve sağlıksız üretim yapan 
yerleri yetkililere bildirilmeliyiz. İzin bel-
gesi olmayan ve bu ürünler satan yer-
lerde daha sıkla denetlenmelidir. 

Kırtasiyeci esnafının her zaman 
dile getirdiği ve iş kaybına neden 
olan AVM’lerde, internet sitelerinde 
kırtasiye ürünlerinin satılmasına karşı 
gerekenler yapılmalıdır. 

İnternet üzerinden satış yapan 
firmalara ve zincir marketlere yasal 
düzenlemeler yapılarak; sermayesi 
az olan tüm esnaflar gibi, Kırtasiyeci 
ve kitapçı esnafları da korunmak zo-
rundadır.  

Bununla birlikte, faizsiz krediler 
ve hibe destekleri verilerek, nefes al-
maları sağlanmalıdır. 

Vatandaşlar olarak bizlerde kırta-
siye ürünlerini kırtasiyeci esnafımız-
dan yaparak, onların ayakta kalması-
na katkı vermeliyiz.

Ne dersiniz öyle yapmamız gerek-
mez mi?

KIRTASİYE SEKTÖRÜNÜ HİBE VE DESTEKLER RAHATLATACAKTIR

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Elektrik Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Akif Durdu danış-
manlığındaki RACLAB ASPAR Ta-
kımı TÜBİTAK 2242 Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje Yarış-

malarında “Sosyal Yenilikçilik ve 
Girişimcilik” kategorisinde “Yapay 
Zeka Destekli Akıllı Temizlik Robo-
tu” projeleriyle Teşvik Ödülü alma-
ya hak kazandı.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğ-
rencileri Araştırma Proje Yarışma-
larında 9 kategoride toplam 172 

projenin değerlendirildiği yarışma-
da her kategoride jürilerin verdiği 
karar neticesinde Birincilik, İkinci-
lik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri ol-
mak üzere toplam 36 proje başarılı 
bulunarak ödüle layık görüldü.

KTÜN Elektrik Elektronik Mü-
hendisliğinden Cansel Boynukara, 

Makine Mühendisliğinden Mete-
han Aslanbaş, Bilgisayar Mühen-
disliğinden Fırat Bozkaya’nın oluş-
turduğu RACLAB ASPAR Takımı, 
projelerini TEKNOFEST kapsamın-
da sergileyerek ödüllerini burada 
alacak.
n HABER MERKEZİ

TÜBİTAK’tan KTÜN öğrencilerine ödül

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini 
kararlılıkla sürdüren anneler ile gönül bağı kurduklarını dikkat çekerek, annelerin yanlarında olduklarını söyledi

‘Diyarbakır anneleriyle 
gönül bağı kurduk’

Diyarbakır anneleri, dağa ka-
çırılan çocuklarına kavuşmak için 
HDP İl Başkanlığı binası önündeki 
oturma eylemini kararlılıkla sür-
dürüyor. Çocuklarının dağa kaçı-
rılmasından HDP'yi sorumlu tutan 
ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı 
oturma eylemi aralıksız sürüyor. Bu 
yıl 3 Eylül 2021 tarihinde annelerin 
nöbet tutuşunda 3 yıl olacak.  Kon-
ya’da faaliyet gösteren Görmeyen-
leri Koruma Derneği Konya Şube 
Başkanı Veli Özağan ve beraberin-
deki dernek üyeleri HDP İl Başkan-
lığı önünde nöbet tutan anneleri 
ziyaret ederek, desteklerini ifade 
etti. Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 
“Annelerimizi bizler göremesek de 
annelerimiz ile bir gönül birlikteli-
ğimiz doğdu” ifadelerini kullandı.
‘ANNELER İLE GÖNÜL BAĞI KURDUK’

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 
HDP İl Başkanlığı binası önündeki 
oturma eylemini kararlılıkla sürdü-
ren anneler ile gönül bağı kurduk-
larını dikkat çekerek, “Diyarbakır 
gezimizde çocukları bir şekilde 
kandırılarak dağa kaçırılan anne-
lere destek olmak amacıyla onları 
ziyaret ettik. Yaklaşık üç yıldan bu 
yana Türkiye’nin çeşitli illerinden 
gelen anneler nöbet tutuyor. An-
neler çocuklarına kavuşmak istiyor. 

Bizler eğer aynı topraklarda yaşı-
yorsak, aynı duyguları hissediyor-
sak, aynı bayrak ve devlet üzerinde 
yaşıyorsak nöbet tutan annelere 
destek olmalıyız. Toplumun büyük 
bir bölümü her fırsatta annelere 

desteklerini ifade ediyorlar. Görme-
yenleri Koruma Derneği Konya Şu-
besi olarak dualarımız her zaman 
annelerimizle. Bizler annelerimiz 
ile bir araya da gelmek istiyorduk. 
Bu sebeple Diyarbakır ziyaretimiz-

de nöbet tutan annelerimiz ile bir 
araya gelerek onların yanında ol-
duğumuzu göstermek istedik. An-
nelerin hissettiklerini bire bir aynı 
ortamda hissetmek istedik.  Bizim 
ziyarette hissettiğimiz çocukları bir 
şekilde kandırılarak kaçırılan anne-
ler üzgün. Anneler kaçırılan evlat-
larına kısa süre içerisinde sağ salım 
kavuşmak istiyor. Annelerimizi 
bizler göremesek de annelerimiz 
ile bir gönül birlikteliğimiz doğdu. 
Annelerin ellerinde bulunan evlat-
larının fotoğraflarına göremesek de 
onlara dokunarak hissettik. Bizler 
Diyarbakır’da anneler ile birlikte 
olmaktan oldukça mutlu olduk. 
Bizlerin arasında asla bir fark yok. 
Bizleri ayrıştırıyorlar. Birbirimize 
düşürüyorlar. Hz. Adem’den bugü-
ne kadar dünyada insanlar yaşama-
ya başladığı için gönül birlikteliğini, 
sevgi çemberini oluşturduğumuz 
sürece bize kimse bir şey yapamaz. 
Diyarbakır annelerini ziyaretimiz ile 
nöbet tutan annelere karşı farkın-
dalık sağlamak istedik. Diyarbakır 
ziyaretimizde Diyarbakır Valimiz 
ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü-
müz ve emniyet yetkilerinin bizlere 
büyük destekleri oldu. Bölgedeki 
vatandaşlarımızın canları terör ör-
gütü tarafından yanmış. Buna şahit 
olduk” ifadelerini kullandı.
n MERVE DURGUT

NEÜ’lü akademisyenin 
tezi ödüle layık görüldü

30 Ağustos konseri
dinleyenleri mest etti

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahi-
yat Fakültesi Araştırma Görevlisi 
Dr. Fatma Şeyda Boydak’ın dok-
tora tezi, “II. Muhammed İhsan 
Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri 
Yarışması”nda birinci oldu.

Kastamonu Üniversitesinin 
düzenlediği, II. Muhammed İhsan 
Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri 
Yarışmasında, NEÜ Ahmet Ke-
leşoğlu İlahiyat Fakültesi Araş-
tırma Görevlisi Dr. Fatma Şeyda 
Boydak’ın, “Kastamonu Yazma 
Eser Kütüphanesi'ndeki Selçuklu 
ve Beylikler Dönemi Ciltleri” ko-
nulu doktora tezi yarışma jürisi 
tarafından birinci seçildi.

Tez hakkında bilgiler veren 
Boydak, “Tez çalışmamızda, Kas-
tamonu Yazma Eser Kütüphane-
si’ndeki Selçuklu ve Beylikler dö-
nemi cildlerin malzeme, teknik ve 
tezyînî açılardan detaylı bir şekil-
de incelenmesi sonucu elde edilen 
verilerle Selçuklu ve Beylikler dö-
nemi cild sanatı hakkındaki bilim-
sel literatüre katkı sunulması ve 
Kastamonu bölgesinin bu dönem 
cild üslûbunun tahlil ve tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.” dedi.
Söz konusu tezin öneminden 

bahseden Boydak, “Şimdiye ka-
dar hakkında çok fazla çalışma 
yapılmayan Selçuklu ve Beylikler 
dönemi ciltleri, çoğu yayında Or-
taçağ İslâm cildi şeklinde genel bir 
başlıkta ele alınmakta ve eserlerin 
menşei ve zengin tezyînî üslûp-
larından bahsedilmemektedir. 
Çalışmamız kapsamındaki ciltler, 
tam da bu bakımdan önem arz 
etmektedir. Çünkü tez kapsamına 
alınan ciltler içerisinde, geomet-
rik, geçme ve rûmî tezyînâtlı tipik 
Selçuklu eserleri olduğu gibi Kas-
tamonu bölgesi beylikleri devrine 
ait olabileceğini düşündüğümüz 
farklı şemse ve zencerek bezemeli 
ciltler de mevcuttur. Ayrıca çeşitli 
yayın ve kataloglarda bu dönem 
ciltlerinin Arap, İran, Memlük cilt-
leriyle karıştırılarak kasten ya da 
sehven yanlış isimlendirildiği gö-
rüldüğünde Anadolu coğrafyasın-
da mezkûr dönemlerde üretilen 
ciltlerin ve bunları üreten mücel-
lidlerin tespit ve analizi daha da 
önemli hâle gelmektedir.” şeklin-
de konuştu. n HABER MERKEZİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
99. Yıl dönümü münasebetiyle 
Meram Halk Eğitimi Merkezi Mü-
dürlüğünce Meram Tantavi Kültür 
Merkezinde Türk Sanat Müziği 
Konseri düzenlendi. 

Müzik Öğretmeni Eda Şentürk 
yönetimindeki koroya sazlarda 

Özgür Ulaş Yiğit, Hüseyin Kubi-
lay Öztuğ, Mehmet Arif Tur, Fatih 
Tunçtaş, Tarık Acar, Bekir Bulduk 
ve Mustafa Seyrek eşlik etti. Pan-
demi kurallarına uygun olarak ya-
pılan konserde dinleyenler doyum-
suz anlar yaşadı.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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Otizm farkındalığı için trenler araç olacak
TCDD Taşımacılık AŞ ile Sel-

çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
(SOBE) arasında protokol imza-
landı. ‘Otizm Farkındalığı’ projesi 
kapsamında yürütülecek çalışmada 
otizmin bir hastalık ve eksiklik de-
ğil farklılık olduğunun altını çizen 
mesajlarla toplumda bu konuda 
farkındalığın geliştirilmesine katkı 
sağlanacak.

Otizmli bireylerin topluma 
uyum sağlayarak kazandırılması 
ve ailelerinin yaşadıkları bu zorlu 
süreçteki deneyimlerine empati 
duygusunun geliştirilmesi amaçla-
nıyor.

SOBE Vakfı ile yapılan işbirliği 
çerçevesinde günde binlerce yolcu-
nun seyahat ettiği yüksek hızlı, ana 
hat, bölgesel trenler ile Marmaray 
ve Başkentray'da otizm farkındalığı 
için çeşitli video, afiş görsel araçlar-
la mesajlar verilecek.
‘3,6 MİLYON ENGELLİ YOLCUMUZU 
VARACAKLARI YERE ULAŞTIRDIK’

TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Hasan Pezük, SOBE'de dü-
zenlenen imza töreninde, daha sağ-

lıklı bir toplum için sosyal sorumlu-
luk projelerine destek sağladıklarını 
söyledi. Sayıları 10 milyona ulaşan 
engelli bireylere ve ailelerinin so-
runlarına çözüm üretmenin her-
kesin ortak sorumluluğu olduğuna 
işaret eden Pezük, engellilerin de-
miryolu ulaşımından kolay ve rahat 
bir şekilde yararlanması için bütün 
tedbirlerin alındığını vurguladı.

Pezük, 2019'da hizmet verme-
ye başlayan "Turuncu Masa" uy-
gulamasıyla engelli vatandaşların 
seyahatlerine yardımcı olduklarını 

belirterek, "Onlar yalnız bırakılma-
makta, seyahatlerinin başlangıç 
ve bitimine kadar her türlü destek 
sağlanmaktadır. 13 YHT Garı'n-
da verdiğimiz Turuncu Masa hiz-
metiyle bugüne kadar 14 binden 
fazla engelli vatandaşımıza des-
tek olduk. Ayrıca YHT, ana hat ve 
bölgesel trenlerimizden 2017'den 
bugüne kadar 3,6 milyon engelli 
yolcumuzu varacakları yere ulaştır-
dık." diye konuştu. Otizm konusun-
da toplumda yeterli farkındalığın 
bulunmadığını dile getiren Pezük, 

şunları kaydetti: "SOBE ile birlikte 
yürüteceğimiz işbirliği sayesinde 
otizm konusunda toplumsal farkın-
dalığın oluşturulmasına katkı sağ-
layacağız. Bu işbirliği ile toplumda 
otizm farkındalığının yükseleceğine 
inanıyorum. Günde binlerce yolcu-
yu ulaştıran yüksek hızlı, ana hat, 
bölgesel trenlerimiz ile Marmaray 
ve Başkentray'da yolcuların dikkati-
ne sunulacak olan çeşitli video, afiş 
gibi görsel araçlarla otizm farkında-
lığı mutlaka artacaktır. Demiryolu 
geçen şehirlerde bir tek vatandaşı-

mızın bile otizm farkındalığı kazan-
ması ve empati yapabilmesini sağ-
layabilirsek bu hepimizi çok mutlu 
edecektir. Unutmayalım ki otizm 
bir hastalık, bir eksiklik değildir. 
Otizmle bir ömür boyu yaşamak 
durumunda kalan arkadaşlarımızın 
ve ailelerinin bizden istediği tek şey 
bu farklılığı kabul edip onlara des-
tek olmamızdır."

AŞI KARTI VE NEGATİF PCR TEST 
İBRAZI 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Pezük, yolculara da önemli 

hatırlatmada bulunmak istediği-

ni belirterek, "Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında İçişleri Bakanlığımı-
zın genelgesi doğrultusunda 6 
Eylül'den itibaren şehirler arası 
trenlerde seyahat edecek yolcula-
rımızın aşı kartlarını ya da 48 saat 
içinde yaptırılan negatif PCR test 
sonuçlarını ibraz etmeleri gereki-
yor. Kovid-19 ile mücadelede başa-
rılı olmak ancak hepimizin duyarlı 
olması ile mümkündür. Gerekli 
tüm tedbirleri alıyoruz yolcularımı-
zın da bunlara uymalarını rica edi-
yoruz." diye konuştu. SOBE Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Ak da 
2016'da faaliyete başlayan kurum-
da 180'e yakın öğrencinin eğitim 
aldığını söyledi. Selçuklu Belediyesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversite-
sinin işbirliğinde çalışmaların yürü-
tüldüğünü aktaran Ak, otizmin gö-
rülme sıklığının artmasına rağmen 
farkındalığın aynı oranda artmadı-
ğını, TCDD ile yapılan protokolle 
otizmin tanınırlığının artırılmasının 
hedeflendiğini dile getirdi. Konuş-
maların ardından ilgili protokol im-
zalandı. n AA

Silahlı çatışmada, balkonda
uyuyan yaşlı kadın vuruldu

Foseptik çukuruna düşen 
atı itfaiye ekipler kurtardı

Karaman’da sokak ortasında 
yaşanan silahlı kavgada tüfekten 
açılan ateş sonucu balkonda uyu-
yan yaşlı bir kadın vurularak ya-
ralandı. Olay, Alacasuluk Mahal-
lesi 541. Sokak’ta yaşandı. Görgü 
tanıklarının polise verdiği bilgiye 
göre, araçları ile sokak ortasın-
da karşılaşan iki gurup arasında 
henüz bilinmeyen bir nedenle 
silahlı çatışma yaşandı. Tabanca 
ve pompalı tüfeğin kullanıldığı 
çatışmada, tüfekten çıkan saçma-
lar müstakil evin ikinci katındaki 
balkonun duvarına isabet etti. 
Saçmalardan biriside balkonda 
uyumakta olan 66 yaşındaki Ra-
ziye Ö.’nün koluna geldi. İhbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve çok 

sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir 
süre olayın şokunu üzerinden 
atamayan yaşlı kadın, daha son-
ra sağlık ekibi ve komşularının 
yardımıyla ambulansa alınarak 
tedavisi yapılmak üzere Karaman 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
götürüldü. Yapılan incelemede 
yaşlı kadının balkonda uyuyor ol-
ması sayesinde saçmaların kafa-
sına gelmesinden kurtulduğu or-
taya çıktı. Güvenlik tedbiri alınan 
sokakta olay yeri inceleme ekibi 
boş kovan topladı. Polis, silahlı 
çatışmaya karışarak olay yerin-
den kaçan araçları tespit ederken, 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor. n İHA

Aksaray’da fosseptik çukuruna 
düşen at itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Olay, Mehmet Akif Er-
soy Mahallesi'nde müstakil bir evin 
bahçe kısmında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Bayram Çak-
mak'a (43) ait at evin bahçesinde 
dolaştığı sırada bahçeye fosseptik 
gideri içi açılan çukura düştü. Atın 
çukura düştüğünü fark eden sahi-
bi Bayram Çakmak, bir süre kendi 

imkanlarıyla atı kurtarmaya çalıştı. 
Atı düştüğü çukurdan çıkarama-
yan Çakmak, durumu 112 Acil 
Çağrı Merkezine bildirerek yardım 
istedi. İhbar üzerine olay yerine 
Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdür-
lüğü ekipleri sevk edildi. Olay ye-
rine gelen itfaiye ekipleri halatla 
çukurdaki atı çekerek kurtardı. At 
sahibine teslim edilirken Çakmak 
ekiplere teşekkür etti. n İHA

Çumra ilçesinde otomobilin 
çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamı-
nı yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ali C. 
idaresindeki 42 J 6755 plakalı oto-
mobil, Meydan Mahallesi Mustafa 
Kemal Bulvarı'nda, yolun karşısına 
geçmeye çalışan Serra Cerit'e (4) 
çarptı.

Cerit, kaza yerinde hayatını kay-
betti. Kazanın ardından olay yerinde 
toplanan bir grup vatandaş, bölgeye 
trafik ışıkları konulması talebinde 
bulunarak eylem yaptı. n AA

Karaman'da 27 yaşındaki genç, 
pastaneye poğaça almaya giderken 
husumetlisi tarafından silahla vuru-
larak yaralandı. Olay, öğle saatlerin-
de Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı 
üzerinde yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, cadde üze-
rindeki pastaneye poğaça almaya 
gittiği öğrenilen B.U (27), kaldırım-
da yürüdüğü sırada husumetlisinin 
silahlı saldırısına uğradı. B.U, omu-
zuna ve ayak bileğine isabet eden 
kurşunla yere yığıldı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık 
ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 
Yaralı şahıs, çağrılan ambulansla 
kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde tedavi altına 

alındı. Polis, olayı gerçekleştirdikten 
sonra kaçan şahsın kimliğini güven-

lik kamerası görüntülerinden tespit 
etti. Şüphelinin yakalanması için ça-

lışma sürerken, olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Poğaça almaya gitti silahla vurularak yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari 
araç, şarampole takla atıp tarlaya yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Şarampole takla atıp
tarlaya yuvarlandı!

Aksaray’da hafif ticari aracın şa-
rampole takla atması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 2’si çocuk 4 kişi de 
ağır yaralandı. 

Kaza, Aksaray - Nevşehir kara-
yolu 38. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşe-
hir’den Aksaray istikametine seyre-
den Ömer A. (27) yönetimindeki 77 
ABE 007 plakalı hafif ticari araç, sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 
önce karşı şeride geçti sonra takla 
atarak tarlaya düştü. Otomobilin 2 
lastiğinin koparak adeta hurdaya 
döndüğü kazada Nagihan Aksoy 
(27) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Araç sürücüsü ve araçta yolcu ola-
rak bulunan Yasime A. (25), Fatih A. 
(6) ve Umeyra Ayşe A. (2) yaralandı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin ih-
barı üzerine olay yerine çok sayıda 
ambulans, Ulusal Medikal Kurtar-

ma (UMKE), jandarma ve polis ekibi 
sevk edildi. Yaralılara ilk müdaha-
leleri olay yerinde yapıldıktan sonra 
ambulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı. Jandarma ve 
polis ekipleri bir başka kazanın ya-
şanmaması için yolda geniş güven-
lik önlemleri alırken, cumhuriyet 
savcısı inceleme yapmak için olay 
yerine geldi. Yapılan incelemelerin 
ardından Nagihan Aksoy’un cena-
zesi otopsi yapılmak üzere hastane 
morguna kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan yaralıların durumlarının ağır 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

1 ölü,
2’si çocuk 

4 yaralı
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58’inde liseden mezun oldu hedefine üniversiteyi koydu
Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 

çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe 
Kaplan, rahmetli babası tarafından 
“kızlar okumaz” diyerek 5 sınıftan 
sonra okutulmadı. Okuyamamış 
olmasının içinde bir ukte bıraktı-
ğı Ayşe Kaplan, kendisine sürpriz 
yapan eşi tarafından açık öğretime 
kaydı yaptırıldı. Bu yılın eğitim son-
rasında başarı göstererek açık lise-
den mezun olmayan hak kazanan 
Ayşe Kaplan, mezuniyet mutlulu-
ğunu kızının da talebi üzerine cüb-
be giyip havaya kep atarak yaşadı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Süleyman Siper, makamında ka-
bul ettiği Ayşe Kaplan ve kendisine 
destek veren eşini tebrik edip kut-
ladı. Siper, “Azminiz, gayretiniz ve 
genç nesillere örnekliğiniz nokta-
sında takdire şayan bir mesafe kat 
ettiniz, sabrettiniz, gayret ettiniz ve 
yolun sonunda başarıya ulaştınız. 
Sadece sizi değil, eşinizi de tebrik 
ediyorum. Çünkü ‘hani her başarılı 
erkeğin arkasında bir bayan vardır’ 
derler ya, bazen de bir başarılı ka-
dının arkasında onu destekleyen, 
ona güç veren bir erkek olabiliyor. 

İnşallah, bu burada kalmayacak, 
‘üniversite sınavına girmeyi dü-
şünüyorum’ dediniz, üniversite 
tahsilinizde de Allah yardımcınız 
olsun. Biz de eğitim camiası olarak 
üzerimize düşen ne varsa, kurslar 
ve dersler noktasında yardımcı ol-
maya hazırız. Bu yolda Allah sizlere 
güç kuvvet versin, gönlünüzde ne 
varsa inşallah üniversite mezunu 
olarak da karşılaşmayı bize kısmet 
etsin. Hayırlı uğurlu olsun” sözleri-
nin ardından diplomasını Kaplan’a 
verdi.

EŞİNİN SÜRPRİZİYLE 
LİSEYİ OKUDU

58 yaşında lise diplomasını 
alıp mezun olmanın mutluluğunu 
yaşayan Ayşe Kaplan ise, 3 çocuk 
annesi olduğunu belirterek, hepsini 
büyütüp, okuttuktan sonra meslek 
sahibi yaptığını söyledi. Rahmetli 
babasının “kızlar okumaz” diyerek 
kendisini okutmadığını ve ilkokul 
5’inci sınıftan sonra tahsilini sürdü-
remeyerek yarıda bırakmak zorun-
da kaldığını vurgulayan Kaplan, o 
yüzden okuyamamanın uzun yıllar 

sonra içinde bir ukte olarak kaldığı-
nı belirtti. Eşinin bir gün habersiz 
bir şekilde, ‘Ayşe seni okula kay-
dettirdim, çalış diplomalarını ge-
tir’ sözleriyle sürpriz yaparak açık 
öğrenime kendisini kaydettirdiğini 
anlatan Kaplan, “Önce çocuk mu-
yum ben dedim. Sağ olsun, şimdi 
onun sayesinde ve çocuklarımın da 
desteğiyle bu yaşta lise diploması-
na kavuştum. 6’ncı sınıftan başla-
dım okumaya devam etmeye ve bu 
sene bitirmek kısmet oldu. Cübbe 
ve kep giymemi de kızım istemiş, 

onun hatırını da kırmadım. Kendi-
mi çocuk gibi, genç gibi hissediyo-
rum, çok güzel oldu” dedi.

ŞİMDİKİ HAYALİ ÜNİVERSİTE 
OKUYUP OPTİSYEN OLMAK
Kaplan, lise diplomasını aldık-

tan sonra üniversite sınavına girip 
yükseköğrenim görmek istediğini 
de vurgularken, “Üniversite sına-
vına gireceğim, inşallah başarırım. 
Hedefim optisyenlik, okuyup göz-
lük dükkanı açmak” ifadelerine yer 
verdi.

Okumanın yaşının olmadığını 

belirten Ayşe Kaplan, okumanın 
yaşı olmadığını da ifade ederek, 
herkese hangi yaşta olursa olsun 
okumayı tavsiye ettiğini, hatta bazı 
arkadaşlarını da bu konuda yönlen-
dirdiğini ve onların da öğrenimleri-
ni halen devam ettirdiğini kaydetti. 
Kaplan, “Okumanın yaşı yok, her 
zaman için okuyup kendilerini ge-
liştirebilirler. Benim torunlarıma 
da bırakacağım çok güzel bir hatıra 
olacak, bu anlamda onlara çok gü-
zel bir örnek teşkil edeceğimi düşü-
nüyorum. Bu şekilde onların mo-
tivasyonunda benim onlara örnek 
olup yollarında daha iyi ilerleyece-
ğini düşünerek bu işe başladım” 
diye konuştu.

Eşi Fahri Kaplan da, eşinin ce-
saretli bir kadın olduğunu, bu ce-
saretine güvendiği için kendisinin 
haberi yokken kayıt yaptırdığını 
vurgulayarak, “İçinde de bir ukte 
vardı. Kayıt yaptırarak ona sürpriz 
yaptım. Neticede diplomasını aldı, 
çok mutluyuz. Eşime saygı duyu-
yorum ve takdir ediyorum. Sonuna 
kadar da arkasındayım her zaman” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Türk Büro-Sen Konya Adliye 
Şubesi Başkanı Ahmet Efe, 1 Eylül 
itibariyle başlayan yeni adli yılla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Ada-
letin ve hukukun bir toplum için ol-
mazsa olmaz olduğuna vurgu yapan 
Efe, bu anlamda adalet sisteminin 
olmadığı bir ülkede gelişmişlikten ve 
kalkınmadan bahsedilemeyeceğini 
söyledi. “Ülkemizin içinden geçtiği 
bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tu-
tabilecek tek unsur Adalettir” diyen 
Başkan Efe, şunları söyledi, “Her yıl 
adalet sistemimizin eksikliklerinin 
gündeme getirildiği “adli yıl” açılış-
larında; Adaletin işleyişinin olmazsa 
olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir 
kısmını omuzlayan, Hâkim ve Sav-
cılar ile birlikte Adalet Hizmetinin 
temel taşları olan yazı işleri müdürü, 
Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Teknik perso-
nel ve diğer tüm Adalet Bakanlığı 
çalışanları unutulmakta, sorunları 
dile getirilmemekte, adeta yok sayıl-
maktadırlar. 

Özellikle son dönemlerde mob-
bing uygulanan ve intihar eden 

meslektaşlarımızın sayısında artış 
gözlenmektedir. Mesai mefhumu 
olmadan çalışan Bakanlık çalışanla-
rının bu fedakârlıklarının karşılığı bu 
olmamalıdır. TBMM’de ele alınan 
Yargı Reformu Tasarılarında Adalet 
Çalışanları bir bütün olarak yok sa-
yılmış, çalışanların fikri alınmadan 

hazırlanan bu tasarılarda çalışanlar 
için herhangi bir iyileştirme olma-
mıştır.”

ADLİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
BİR PAKET ÇIKARILMALIDIR

Adliye çalışanlarına yönelik pa-
ket taleplerini yineleyen Başkan Efe, 
isteklerini şöyle sıraladı; “Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Sı-
navlarında liyakatin öne çıkarılması, 
mobbinge karşı çalışanları koruyan 
uygulamaların hayata geçirilmesi, 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışan-
larının GİH’e geçirilmesi, tüm söz-
leşmeli çalışanlara kadro verilmesi, 
fazla mesai ücretlerinin tam ve za-
manında ödenmesi, yol paralarının 
tüm illerdeki çalışanlara ödenmesi 
gibi iyileştirmelerin içinde bulundu-
ğu bir paket Adliye çalışanları için 
de çıkarılmalıdır. Nitekim bugüne 
kadar çıkarılan yargı paketlerinde 
personel adına hiçbir iyileştirme ol-
maması adalet çalışanlarında hayal 
kırıklığı yaratmıştır. Artık Adliye 
çalışanları unutulmamalı ya da yok 
sayılmamalıdır.

Bu istek ve düşüncelerle yeni 
adli yılın tüm Adalet Çalışanları baş-
ta olmak üzere, tüm üyelerimize, 
yargı camiasına ve aziz milletimize 
hayırlı olmasını diler, Türk Büro-Sen 
olarak tüm çalışanların işlerinde ko-
laylıklar dileriz.”
n HABER MERKEZİ

‘Adalet çalışanları için yargı paketi istiyoruz’

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) tablosunda Konya 355,60’ı gören Konya’da, aşılama çalışmaları 
da hızla sürüyor. Günlük ortalama 30 bin aşılamanın yapıldığı Konya’nın aşı oranı yüzde 72,6’ya ulaştı

Maviye az kaldı
Aşılama çalışmalarında Kon-

ya’da büyük çaba sarfeden ekipler, 
sürekli vatandaşları aşı olmaya çağı-
rıyor. Şuan Sağlık Bakanlı tarafından 
açıklanan aşılanma oranlarında yüz-
de 72,6’yla sarı (orta riskli il) renkte 
olan Konya’da, önümüzdeki günler-
de oranın yüzde 75’e çıkartılarak ha-
rita üzerindeki renginin mavi olması 
hedefleniyor.  

Türkiye’de ağırlıklı olarak görü-
len kovid-19 Delta varyantıyla bir-
likte son dönemde vakalarda artış-
lar yaşanıyor. Artan vaka sayılarıyla 
birlikte hastanelerin de yükü artmış 
durumda. Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan ve 14-20 Ağustos 
tarihleri arasını içeren İllere Göre 
Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) tab-
losunda Konya 355,60’ı gördü. 

HASTANELERİN YÜKÜ ARTTI
Vaka sayılarındaki artışla birlikte 

hasta sayıları da arttı. Konya’daki bu 
durum, Meram Eğitim Araştırma 
Hastanesi olarak da bilinen Meram 
Devlet Hastanesi’nin geçtiğimiz 
haftalarda yeniden pandemi hasta-
nesi olmasına yol açmıştı. Sayıların 

istenilen seviyelere düşmedi bugün-
lerde ise hastanelerin acilleri, servis-
leri ve yoğun bakımlarında ciddi bir 
yoğunluk yaşanıyor. İl Sağlık Mü-
dürlüğü ekipleri aşılamayı artırarak, 
hasta sayılarını düşürmeyi, böylece 
hastaneleri rahatlatmayı amaçlıyor. 

AŞILAMADA YÜZDE 75’E AZ KALDI
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ekip-

leri şehirdeki aşılama oranlarını ar-
tırmak için yoğun bir mücadele sür-

dürüyor. Organize Sanayi Bölgeleri, 
YHT Garı, Otogar, AVM’ler, beledi-
yelerin hizmet binaları başta olmak 
üzere vatandaşların yoğun olduğu 
bölgelerde aşı istasyonları kuran 
ekipler, vatandaşların aşıya ulaş-
masını kolaylaştırarak, aşı sayılarını 
artırmaya çalışıyor. Diğer yandan İl 
sağlık Müdürlüğü’nün kurduğu Aşı 
İkna Ekipleri de, vatandaşlara tek 
tek ulaşarak, aşının koronavirüse 

karşı etkileri hakkında bilgilendir-
meler yapıyor. Bu çalışmalar netice-
sinde Konya’da günlük ortalama 30 
bin civarında aşı yapılıyor. Yapılan 
aşıların toplam rakamlarına bakı-
lınca Konya’nın aşı oranı ise yüzde 
72,6’ya ulaşmış durumda. Bu oranın 
önümüzdeki günlerde yüzde 75’e 
çıkartılarak, Konya’nın risk harita-
sında mavi olması amaçlanıyor. 

YOĞUN BAKIMLARIN 
YÜZDE 92’Sİ AŞISIZ!

Uzmanlar, koronavirüse kar-
şı tek çözümün aşılama olduğunu 
sürekli hatırlatsa da, bazı vatan-
daşları bu konuda bilinçlendirmek 
kolay olmuyor. Ancak uzmanların 
ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar, 
Konya’daki hastanelerin yoğun ba-
kımlarında yatan hastaların yüzde 
92’sinin aşısız veya aşılarının tama-
mını vurulmamış hastalardan oluş-
masıyla kendini daha iyi gösteriyor. 
Yoğun bakımlarda ortaya çıkan bu 
oran, koronavirüse karşı aşının tek 
silah olduğunu bir kez daha ortaya 
koyuyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

MÜSİAD Konya’dan 
Vali Özkan’a ziyaret 

‘Ülkemizin yatırım ve üretim
kararlılığını korumalıyız’

Başkan Kütükcü genç
işadamları ile buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, bera-
berindeki heyeti ile birlikte Vali 
Vahdettin Özkan’ı makamında 
ziyaret etti. Başkan Kağnıcı’dan 
MÜSİAD’ın faaliyetleri hakkında 
bilgi alan Vali Özkan, iş dünyası ve 

Konya’nın ekonomisi üzerine isti-
şarelerde bulundu. Ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Vali Özkan, MÜSİAD Konya Şube 
Başkanlığına yeni seçilen M. Hilmi 
Kağnıcı ve yönetimini tebrik ede-
rek çalışmalarında başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) tarafından açıklanan 
2. çeyrek büyüme rakamlarını de-
ğerlendirdi.  Yılın ikinci çeyreğinde 
gösterilen yüzde 21.7’lik büyüme 
performansında yatırımların ve 
net ihracatın katkısına dikkat çe-
ken Kütükcü, “Pandemi koşulla-
rına ve artan maliyetlere rağmen 
yakaladığımız bu büyüme son de-
rece memnuniyet verici. Büyüme-
ye yatırımların verdiği 5.4 puanlık 
katkı, net ihracattan gelen 6.9’luk 
katkı ve makine teçhizat yatırımla-
rında yaşanan yüzde 35.2’lik artış, 
ülkemizin yatırım ve üretim karar-
lılığının en zor şartlar altında dahi 
devam ettiğini göstermesi açısın-
dan çok kıymetli. Bu kararlılığı ve 
yatırım iştahını mutlaka korumak, 

geliştirmek zorundayız” dedi.  Tür-
kiye ekonomisinin ve sanayinin 
büyümesine katkı veren bütün sa-
nayicileri ve çalışanlarını kutlayan 
Kütükcü, büyümenin üretime ve 
ihracata dayalı olmasının geleceğe 
dair umut verdiğinin de altını çizdi.
n HABER MERKEZİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı ve 
Konya Sanayi Odası (KSO) Başka-
nı Memiş Kütükcü, TOBB Konya 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Ko-
mitesi üyeleri ile bir araya geldi. 
Gerçekleştiren ziyarette TOBB 
Konya Genç Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanı Mehmet 
Emin Gürbüz, Başkan Kütükcü’ye 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Ziyareti sosyal medya hesabından 

paylaşan OSBÜK ve KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü, “TOBB Konya İl 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Ko-
mitemizle, kıymetli gençlerimizle 
hoş bir sohbette buluştuk. Kon-
ya'mızı, sanayimizin dünü, bugünü 
ve geleceğini konuştuğumuz genç 
girişimcilerimizle tecrübelerimizi 
paylaştık. Allah hepinizin başarısı-
nı daim kılsın gençler” ifadelerini 
kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Konya’nın aşı oranı yüzde 72,6’ya ulaşmış durumda. Bu oranın önümüzdeki günlerde 
yüzde 75’e çıkartılarak, Konya’nın risk haritasında mavi olması amaçlanıyor. 

Memiş Kütükcü

Ahmet Efe
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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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SERVİSE HAZIR YEMEK HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/482847
1-İdarenin
a) Adresi   : ALAEDDIN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322233842 - 3322416094
c) Elektronik Posta Adresi : mmorgul@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 69.236 Öğün Servise Hazır Yemek Hizmeti Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : AKŞEHİR MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, AKŞEHİR
      İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,AKŞEHİR KADİR 
      YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, AKŞEHİR MESLEK 
      YÜKSEKOKULU, AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK
      YÜKSEKOKULU, CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 
      ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU, DOĞANHİSAR MESLEK 
      YÜKSEKOKULU, GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU, 
      HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU, KADINHANI FAİK İÇİL 
      MESLEK YÜKSEKOKULU, KARAPINAR AYDOĞANLAR
      MESLEK YÜKSEKOKULU, KULU MESLEK YÜKSEKOKULU,
      SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU, SİLİFKE TAŞUCU
      MESLEK YÜKSEKOKULU, YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 18.10.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
      Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati   : 24.09.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İlgili kurum veya kuruluşlardan alınan, İhale tarihi itibariyle geçerli “Gıda Üretim İzin Belgesi" 
veya "İşletme Kayıt Belgesi" teklifle birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin 
gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da 
birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart 
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin 
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve özel sektöre yapılmış malzemeli veya malzemesiz 
yemek hizmeti,hazır yemek üretimi,dağıtımı ve sonrası hizmetişleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1440419

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;



11 2 EYLÜL 2021HABER-İLAN

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 103 Ada, 3 Parsel, KIZILÖREN Mahalle/Köy, Rehinli 
satışa konu; tapu? da Konya ili, Meram ilçesi, Kızılören Mahallesi Dedepınarı Yolu Mevkiinde, 
1cilt, 12sayfada kayıtlı, 103ada 3 parsel numaralı 572,07 m² yüzölçümlü, Bahçeli Kerpiç Ev vasıflı 
taşınmazın tamamı Borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır
Kızılören Mahallesi Dede Pınarı Yolu Mevkiinde 103 ada 4 nolu parselin doğusu 24863 Sokağa, 
batısı kent bilgi sisteminde isimlendirilmemiş Yola cephelidir. Mücavir bitişiğindeki kuzeyi boş 
arsa, güneyinde aralarında belirgin harçsız yığma taş duvarla çevrili parselle sınırlıdır. Parselin 
kuzey, doğu ve güney sınırlarında harçsız yığma taş duvarla çevrili olup sınırlarında sıralı ağaçlar 
mevcuttur. Taşınmazı inceleme tarihimiz itibariyle kapalı olduğu ve devamlı olarak kullanılmadığı 
belirlenmiştir. Parsel üzerinde;
Bahçesinde muhtelif yaş ve çeşitte ağaçlar bulunduğu, Haritasında A harfi ile gösterilen tapuda 
vasfında belirtilen Z+1 Katlı binanın, Zemin katı 80m2 alanlı olup ahır üst katı 80m2 alanlı ev 
kullanımında, toplam 160m2 alanlıdır.
Haritasında B harfi ile gösterilen tapuda vasfında belirtilmeyen Z+1 Katlı binanın, Zemin katı 90m2 
alanlı, üst katı 90m2 toplam 180m2 alanlıdır. Ancak ekonomik ömrünü tamamladığı ve ekonomik 
değerinin olmadığı tespit edilmiştir. Binanın tavan döşemelerinin çökmüş olduğu, mevcut hali ile 
kullanımının mümkün olmadığı ve herhangi bir ekonomik değerinin bulunmadığı belirlenmiştir.
Haritasında A harfi ile gösterilen tapuda vasfında belirtilen Z+1 Katlı binanın, Zemin katı 80m2 
alanlı olup ahır, üst katı 80m2 alanlı ev kullanımında, toplam 160m2 alanlıdır. Bina taş duvardan 
yapılmış olup sıvasız durumdadır. Ahşap oturtma çatı ve örtüsü mevcuttur. Kapı ve pencereleri 
ahşap doğramadan yapılmış olup soba ile ısınma sağlanmaktadır. Binanın bakımsız olduğu 
belirlenmiştir. Parsel üzerinde bulunan iki adet yapıdan haritasında B harfi ile gösterilenin ekonomik 
değerinin olmadığı, A harfi ile gösterilen evde ikamet edilmediği ve devamlı olarak kullanılmadığı, 
parsel sınırları belirgin olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 103 ada 3 parsel 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Yol kısmen de Mesken sahasında kalmakta, Ayrık Nizam 
2 Kat, TAKS:0.20, KAKS:0.40, Ön bahçe mesafesi 5m, Komşu bahçe mesafesi 3m, Bina derinliği 
ile Arka Bahçe mesafesi Yönetmelik hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz imar uygulaması görmemiş kadastro parselidir. Üzerindeki yapılar ruhsatsız olduğu 
bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Adresi : Kızılören Mah.24863 Sk. No:41 Meram Meram / KONYA
Yüzölçümü : 572,07 m2
İmar Durumu : 103 ada 3 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Yol 
kısmen de Mesken sahasında kalmakta, Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:0.20, KAKS:0.40, Ön bahçe 
mesafesi 5m, Komşu bahçe mesafesi 3m, Bina derinliği ile Arka Bahçe mesafesi Yönetmelik 
hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz imar uygulaması görmemiş kadastro parselidir. Üzerindeki yapılar ruhsatsız olduğu 
bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Kıymeti : 92.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 23/11/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, B Blok, Zemin Kat, 
   Karatay/Konya
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 241 Ada, 255 Parsel, KIZILÖREN SARITAŞ Mahalle/
Köy, Rehinli satışa konu olan Konya ili, Meram ilçesi, Kızılören Mahallesi, 21 cilt, 2074sayfada 
kayıtlı, 241ada 255 parsel numaralı 3.398,51 m² yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmaz olup, tamamı 
Borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır.
241 ada 255 nolu parsel üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı 
belirlenmiştir. Parselin kadastro paftasında ve zeminde yola cephesi yoktur. Batısı ark cepli 
olup, Mücavir bitişiğindeki, kuzey, güneyindeki taşınmazlarla aralarında sınır olmaksızın birlikte 
kullanıldığı, doğusunda aralarında belirgin sınırlar olan halen tarım arazisi olarak kullanılan 
taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmazdan etrafındaki parsellerin sınırlarından haricen geçilerek 
güney ve doğusundaki tarla yoluna gelinerek Kızılören Mahallesi meskûn sahasına ve Konya 
Beyşehir Karayoluna yoluna ulaşılmaktadır. Sulama imkânı olmayan taşınmaz halen tarım 
yapılarak kullanıldığı, hububat ekili olduğu görülmüştür. Taşınmaz Belediye alt yapı hizmetlerinden 
faydalanma konumunda olup, genel olarak bölgede yoğun şekilde parsellerin hobi bahçeciliği 
şeklinde kullanılma imkânı talebi arttırmıştır. Parseller Konya Beyşehir Karayoluna 260m, 
Kızılören Hanına 550m, Konya Beyşehir Karayolundan, Kızılören meskûn sahasına ayrılan yol 
kavşağına ve Karayolları 36. Kısım Bakım Şefliğine 4.35km, Kızılören Jandarma Komutanlığı 
ve sonrasında Kızılören Caddesine 4km, İlköğretim Okuluna 4.2km ve mahalle meskûn alanı 
merkezine 4 km uzaklıktadır. Halen kuzey ve güney bitişik sınırlarındaki parsellerle birlikte 
tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Sulama imkânı olmayan taşınmaz, hububat ekilidir. Taşınmaz 
meskûn saha dışında kaldığı ve üzerinde yapı bulunmadığından Kent Bilgi sisteminde adres 
kaydı yoktur. Kızılören Mahallesi 241 ada 255 parsel Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 
15.07.2016 tarih 791 sayılı kararı ile onanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına 
isabet ettiği, Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümlerine 
göre Uygulama yapılacağı, Plan notu olarak "Tarımsal arazilerin korunması ve kullanılmasına 
dair yönetmelik gereğince yapılacak her türlü işlemde (yapılaşma, parselasyon vb.) Tarım İl 
Müdürlüğü Görüşüne tabidir." denilmektedir. Taşınmaz uygulama görmemiş kadastro parseli 
olduğu bilirkişiler raporunda belirtilmiştir.
Adresi : Kızılören Sarıtaş Mahallesi Meram / KONYA
Yüzölçümü : 3.398,51 m2
İmar Durumu : Kızılören Mahallesi 241 ada 255 parsel Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 15.07.2016 tarih 791 sayılı kararı ile onanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında 
Tarım Alanına isabet ettiği, Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan 
Hükümlerine göre Uygulama yapılacağı, Plan notu olarak "Tarımsal arazilerin korunması ve 
kullanılmasına dair yönetmelik gereğince yapılacak her türlü işlemde (yapılaşma, parselasyon 
vb.) Tarım İl Müdürlüğü Görüşüne tabidir." denilmektedir.
Kıymeti : 50.977,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 23/11/2021 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, B Blok, Zemin Kat, 
   Karatay/Konya

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 241 Ada, 256 Parsel, KIZILÖREN SARITAŞ 
Mahalle/Köy, Kademe Mevkii, Rehinli Satışa konu olan Taşınmaz; tapu? da Konya ili, Meram 
ilçesi, Kızılören Mahallesi, 21cilt, 2075sayfada kayıtlı, 241ada 256 parsel numaralı 3.998,25 m² 
yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmaz olup, tamamı Borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır.
241 ada 256 nolu parsel üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı 
belirlenmiştir. Parselin kadastro paftasında ve zeminde yola cephesi yoktur. Batısı ark cepli olup, 
Mücavir bitişiğindeki, güneyindeki taşınmazla aralarında sınır olmaksızın birlikte kullanıldığı, 
kuzey ve doğusunda aralarında belirgin sınırlar olan halen tarım arazisi olarak kullanılan 
taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmazdan etrafındaki parsellerin sınırlarından haricen geçilerek 
güney ve doğusundaki tarla yoluna gelinerek Kızılören Mahallesi meskûn sahasına ve Konya 
Beyşehir Karayoluna yoluna ulaşılmaktadır. Sulama imkânı olmayan taşınmaz halen tarım 
yapılarak kullanıldığı, hububat ekili olduğu görülmüştür. Taşınmaz Belediye alt yapı hizmetlerinden 
faydalanma konumunda olup, genel olarak bölgede yoğun şekilde parsellerin hobi bahçeciliği 
şeklinde kullanılma imkânı talebi arttırmıştır. Parseller Konya Beyşehir Karayoluna 350m, Kızılören 
Hanına 630m, Konya Beyşehir Karayolundan, Kızılören meskûn sahasına ayrılan yol kavşağına 
ve Karayolları 36. Kısım Bakım Şefliğine 4.4km, Kızılören Jandarma Komutanlığı ve sonrasında 
Kızılören Caddesine 4km, İlköğretim Okuluna 4.2km ve mahalle meskûn alanı merkezine 4 
km uzaklıktadır. Halen kuzey ve güney bitişik sınırlarındaki parsellerle birlikte tarımsal amaçlı 
kullanılmaktadır. Sulama imkânı olmayan taşınmaz, hububat ekilidir. Kızılören Mahallesi 241 ada 
256 parsel Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih 791 sayılı kararı ile onanan 
1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına isabet ettiği, Konya Merkez Planlama Alt 
Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümlerine göre Uygulama yapılacağı, Plan notu 
olarak "Tarımsal arazilerin korunması ve kullanılmasına dair yönetmelik gereğince yapılacak her 
türlü işlemde (yapılaşma, parselasyon v.b) Tarım İl Müdürlüğü Görüşüne tabidir." denilmektedir. 
Taşınmaz uygulama görmemiş kadastro parseli olduğu bilirkişiler raporunda belirtilmiştir.
Adresi : Kızılören Sarıtaş Mah Meram / KONYA
Yüzölçümü : 3.998,25 m2
İmar Durumu : Kızılören Mahallesi 241 ada 256 parsel Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 15.07.2016 tarih 791 sayılı kararı ile onanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında 
Tarım Alanına isabet ettiği, Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan 
Hükümlerine göre Uygulama yapılacağı, Plan notu olarak "Tarımsal arazilerin korunması ve 
kullanılmasına dair yönetmelik gereğince yapılacak her türlü işlemde ( yapılaşma, parselasyon 
v.b ) Tarım İl Müdürlüğü Görüşüne tabidir." denilmektedir.
Kıymeti : 59.973,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 23/11/2021 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, B Blok, Zemin Kat, 
   Karatay/Konya
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da 
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.
2- a) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları 
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve 
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve 
vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
b) SATIŞ İÇİN ÖNEMLİ NOT:
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 26/07/2021 tarih E-67894191-240-2030027 Konya 
ili, Meram ilçesi, Kızılören Mahallesinde bulunan 103 ada 3 nolu parsel, 241 ada 256 nolu 
parsel ve 241 ada 255 nolu parsellerin 1/1 hissesinin icra yoluyla cebren satışı talep 
edilmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesinin 
değişikliğe uğramasıyla yürürlüğe giren 6537 sayılı Kanun, yönetmelik ve buna bağlı 
çıkartılan teknik talimatın 3. Bölüm (k) maddesinde;
"Tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak, cebri satış işlemlerinde, 
ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir. "hükmü 
yer almaktadır. Yukarıda bahse konu hüküm gereği 103 ada 3 nolu parsel, 241 ada 256 
nolu parsel ve 241 ada 255 nolu parsellerin borçluya ait parsellerdeki 1/1 hissenin, ifraz 
ve hisselendirilme yapılmadan aynen icra yoluyla satışı uygundur. Yazısı gereğince satışa 
çıkarılmış olup yazıda ihaleye katılacakların bu yazıda belirtilen hususları kabul ederek ve 
bilerek ihaleye katılmaları tebliğ ve İLAN olunur.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/2489 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ

2021/2489 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1440706

Türkiye'de kiralık ev bulmak her 
geçen gün daha da zor hale gelirken 
bazı illerde kiralar geçtiğimiz seneye 
göre yüzde 40 oranında yükseldi. 
Kerem Nükte Gayrimenkul Müdürü 
Hasan Aksay, konuya ilişkin konuş-
tu. Fakat istenen ücretleri ödemeyi 
kabul edenlerin bile konut bulabi-
lecekleri kesin değil. Öyle ki birçok 
yerde boş ev bulabilmek için onlarca 
kişinin yer aldığı listelere isim yaz-
dırılması gerekir. Peki, kiraların bu 
kadar artmasındaki sebep ne?

Kiralardaki yükselişle ilgili açık-
lamalar yapan Kerem Nükte Gay-
rimenkul Müdürü Hasan Aksay, şu 
açıklamalarda bulundu: “Kiraların 
artması aslında 2020 yılında ar-

tacağına bir işaret verilmişti bize. 
2020’de pandeminin yoğun olduğu 
dönemde kamu bankalarının başlat-
tığı konut kredi kampanyaları vardı. 
O dönem, zaten mevcut olan stokla-
rı çok ciddi bir şekilde eritti. Stoklar 
eridi ama yerine yeni üretim yapıla-
madı. Çünkü pandeminin etkisiyle 
hem inşaat sektöründe yavaşlama 
ve aynı zamanda tabi ki maliyetlerin 
de buna etkisi oldu. Şimdi o stokları 
bitirdik ama maliyetler ve pandemi 
kısıtlamaları yüzünden yeni konut 
üretiminde çok ciddi bir yavaşlama 
oldu.” 

ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DÖNEM
Emlak sektörü olarak alışkın 

olunmayan bir süreçte olunduğuna 

dikkat çeken Aksay, “Özellikle bazı 
bölgelerde, öğrencilerin de yoğun 
olduğu ya da şehrin en kalabalık ol-
duğu bölgelerde sıra var. Ev kirala-
mak isteyenler ihtiyaçlarını söyleyip, 
isimlerini onlarca kişinin bulunduğu 
listelere yazdırıyorlar ve haftalarca 
sıra bekliyorlar” dedi.

Bu süreci fırsat bilen bazı konut 
sahiplerinin durumu suiistimal et-
tiğine de vurgu yapan Aksay, "Kira 
artış zammı en fazla tüketici fiyat 
endeksi kadar olabilir. Fakat o da en 
fazla. 

Siz kira kontratının üstüne daha 
yüksek bir rakam dahi yazsanız da 
kesinlikle bu rakam geçerli olmaz. 
Burada şöyle de bir durum var eski 

kiracıları çıkaralım yeni kiracı alalım. 
Mal sahiplerimizin böyle bir hakları 
yok. Bir kiracıyı çıkarabilmek için bir 
takvim yılı içerisinde ödemeden do-
layı en az iki kere haklı ihtar çekmesi 
gerekiyor.

 Veyahut o dairenin kendisi ta-
rafından kullanılması gerektiğini 
hukuki olarak ispatlaması gereki-
yor. Bu dairenin kullanım amacının 
dışında kullanılması gerekiyor veya 
bu daireye çok ciddi bir şekilde zarar 
verilmiş olması gerekiyor.

Eğer mülk sahibi bunları ispat 
edebilirse ve sadece bu haklı sebep-
ler oluşursa kiracıyı tahliye edebilir" 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konut kiraları cep yakıyor!
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

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

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

ELİF TUĞÇE ALPSAL - Ö. No: 142625027 

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

BÜŞRA ALTIPARMAK - Ö. No: 152607066

Yolculuğun ilk akşamında yaylaya ula-
şılır, hızlıca yerleştikten sonra bulgur pilavı 
yapılır, yanına ayran çırpılır, yeni sağılmış 
keçi sütüyle de sofra tamam edilerek ak-
şam yemeği yenirdi. Kalacaklar yerleşirken 
yolculukta onlara refakat edenler de dönüş 
yolunda merkeplerine kışlık odun yükleyip 
köyün yolunu tutardı. 

Kalanlar için yayla hayatı başlamıştır. 
Çoban akşam omzuna kepeneğini alıp 
sürüyle otlağa çıkar, şayet gece sürü yo-
rulursa münasip bir yerde duraklayıp yatı-
rırdı. Yaz aylarında gece davar gütmeye biz 
“Örü” derdik. Gece otlaması hayvan için 
çok faydalıdır. Zira koyun ot seçmez, bul-
duğunu yerdi. Yorulan sürü bir veya en çok 
iki saat yatarak dinlendikten sonra bağırcak 
atarak sürüyü kaldırırdı.

Bilmeyenler için bağırcağın ne olduğu 
da anlatalım; çoban koyunun birisini başko-
yun seçip koluna bağlar. Sürüyü yatırdıktan 
sonra o da bir kenarda kepeneğinin bürü-
nerek dinlenir. Çoban sürüyü hareketlen-
dirmek istediğinde kolundaki bağı çeker 
ve başkoyun ayağa fırladığında diğerleri 
de onu takip ederdi. Bağırcağın bir başka 
iyiliğine gelince; çoban derin uykuya dalıve-
rirse, başkoyun hareketlendiğinde bağırcak 
çobanı da çekip uyandırırdı. Sürüde başko-
yun olmak da böyle bir şeydir işte. Çoban 
ve sürü istirahate çekildiğinde onların canı 
fedakâr koyun köpeklerine emanettir. 

Sürülerin yaylada koca meşelerin di-
binde yatak denilen yerleri de olur. Sabah 
yaylımdan dönünce önce oraya yatırılır. 
Sabah erkenden sıcak yatağından kaldırılan 
küçük çocuklar da sürünün ufağı oğlak ve 
kuzu sürüsünü otlatıp getirince ayrı bir ya-
tağa yatırır. Şimdi sıra evin hanımındadır. 
O elinde bakraçlarla gelip sürüden sütü 
sağarken çoban uykuya dalmıştır. Sağım 
sırasında memelerde yavrular için bir mik-
tar süt bırakılır. O anı adeta ezberleyen yav-
rular hanım bakraçlarla analarının yanından 
ayrılırken onlar da analarının yanına koşuş-
turur. Ana sütünü alan kuzular ayrılıp kendi 
yerine sürülür. 

Evin hanımı yemeği hazırlayıp çobanı 
doyururken gece için de azığını hazır eder. 
Gün biterken çoban sürüye giderken evin 
hanımları da evin işine döner. 

Iki güne bir sütlerin pişirilmesiyle yo-
ğurt yapılır, soğuk sulardan sabah erken-
den turfan kurulur. Yaylada elektrik yoktur 
ama sular çok soğuktur, elini beş dakika 
suda durduramazsın. Yaz aylarında bir tur-
fandan 6-7 kilo sadeyağı, şehirlilerin deyi-
miyle tereyağı çıkar. Buz gibi ayran olur ka-
zanlara dökülüp, bekler. Sonra temiz ve özel 
keseye dökülerek yağlı peynir olur. O gün 
çobanın yemeği bol sadeyağı sürülmüş ek-
mek ve yanında soğuk ayrandır. Fakir gibi 
durduğuna bakmayın pek bir lezzetli olur. 

Karnını doyuran çoban uykuya yatar-
ken mırıldanır;
Gece durmaz dolanırım dağları,
Hazır buldum sadeyağla ayranı,
Çok severim hoş kokulu yaylamı,
Gülleri mis kokan yaylalar dağlar.
Sürüyü ağdırdım karşı yamaca,

Nefes verdim elimdeki kavala,
Mest olurum yaylada suya havaya,
Canıma can katan yaylalar dağlar.

Bir de davara tuz verilme işi vardır. 
Çoban sırtına 25-30 kiloluk tuz çuvalını alıp, 
tuzla denilen yerdeki geniş ve bir masa üstü 
gibi düzgün taşların bulunduğu yere yürü-
düğünde sürü çoktan ikramı anlamıştır ve 
çobanın peşine takılır. Meleşerek çobanın 
peşinden koşar ve tuzlada taşlara serilen 
tuzu iştahla yalayıp gıdasını alır. Doyan ve 
tuzdan içi yanan hayvanlar çeşme önlerin-
deki oluklara koşar. Dağda otlayan bütün 
davar, sığır ve sair hayvanlara yaz baharda 
15 günde bir tuz verilmesi çok önemlidir. 
Tuz sayesinde hayvanların hem sakatatları 
sağlamlaşır hem de otlama iştahı yükselir. 
Bundan dolayı köylerde hayvan sahipleri 
ve çobanlar sürü tuzlama işine çok önem 
verir.

Yaylağın hanımı hem süt, yoğurt, yağ 
işlerini yapar hem de temizlik ve daha nice 
işlerle uğraşır ama yine de yaylanın verdi-
ği zevkle onun da gönlü şendir, bir şeyler 
mırıldanır;
Sürülerim gitti dağlar gezmeye,
Yeşil otlar bulup çiğdem yemeye,
Sabaha ablasına bol süt vermeye,
Seni yaşamanın şimdi zamanı yaylam.
Gece çoban dağda kavalını çalar,
Kamıştan çıkan ses bağrımı deler,
Çan sesini duyan kuzular meler,
Kuşlar türkü söyler yaylalar dağlar.

Zaman akıp gider. Zira sayılı gün ça-
buk tükenir. Mevsim dönerken otlar azalır, 
köyde bekleyen işler çoğalır. Artık mevsim 
güze dönmüştür. Yayla inip kış hazırlığı 
başlamalıdır. Bu merhalede hısım akraba-
lara yardımlaşmak üzere haber ulaştırılır. 

Yayladan inişler çıkışlardan daha 
muhteşemdir. Eyerli atlar hazırlanır. Yay-
layı yaylayan gelin veya yayla hanımı köye 
dönüşe yakın zamanda dığan tavasında 
yağlı yayla güdüğü yani tava ekmeği ile taze 
kaymaktan bolca höşmerim yapmıştır. Sa-
deyağının lezzeti bir ayrıdır, mis gibi kokar, 
türüm türüm tüter. Yayla eşyaları merkep 
ve katırlara yüklenir.

Dönüş için hanımlar, “ağır esvap” 
denilen milli elbiselerini giyer, başına da al 
bağlar ki bu kırmızı eşarptır. Üzerine, yö-
remizde “Hicaz Hönkarı” diye adlandırılan 
poşusunu bürünüp ata binen yayla hanım-
ları erkekleri kıskandırırcasına at koşturur. 
Köyün yayla yollarında ve köye girişlerde 
ellerinde sahanlar ile karşılamaya gelen her 
kadına ayrı ayrı tabaklarda höşmerim ve bir 
güdük ikram edilir.

Artık çoban dağdan gelmez, zira sağım 
bitmiştir. Artık sürü dağda yayılacaktır. Ço-
bana iki günde bir azık yollanır. Hayvanların 
göğüslerinde biriken sütlerde bir hanım 
tarafından sağılıp göğsün soğulması sağla-
nır. Çoban da son güze, yani Kasım ayına 
kadar dağlarda sürüsünü bulduğu otlaklar-
da ve etlendirir. Ta ki Koç katımı dedikleri 
zaman köye iner ve sürüyü bir başka bir 
ağıla götürür. Koç katımından 5 ay sonra 
Mart sonudur. Artık koyunlar keçiler 150 
gün hamilelik sonunda kuzulamaya baş-
layacaktır. Sürü çobanı ve delikanlıları bu 
sırada saya gezmesine çıkarlar. Bundan 
maksat hem kendileri için köylüden yağ, 
bulgur, kuru kayısı, kuru üzüm gibi şeyler 
toplamak hem de döl tutacağını yani oğlak 
ve kuzuların doğmaya başlayacağını hatır-
latmaktır. Gece köy içine çıkarken kollarında 
çok büyük birer koyun çanı vardır. Kuvvet-
lice sallayıp çan sesiyle ortalığı inletirler. 
Saya’nın sözlerini bilen gençlerden birisi, 
“Heyyyyy” diye seslendikten sonra deyişi 
sıralar; 
 Saya saya sallı beyim,
Dört ayağı nallı beyim,
Saya geldi duydunuz mu?
Selam verdi aldınız mı?
Hey yengeler yengeler!
Inci dişli yengeler,
Kalem kaşlı yengeler,
Aya ne kaldı ne kaldı?
Elli günümüz kaldı,
Elli günü geçelim,
Sürüden sağmalı seçelimi
Dürr dedim meledi,
Önüne koydum yaladı,
Ilmeğinin beği var, (Ilmek atılan başkoyun)
Çömleğinin yağı var, (Böreğinin de denir)
Onu sağan gelin ablaların,
Çangıldaklı çunguldaklı kolu var. (Bilezik) 

 Elindeki çanı kuvvetlice sallayıp “Haydi 
bekletmeyin bizi, getirin hediyeleri” diyerek 
meramını anlatır. Evlerden artık ya biraz 
sadeyağı ya biraz bulgur ya da bir yiyecek 
getirilir ki bazen de damdan üzerlerine 
bir leğen bulaşıklı veya sıcak su serpilir ki 
sayacılar kaçar ve gülüşmeler olur. Bu da 
oyunun geleneksel bir cilvesidir. 

Ilk doğumu yapan koyun ve ya keçi 
dağda çoban önünde doğum yapmış ise 
çoban yavru ile ilgilenir onu akşama kadar 
korur. Akşam kucağında veya torbasında 
taşıdığı yavruyu sahibine teslim eder. Sürü 
sahibinin bu sırada çobana verdiği hedi-
yeye Honça denir. Bu sırada söylenen bir 
deyiş daha vardır;
Yağmur yağar, baharda hava sert eser,
Ana meme vermezse kuzusu küser,
Yavrular analarının ardından meler,
Derelerde coşar bak selimiz bizim.
Ağıllarda artık bahar oldu ağalar,
Açıyor çiğdemimiz gülümüz bizim,
Üçer beşer kuzu oğlak doğuyor işte,
Çoğalıyor koyun keçi sürümüz bizim.

Ağıllarda yavru doğumu tamamlandı-
ğında mevsim dönmüş yeni bir yayla hayatı 
başlamak üzeredir. 

(Yazı da geçen manilerin tamamı Is-
mail Desteliye aittir.)

ŞİMDİ YAYLA ZAMANI-2

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekilleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte Karatay’ın her mahallesini 
gezmeye devam ediyor. Yapılan ziyaretlerde ihtiyaç duyulan hizmetler tespit edilip, eksikliklerin giderilmesi için çözüm üretiliyor

Karatay’ı adım adım geziyorlar
İlçe merkezinin yanı sıra mer-

keze uzak mahalle ziyaretleri de 
gerçekleştirerek hem belediyenin 
yürüttüğü yatırımları yerinde incele-
yen hem de tüm ilçenin talep ile ihti-
yaçlarını tespit ederek çözümler üre-
ten Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Konya Milletvekilleri, 
il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla bir-
likte sahada olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Hasan 
Kılca, AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ile birlikte Yağlıba-
yat, Esentepe, Yenikent, Ağsaklı, 
Karadona ve Kızören mahallelerini 
ziyaret etti. AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve ilçe yö-
netim kurulu üyeleri ile söz konusu 
mahallelerin muhtarlarının da eşlik 
ettiği ziyaretlerde Başkan Hasan 
Kılca, milletvekilleri ve teşkilat men-
supları; vatandaşla buluştu. Karatay 
Belediyesi’nin merkeze uzak söz 
mahallelerde sürdürdüğü yatırım 
ile projeleri yerinde inceleyen Hasan 
Kılca, milletvekilleri ve ilçe teşkila-
tı mensupları; söz konusu talepler 
konusunda neler yapılabileceğini 
mahalle muhtarları ve bölge sakin-
leriyle istişare ettiler.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 
ile mahalle ziyaretlerinin yanı sıra 
oda ve kurum ziyaretleri de ger-
çekleştiriyor. Bu kapsamda Başkan 
Hasan Kılca, AK Parti Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez ve AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
ile birlikte Karatay Ziraat Odası ve 
Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü’nü de 
ziyaret ettiler. Karatay’daki tarımsal 
faaliyetler, sulama ve çiftçilerin du-
rumunu istişare edildiği söz konusu 

ziyaretlerde hükümet ile Karatay 
Belediyesi’nin ilçe tarımıyla ilgili ça-
lışmaları da konuşuldu.

ETYEMEZ: ŞEHRİMİZİN 
POTANSİYELİNİN FARKINDAYIZ
AK Parti Konya Milletvekili Ha-

lil Etyemez; Karatay Ziraat Odası ve 
Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü zi-
yaretinde, Konya’nın sanayisi kadar 
tarımıyla da ön planda olan bir şehir 
olduğuna vurgu yaptı.

Milletvekili Halil Etyemez, “Kon-
yamız, tarım ve hayvancılığın baş-
kentidir. Şehrimizin dört bir yanında 
tarım yapılmakta ve bu kapsamda 
önemli üretimler gerçekleştirilmek-
tedir. Bu verimin ve üretimin daha 
da artması ve çeşitlenmesi adına 
gerek hükümetimiz gerek kurum 
ve kuruluşlarımızla birlikte 20 yıldır 
önemli çalışmalar, önemli proje ve 
desteklemeler hayata geçiyor. Bu 
gayrete yerel yönetimlerimizin de 

katılımı son derece değerlidir. Ka-
ratay Belediyemizin de bu manada 
bazı önemli çalışmaları bulunuyor. 
Dolayısıyla bizler, her şeye rağmen 
üretmeye devam eden çiftçimizin 
üreticimizin yanında olmayı sürdü-
receğiz” dedi.

İlçe genelinde ve toplumun tüm 
kesimlerine yönelik ziyaretlerini sür-
düren Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Adalet ve Kalkınma Parti-
si(AK Parti) Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir ile AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç; Karatay 
sınırları içerisinde bulunan Aykent 
Sanayi Sitesi, Dökümcüler Sanayi 
Sitesi ile BÜSAN Sanayi Sitelerinin 
yönetimleriyle bir araya geldi. Söz 
konusu ziyaretlerde Konya sanayi-
sini ve şehrimizdeki önemli sanayi 
sitelerini içerisinde barındıran Kara-
tay’ın sürece olan katkıları ele alındı.

Öte yandan Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı ve 
İlçe Teşkilat mensuplarıyla birlikte 
Tenekeciler Sanayi’ni ziyaret ederek 
bölgede faaliyet gösteren esnafla bir 
araya geldi.

ÖZDEMİR: ŞEHRİMİZİN 
YARINI BUGÜNDEN 

ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
AK Parti Konya Milletvekili Hacı 

Ahmet Özdemir, ziyaretlerde ül-
kemizin ekonomisi ve istihdamına 
ciddi etkileri olan Konya sanayisinin 
daha da gelişmesi ile istihdamın art-
ması için gereken desteği verecekle-
rini söyledi.

Hacı Ahmet Özdemir, şunları 
kaydetti: “Konyamız; özellikle ma-
kine imalatı, otomotiv yedek parça 
sanayi, metal döküm, gıda endüstri-
si, plastik ambalaj, ayakkabı imalatı, 
tarım makineleri ve ekipmanları gibi 
üretimlerle ülkemizin en rekabetçi 

şehirleri arasında bulunuyor. Yine 
Konyamız; Ankara, Eskişehir ve İs-
tanbul ile olan hızlı tren bağlantıla-
rının yanı sıra havalimanı ve Türki-
ye’nin en büyük limanı olan Mersin 
limanına da birkaç saatlik mesafede 
yer alıyor. Bu, şehrimizde üretilen 
ürünlerin pazarlanması ve ihracatı 
için büyük kolaylık demek. Bizler de 
milletvekilleri, belediye başkanları 
ve teşkilatlar olarak sık sık bu üre-
timi gerçekleştiren sanayicilerimizle 
esnaflarımızla bir araya geliyoruz. 
Onlar için daha ne yapılabiliriz konu-
şuyoruz. İnşallah şehrimizin yarını 
bugünden çok daha güzel olacak.”
HASAN KILCA, GÜLAY SAMANCI VE 
MEHMET GENÇ; İSTANBUL CADDESİ 

ESNAFIYLA BULUŞTU
AK Parti Konya Milletvekili Gü-

lay Samancı ve AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ile birlikte 
İstanbul Caddesi üzerindeki esnafı 

ziyaret ederek bölge esnafına hayırlı 
işler dileğinde bulundular. AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
tüm dünyayı etkisi altına alan Koro-
na Virüsü salgını nedeniyle zor bir 
dönemden geçildiğini hatırlatarak 
devletin bu sürecin en az hasarla 
atlatılması için büyük bir gayretin 
içerisinde olduğunu söyledi.

KILCA: BÜTÜN GAYRETİMİZ, 
VATANDAŞIMIZIN FAYDASI İÇİN
Karatay Belediyesi olarak mer-

kez ve merkeze uzak mahallelerde 
yürüttükleri çalışmalara devam et-
tiklerini belirten Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, söz konusu ça-
lışmaları yerinde görmek, yeni talep-
leri almak ve çözüme kavuşturmak 
için de her zaman sahada oldukları-
nın altını çizdi.

AK PARTİ AİLESİ OLARAK 
HER ZAMAN SAHADAYIZ

Ziyaret ve programları değerlen-
diren AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise, AK Parti Ailesi 
olarak her zaman sahada oldukla-
rının altını çizerek vatandaşın da 
bunun farkında olduğunu söyledi. 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, şunları 
kaydetti: “Milletvekillerimiz, Beledi-
ye Başkanımız Hasan Kılca ve bü-
tün teşkilat mensuplarımızla birlikte 
saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Her zaman sahadayız. Özellikle pan-
demiye rağmen fedakârlıkla çalışan, 
üreten bütün sanayicimize, çiftçimi-
ze ve esnafımıza çok teşekkür etmek 
istiyorum. Bu süreçte emek veren, 
üreten herkes bizim için çok değerli. 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı olarak 
üzerimize düşeni yapmaya ve gere-
ken tüm katkıyı sağlamaya devam 
edeceğiz.” n HABER MERKEZI
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Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı
Süper Lig'de üst üste 3 maç ka-

zanarak son 5 sezonun en iyi baş-
langıcına imza atan Trabzonspor'da, 
Teknik Direktör Abdullah Avcı da 
2016-2017 sezonunda Başakşehir'in 
başında elde ettiği başarıyı bu kez 
bordo-mavili takımın başında yakala-
dı. Avcı, Galatasaray maçından galip 
ayrılması halinde ise yeni bir rekora 
imza atmak için 5. haftayı bekleye-
cek.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, 
Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup 
ederek 3'te 3 yapan bordo-mavililer 
son 5 sezonun en iyi başlangıcına 
imza attı. Bordo-mavililerde Teknik 
Direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon 
çalıştırdığı Başakşehir'in başında 
2016-2017 sezonunda aynı başarıyı 
yakalamıştı. Deneyimli teknik adam, 
Süper Lig’in 4. haftasında bordo-ma-

vililerin sahasında Galatasaray'ı ağır-
layacağı maçtan galip ayrılması ha-
linde ise Karadeniz ekibinin başında 
yeni bir rekora imza atmak için 5. haf-
tayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir'i 
çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda 4 
haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

SÜPER LİG DEVAM 
EDERKEN BAŞINA GEÇTİĞİ 
TEK TAKIM TRABZONSPOR 

Trabzonspor Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı'nın, kulüp düzeyinde 
Süper Lig devam ederken görev ka-
bul ettiği tek takım bordo-mavili ekip 
oldu. 10 Kasım 2020'de takımın ba-
şına geçen deneyimli çalıştırıcı 294 
gündür Karadeniz ekibinin başarısı 
için mücadele ediyor. Avcı, Başakşe-
hir'i çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda 
4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı

 Süper Lig'e önemli transferler 

yaparak giren Trabzonspor, lig ve Av-
rupa'da bu sezon oynadığı karşılaş-
malarda daha çok eski oyuncularıyla 
sonuca gitti.

Bordo-mavili takımın oynadığı 7 
resmi karşılaşmada attığı 13 golün 
10'u kadroda geçe yıldan bulunan 
oyunculardan geldi.

Karadeniz ekibinde, bu dönemde 
Nwakaeme 1'i Avrupa'da olmak üze-
re 4 golle en skorer oyuncu olurken, 
Bakasetas ve Djaniny ise 2'şer gol 
kaydetti. Savunma oyuncuları Edgar 
ve Hugo ise 1'er golle skora katkı 
verdi.

Yeni transferlerden Gervinho, 
Hamsik ve Cornelius da 1'er kez rakip 
fileleri havalandırdı. Forvet oyuncu-
larından Koita ise sakatlığı nedeniyle 
fazla forma şansı bulamadı ve gol 
atamadı.  n AA / İHA

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı fut-
bolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin 
karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildir-
di. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açık-
lamada, "Profesyonel futbolcu Radamel 
Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleş-
meler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." 
ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a 2019-2020 sezonu ba-
şında büyük umutlarla transfer olan ancak 
yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri 
karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda 
çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.

Fransa Ligi takımlarından Mona-

co'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen tec-
rübeli yıldız, büyük beklentilere rağmen 
yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kır-
mızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı. 
Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 
731 gün süren serüveninde toplam 43 
resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki gol-
cü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez 
fileleri havalandırdı. Radamel Falcao'nun 
Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakat-
lıklarla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli 
futbolcunun transferinden sonra Süper 
Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avru-

pa Ligi'nde ise 7 maç yaptı. Falcao, söz 
konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak 
üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, 
Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'n-
de 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma gi-
yemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi 
müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde 
sahaya çıkmış oldu.

YILLIK MALİYETİ 75 MİLYON LİRA
Radamel Falcao, Galatasaray'dan 

2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para 
kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao 
transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tec-
rübeli futbolcuya yıllık 5 milyon avro ga-

ranti ücret verileceğini duyurmuştu. Golcü 
oyuncu, ekstra primlerle yıllık yaklaşık 
7 milyon avro gelir elde etti. İki sezonda 
yaklaşık 150 milyon lira para alan Falca-
o'nun bu sezonki maaşının bir bölümünün 
de Galatasaray Kulübü tarafından ödene-
ceği öne sürüldü.

KUPASIZ KAPATTI
Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa 

sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 
Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 gün-
lük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa ka-
zanamadı.
n AA

Galatasaray, Falcao’da
aradığını bulamadı

Galatasaray’a 2019 yılında transfer olan 35 yaşındaki Radamel Falcao sarı-kırmızılı ekipteki 2 sezonu büyük oranda sakatlıklarla 
geçti. Kolombiyalı futbolcu, çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Galatasaray'ın çıktığı 98 resmi maçın 55'ini kaçır-
dı. Radamel Falcao, Galatasaray'da 2 sezonda yaklaşık 150 milyon lira para kazandı. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer 

ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı

Rizespor Deniz 
Hümmet ile anlaştı

Gaziantep FK Kobylyanskyi
Lüksemburg’a kiraladı

Kayserispor'a 
lisans engeli geldi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi fut-
bolcu Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme 
imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç ekiplerinden Elfs-
borg'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da 
gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Fahri Ta-
tan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun kendisini 2+1 
yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı-
ğı aktarılırken, "Deniz Hümmet'e 'Kulübümüze hoş geldin.' 
diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. n AA

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ukraynalı oyuncusu 
Vladyslav Kobylyanskyi Lüksemburg Ligi takımlarından 
Union Titus Petange'ye sezon sonuna kadar kiraladı. Ku-
lüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız 
oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezo-
nunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksem-
burg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya 
varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, 
kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. n AA

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer 
engeli geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını 
giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bi-
lal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe 
lisans engeli geldi. Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu 
Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapma-
ması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara 
TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın 
Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 
maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trab-
zonspor'a transfer olmuştu. n İHA

Umut Meraş sakatlandı

Beşiktaş, A Milli Takım kampında 
sakatlanarak kadrodan çıkarılan Umut 
Meraş'ın alt baldır arka adalesinde ge-
rilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açık-
lamada, "A Milli Takımımızın 2022 FIFA 
Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosun-
da bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 
Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli 
takım antrenmanı sırasında alt baldır 

arka adalesinde ağrı hissederek çalış-
maya devam edememiş ve kamp kad-
rosundan çıkarılmıştır. Umut Meraş’ın 
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan 
MR görüntülemesinde alt baldır arka 
adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve 
ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun te-
davisine sağlık ekibimiz tarafından baş-
lanmıştır" ifadelerine yer verildi.
n İHA

Fenerbahçe’de 2 ayrılık
Fenerbahçe’de 2 ayrılık gerçekleşti. 

Sarı-lacivertli kulüp, Mauricio Lemos’u 
Belçika ekibi Beerschot’a kiralarken, Sa-
matta’yı ise satın alma opsiyonuyla bir 
diğer Belçika ekibi Antwerp’e kiraladı. 

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcu-
su Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi 
Beerschot'a kiralandı. Kulüpten yapılan 
açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-
2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta 
kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon 
başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm 
kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.

Belçika ekibi Royal Antwerp, Fener-
bahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwa-
na Ally Samatta'yı kiralık olarak kadrosu-
na dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 
yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar 
satın alma opsiyonuyla transfer edildiği 
belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başın-
da İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston 
Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, 

sergilediği performansla beklentilerin 
altında kaldı. Tanzanyalı oyuncu, sarı-la-
civertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 
33 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
n SPOR SERVİSİ / AA
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Renklibay: Genç ve 
dinamik bir takımız

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da yeni sezon hazırlıklarında sona gelinirken, ligin ilk haftasında Tarsus İdman Yurdu’nu konuk 
edecek Yeşil-Beyazlılarda Başkan Zahir Renklibay açıklamalarda bulundu. Renklibay, “1922 Konyaspor olarak lige hazır durumda-
yız. Tarsus İdman Yurdu güçlü bir ekip ancak bizde genç ve dinamik bir takımız. 3 puan için sahaya çıkacağız.” ifadelerini kullandı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücade-
le edecek olan Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da Tarsus İdman Yurdu 
maçının hazırlıkları sürüyor. Yoğun 
bir kam süreci geçiren Yavru Kartal 
yeni sezonun ilk haftasında oynaya-
cağı Tarsus İdman Yurdu maçına da 
hazır. Önceki gün antrenman önce-
sinde açıklamalarda bulunan Başkan 
Zahir Renklibay ise gündeme dair 
önemli açıklamalarsa bulundu.

KUVVETLİ TAKIMLARIN 
OLMASI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Kamp dönemine ilişkin açıklama-
larda bulunan Karatay Termal 1922 
Konyaspor Başkanı Zahir Renklibay, 
“2021-2022 sezonu ülkemize hayırlı 
olsun. İnşallah sakatlık olmadan bir 
lig geçiririz. 1922 Konyaspor olarak 
lige hazır durumdayız.

 Tatlıcak Tesisleri’nde çalışma-
larımıza başladık akabinde 2 haftalık 
Afyonkarahisar kampımız oldu. Daha 
sonrasında ise Saraçoğlu Tesisle-
rimizde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
edeceğiz. Grubumuzda çok kuvvetli 
takımların olması bizi ilgilendirmiyor. 
Önemli olan bizim genç futbolcuların 
sahada ne yapabileceği. Oyuncula-
rımıza güvenimiz tamdır. Biz 1922 
Konyaspor olarak altyapıda yer alan 
futbolcularımızı buraya kanalize 
ediyoruz. Burada onlara tecrübe ka-
zandırıyoruz ve geliştiriyoruz sonra-
sında ise birkaç futbolcumuzu Kon-
yaspor’umuza kazandırabilirsek pilot 
takım olarak asıl görevimizi yerine 
getirmiş olacağız. Yetenekli futbol-
cularımız var. Onların takibini sezon 
içerisinde de yapacağız. Umarım 
Konyaspor’a faydalı oluruz.” İfadele-
rini kullandı. 

BÜTÜN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ
Hafta sonu ligin ilk haftasın-

da Tarsus İdman Yurdu’nu konuk 
edecek Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’da Başkan Zahir Renklibay 
zorlu maçı değerlendirdi. Renkli-
bay, konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Tarsus İdman Yurdu grubumuzun 
güçlü ekiplerinde bir tanesi. Az önce 
de belirttim, sahada isimlerin çok 
büyük bir önemi yok. Bizler de genç 
ve dinamik bir ekibiz. Elimizden gelen 
bütün çabayı göstereceğiz. Sonuçta 
biz Konya’yı temsil ediyoruz. 1922 
Konyaspor takımı olarak sahaya her 
zaman 3 puan parolasıyla çıkacağız. 
Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyo-
ruz. İnşallah bunu da başarırız.”

TRANSFERİ KAPATTIK
Transfer dönemini kapattıkları-

nı ifade eden Renklibay, “Şu anda 7 
oyuncuyu transfer etmiş bulunuyo-
ruz. Transferi an itibariyle kapatmış 
olduk. Bundan sonra transfer düşün-
müyoruz. Kadromuzda 28 tane oyun-
cumuz var. Bu oyuncularımızdan en 
iyi şekilde faydalanmanın yolunu ara-
yacağız.” dedi.

KONYASPOR’DA KALACAKTIR
Nuri Emre Akşit’in geleceğiyle il-

gili de konuşan Karatay Termal 1922 

Konyaspor Başkanı Zahir Renkli-
bay, Nuri Emre Akşit öncelikle Kon-

yaspor’a transfer olmuştu. Bize kiralık 
olarak gelmişti. Hocanın da insiyatifi 
üzerine tekrardan Konyaspor’a dön-
dü. Orada kadroda olacaktır diye 
düşünüyoruz. İnşallah Konyaspor’a 
faydalı olacaktır. 

ZOR SÜREÇLERDE 
GÖREVE GELDİK

3.kez 1922 Konyaspor’un başına 
geçen Zahir Renklibay, “3.kez 1922 
Konyaspor’da görev alıyorum. Zor 
süreçlerde göreve geldik, bize görev 
verilirse bunu en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışıyoruz. 

Önemli olan burada Konya’ya ve 
Konyaspor’a hizmet edebilmek. Bizde 
Konya’nın bir evladı olarak elimizden 
gelen her çabayı gösteriyoruz. Bu 
kulübü en iyi şekilde temsil etmeye 
çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

BAŞKAN ÖZGÖKÇEN ALTYAPIYA 
ÇOK ÖNEM VERİYOR

Altyapıyla ilgili Konyaspor Baş-
kanı Fatih Özgökçen’in bu konuya 
çok önem verdiğini belirten Zahir 
Renklibay, “Fatih başkanımızda alt-
yapıya ciddi anlamda çok önem veri-
yor. Onun bu tavrı da beni fazlasıyla 
memnun ediyor. Milyon Euroların 
döndüğü futbol ekonomisinde altyapı-
lar vazgeçilmez bir unsur olarak göze 
çarpıyor. Bizde Konyaspor akademisi 
olarak gerçekten iyi bir yapılanmaya 
gittik. Altyapıdan 13 tane futbolcu-
muzu 1922 Konyaspor’a kanalize et-
tim. Orada gelişimlerini tamamladılar 
burada da tecrübe kazanmalarını ge-
rekiyor. Altyapının önem kazanması 
için bu futbolcularımızın süre alması 
gerekiyor. Ondan sonra da ihtiyaç ve 

yetenekleri de buna el veriyorsa Kon-
yaspor’da görev alacaklar.” dedi.

HAKAN HOCAYA GÜVENİYORUZ
Teknik direktör Hakan Ünal’a 

güvendiklerini belirten Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor Başkanı Zahir 
Renklibay, “Her zaman benim birinci 
planlarım içinde Konya camiasını bi-
len Konyalı bir isim ile çalışmak vardı. 
Konya’mızda çok değerli antrenörle-
rimiz var. Bunların önünün açılması 
gerektiğini düşünüyordum. Dışarıdan 
hoca getirmenin bir anlamı yok. Bizim 
altyapıdaki hocalarımız ve geçmişte 
görev alan hocalarımızda gelişim-
lerini tamamladılar. Artık onlara bir 
fırsat verilmesi gerekiyordu. Biz bu 
fırsatı verdik bundan sonra hocamız 
çıkıp kendisini ispat edecek. İdman-
larımızı izliyoruz. Hocamızın yaptırdığı 

antrenmanlar gerçekten birinci sınıf 
idmanlar. Bu da beni fazlasıyla mutlu 
ediyor.” ifadelerini kullandı.

OYUCULARIMIZ 
ALKIŞI HAK EDİYOR

Tatlıcak Tesisleri’nin satılmasın-
dan sonra Saraçoğlu Tesisleri’nde 
antrenmanlarını sürdüren, konak-
lamayı ise Zafer’deki Konyaspor bi-
nasında yapan 1922 Konyaspor’da 
Başkan Zahir Renklibay konuyla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Renklibay, 
şunları söyledi: “Fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmenin yoluna bakıyoruz. 
Zafer’deki tesislerde konaklıyoruz ve 
orası Konyaspor’umuza ait. İdmana 
gidip gelme konusunda Saraçoğlu 
Tesisleri’nde antrenman yapmamız 
biraz zorluyor ama ilerleyen süreçte 
Kayacık’ta yeni bir tesis yapılacak. İn-
şallah o tesisler yapıldıktan sonra daha 
iyi imkanlara sahip olacağız. 

1922 Konyaspor’umuzun maçla-
rının yapacağı sahanın Medaş Konya 
Büyükşehir stadının yanında yapılan 
sahaların birinde oynanmasını istiyo-
rum. Eğer yetiştirilirse sezonun ikinci 
devresinde orada oynamayı planlı-
yoruz. Taraftar açısından bizim çok 
büyük sıkıntılarımız var. En büyük 
sorunlarımızdan biri taraftarlarımı-
zın maça gelmemesi ve ulaşımın zor 
olması. Daha önce de belirttiğim gibi 
oyuncularımız henüz çok genç ve ta-
raftarlarını arkalarında görmek istiyor-
lar. Onlarda bir alkışı hak ediyorlar diye 
düşünüyorum. Buna bizim acil bir çö-
züm bulmamız gerekiyor. Bunun ara-
yışı içerisindeyiz. Bunun da en güzel 
planlaması az önce de belirttiğim gibi 
Konyaspor’umuzun maçlarını oynadı-
ğı stadın arkasında yapılan yeni statla-
rın birinde oynamamız olacak. Orada 
çalışmalar devam ediyor. Yetiştirilirse 
ve ikinci yarıda maçlarımızı orada oy-
narsak bizim için bir artı olacaktır diye 
düşünüyorum.” n İLHAN ATLI

Özboyacı’dan 1922 Konyaspor’a ziyaret
AK Parti Konya Gençlik ve Spor'dan 

Sorumlu Milletvekili Genel Merkez 
Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı 
Selman Özboyacı ve beraberindeki he-
yetle birlikte Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’un konakladığı Zafer Tesisleri’ni 
ziyaret etti. 

Milletvekili Selman Özboyacı’yı Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor Başkanı 
Zahir Renklibay ve yönetim kurulu üye-
leri karşıladı.

Tesislerde gezi ve incelemelerde 
bulunan AK Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı, Yönetim kurulu, Teknik 
heyet, futbolcular ve personellerle be-
raber yemek yedi. 

Milletvekili Selman Özboyacı yeni-
len yemek sonrası teknik heyet, futbol-
cular ve personeller ile tanışarak yeni 
sezonda başarılar diledi. 

Başkan Zahir Renklibay ve Teknik 
Direktör Hakan Ünal , Milletvekili Sel-
man Özboyacı’ya Kulübün, oyuncuların 

ve tesislerin son durumu hakkında kısa 
bir brifing verdi. Ziyaret brifing ve toplu 

fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

Can Demir’e 
renkli kutlama 

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un başarılı stoperi Can 
Demir Aktav’ın 27.yaş günü Saraçpğlu Tesisleri’nde antren-
mandan sonra kutlandı. Tarsus İdman Yurdu maçının ha-
zırlılaına başlayan Yeşil-Beyazlılarda antrenman sonunda 
Can Demir Aktav’ı büyük bir sürpriz bekledi. Antrenmanın 
tamamlanmasının ardından 1922 Konyasporlu oyuncular 
Can Demir’e Brezilya usulü (yumurta ve un) bir doğum günü 
kutladı. Yumurtayı Can Demir’in kafasında kıran oyuncular 
akabinde başarılı stoperi unladı. Bu kutlamanın ardından 
güzel görüntüler ortaya çıkarken, Can Demir Aktav 27.yaşı-
na girmiş oldu. n SPOR SERVİSİ

Zahir Renklibay



15 2 EYLÜL 2021RÖPORTAJ

Babasından devraldığı iş ahlakı ve anlayışıyla sektördeki çalışmalarını sürdüren İbrahim Büyükpişiri-
ci, “Konya sanayisi çok güzel yerlere geldi. Biz de bu başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruz” dedi 

Sanayide piştik, 
başarı sağladık

Konya’nın önemli ustaların-
dan birinin oğlu olarak küçük yaş-
larda girdiği iş hayatını başarıyla 
sürdüren Anadolu Motor Bobinaj 
ve Manyetik Fren Sahibi İbrahim 
Büyükpişirici, babasından devral-
dığı aile şirketini daha ileri taşıma 
hedefiyle ilerliyor. Yakın zamanda 
kaybettiği babasının iş ahlakı ve 
anlayışını özümseyerek sektördeki 
çalışmalarını sürdüren Büyükpişiri-
ci, “Konya sanayisi çok güzel yerle-
re geldi. Biz de bu başarıyı devam 
ettirmek için çalışıyoruz. Aslında 
biz de babamızdan işi devralırken 
sonradan gelip konmadık buraya. 
Biz çocuk yaşlardan beri aktif şe-
kilde sanayide görevler aldık. En 
küçük işten en büyük işlere kadar 
görevler üstlendik ve tecrübe sa-
hibi olduk. Biz burada piştik” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1981 Konya doğumluyum. 

Motor sektöründe çalışmalar yürü-
tüyorum. 40 yıllık bir firmanın şu-
anda yöneticiliğini yapıyorum.

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Firmamız az önce de dediğim 
gibi 40 yıllık köklü bir firma. Fir-
mamızın kurucusu babam. Ben 
de 18’li yaşlardayken babamın ya-
nında çalışmaya başlayacak iş ha-
yatına girmiş oldum. Yaklaşık 22 
yıldır bu sektörde çalışmalarımız 
sürüyor. Çocukluğumuzda da as-
lında işe gelip gidiyorduk ama 18’li 
yaşlarda aktif olarak görev almaya 
başladım. Babamızı yakın zamanda 
kaybettik. O yüzden şuanda işi ta-
mamen kendim yürütüyorum. 

Anadolu Motor Bobinaj ve 
Manyetik Fren olarak gelişim se-
rüveninizi kısaca anlatır mısınız?

İlk olarak sektöre 1978’de bo-
binaj olarak başladık. Sonrasında 
manyetik fren üretimine başladık. 
Akabinde motor redüktör satışına 
başladık. Kendi alanımızda işleri-
mizi çeşitlendirerek bugünlere gel-
dik. Bugün de çalışmalarımızı aynı 
şekilde sürdürüyoruz. 

Sektörünüzde belli bir noktaya 
geldiniz. Bundan sonraki hedefle-
riniz neler? 

Bundan sonra yine yatırımla-
rımız devam edecek. Kapasitemizi 
artırmak için yeni üretim alanımı-
zın yapımı sürüyor. Orası bitince 
daha büyük bir üretim alanına 
kavuşmuş olacağız. Üretimi daha 
otomasyon şeklinde nasıl yaparız, 
maliyeti nasıl düşürürüz diye dü-
şünüyor ve buna göre yol izliyo-
ruz. Bizim en büyük sorunumuz 
rekabet gücümüz azalıyor. Perso-
nel masrafımız gün gün artıyor. 
Otomasyon bu nedenle zaruri hale 
geliyor. Fiyatları çekmek için bu 
hedefler doğrultusunda çalışmalar 

yürütüyoruz. 
Yurtdışına yönelik çalışmaları-

nız oluyor mu? Onun dışında şahsi 
olarak yurtdışı gezileriniz oluyor 
mu?

Her ülkede farklı motor ve re-
düktörler olduğu için uyum sağla-
mıyor. Bizim ürünlerimiz genelde 
vinç gibi ürünlere bağlanıyor. Do-
layısı ile onlar üzerinden yurt dışı 
pazarına ulaşmış oluyoruz. Bunun 
yanında gezi amaçlı yurtdışına 
çıkıyoruz. Yurtdışına gidince işi 
tamamen arkada bırakıyoruz ve 
kafa dağıtmak, gezi amaçlı gitmiş 
oluyoruz. 

İş hayatının stresini atmak 
amacıyla ne tür faaliyetleriniz olu-
yor?

Ailemle çok vakit geçiririm. 
İşlerimi ayarlarım ve aileme vakit 
ayırırım. Özellikle gezmeyi çok se-
veriz. İl dışı seyahatleri yaparız ai-
lecek. Bu anlamda genelde ailemle 
gezmeyi çok seviyorum. Onun dı-
şında arkadaşlarımızla sohbet or-
tamında birlikte olmayı seviyorum. 
Dostlarımla sohbet etmeyi, istişare 
etmeyi seviyorum. Günlük hayatın 
stresini bu şekilde geride bırakmış 
oluyoruz. İyi bir futbol seyircisiyim. 
Koyu Fenerbahçeliyim ama Kon-
yaspor’u da destekliyor ve takip 
ediyorum. Fenerbahçe’nin oyna-
dığı derbi maçları hiç kaçırmam. 
İstanbul’a bu anlamda sık sık maç 
izlemeye giderim. Zaten Konya Fe-

nerbahçeliler Derneği’nde de yö-
netimdeyim. 

İş ilişkilerinizde nasılsınız? Bu 
konuda neler söylersiniz?

İş ilişkilerimde çok olumlu-
yumdur. Müşterilerimize her za-
man olumlu yaklaşırım. Rekabetçi 
bir yapım yoktur. Nasıl uzlaşırız, bu 
işten nasıl çıkarız diye düşünürüm 
her zaman. Ortak noktayı her za-
man bulmaya çalışırım. 

Konya sanayisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Yeni nesiller ar-
tık işleri devralmaya başladı. Bu 
anlamda yeni nesil iş adamlarına 
nasıl bakıyorsunuz? 

İşleri babadan devralan bizim 
nesiller artık çok da genç sayılmı-
yor. Konya sanayisinde büyük fir-
malara bakarsanız hep babadan 
devralmıştır. Ama hepsi de belli 
bir tecrübe edinmiş durumda. 
Bugünlere gelinceye kadar Konya 
sanayisi önemli aşamalardan geç-
miş. Önceden mesela sanayi Eski 
Garaj bölgesinde küçük bir alanı 
içeriyormuş. Sonrasında Karatay 
Sanayi’ne geçilmiş. Avrupa’dan bir 
şey gelecek de satılacak diye uğ-
raşılırmış. Karatay Sanayi’nde 150 
metrekarelik dükkanlar fabrika gibi 
geliyormuş, çok büyük geliyormuş. 
Bunları bizim babalarımız yaptı, bir 
sanayi devrimi oldu. Şimdi 50 bin 
metrekarelik fabrikalar yapılıyor 
ve buralar bile yeri geliyor yetmi-
yor. Bu anlamda Konya sanayisi 
çok güzel yerlere geldi. Biz de bu 
başarıyı devam ettirmek için çalışı-
yoruz. Aslında biz de babamızdan 
işi devralırken sonradan gelip kon-
madık buraya. Biz çocuk yaşlardan 
beri aktif şekilde sanayide görevler 
aldık. En küçük işten en büyük iş-
lere kadar görevler üstlendik ve 
tecrübe sahibi olduk. Biz burada 
piştik. Dolayısıyla işi bilmek çok 
önemli. Biz de işimizi bilerek, pi-
şerek bugünlere geldik. Yeni nesil-
lerin iş hayatındaki rolüne gelecek 
olursak; babasından devraldığı işini 

daha da büyüten, iyi noktalara ge-
tiren de var, gelip tepeden indirip 
oturup da şirketi batıran da var. Bu 
tamamen anlayış meselesi. Kişiden 
kişiye değişen bir durum. 

Sanayinin geçmişiyle günü-
müzü değerlendirecek olursak ne-
ler söylersiniz?

Eski ustalar çok kıymetliymiş. 
Babam mesela bobinaj sektörün-
de en iyilerdendi. Bir de eskiden 
motorun çeşidi de yenisi de yoktu. 
O motorun tamir edilmesi gereki-
yordu. Şimdi motor tamir edilme-
yince yeni motorlar alınabiliyor. 20 
seneki sanayiyle şuanki sanayi çok 
farklı. 

Konya son dönemlerde sana-
yileşmede önemli adımlar attı, 
atmaya da devam ediyor. Bu ko-
nudaki değerlendirmeniz ne olur?

Konya sanayisi çok farklı bir 
yere geldi. Çok hızlı bir büyü-
me var. Sanayi bölgesinde kiralık 
dükkan, fabrika bulamıyorsunuz. 
Birçok sanayi yapılıyor ve hepsi 
doluyor. Küçük ölçekli firmalar orta 
ölçekli, orta ölçekli firmalar büyük 
ölçekli oluyor. Sürekli bir büyüme 
halindeyiz. Dolayısı ile Konya ka-
buğuna sığmıyor artık. Ama Kon-
ya sanayisinin en büyük sıkıntısı 
markalaşmak. Konya bir Çin olarak 
görünüyor. İnsanlar Konya’dan 
mal alırken hesaplı almam lazım 
diye düşünüyor. Ama böyle olma-
malı. Hızlı bir şekilde makinele-
şemiyoruz. Bu sorunu çözmemiz 
ve markalaşma adımları atmamız 
gerekiyor. 

Şirketinizin devamını sağla-
mak adına sizden sonra gelecek 
nesiller var mı? Onların bu işe de-
vam etmesini ister misiniz?

Tabiki isteriz. Ama onların da 
tercihleri ne yönde olur bilmiyo-
rum. 2 çocuğum var ama yaşları 
daha çok küçük. Ama eğer buraya 
devam edeceklerse onların oku-
yup, eğitimli bir şekilde burada de-
vam etmelerini isterim.

İbrahim Büyükpişirici

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Konya Spor Lisesi'nden tarihi başarı Abdülkerim Bardakcı’ya milli davet 

26 Ağustos - 6 Eylül 2021 tarih-
leri arasında Kazakistan'ın Almatı 
şehrinde devam eden Plak Atışları 
Gençler Dünya Kupası'nın skeet 
karışık takım müsabakasında Kon-
ya Spor Lisesi öğrencisi ve Konya 
TOHM Sporcusu Muhammet Sey-
hun Kaya ve takım arkadaşı Sena 
Can, takım halinde dünya üçüncü-
sü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyo-
nundan yapılan açıklamaya göre, 
Kazakistan'ın Almatı kentindeki or-

ganizasyonda Türkiye'yi skeet ka-
rışık takım müsabakasında temsil 
eden Konya Spor Lisesi öğrencisi 
ve Konya TOHM Sporcusu Muham-
met Seyhun Kaya ve Sena Can iki-
lisi, bronz madalya kazandı.

Konya Spor Lisesi Müdürü 
Veysel Dudu bu başarılardan do-
layı sporcuları tebrik ederken iu 
ifadeleri kullandı: “Okulumuz Kon-
ya Spor Lisesi öğrencisi ve Kon-
ya TOHM Sporcusu Muhammet 
Seyhun KAYA ve takım arkadaşı 

Sena CAN, Plak Atışları Gençler 
Dünya Kupası'nın skeet karışık 
takım Bronz Madalya kazanmaları 
Konya'mız ve ülkemiz adına gurur 
vericidir. Öğrencimizin azimli ve 
gayretli çalışmaları sonucunda ku-
lüplerini, okulumuzu, Konya'mızı 
ve ülkemizi en güzel şekilde temsil 
ederek madalyalar kazanmasın-
dan dolayı öğrencimizi tebrik edi-
yor, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.”
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un 
başarılı stoperi Abdülkerim Bar-
dakcı A Milli Takım’ın Dünya Ku-
pası Elemeleri’nde oynayacağı 
Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda 
maçlarının aday kadrosuna davet 
edildi. İlk açıklanan kadroda yer 
almayan Abdülkerim, Abdülkerim 
Ömür ve Umut Meraş’ın sakatlıkla-
rından dolayı kadrodan çıkarılması 
sebebiyle davet edildi. Abdülkerim 
Bardakcı’nın yanı sıra Beşiktaş’tan 
Rıdvan Yılmaz’da kadroya davet 

edilen isimler arasında. 
İttifak Holding Konyaspor, 

Abdülkerim Bardakcı’nın A Milli 
Takım kadrosuna dahil edilme-
sini sosyal medyadan duyurdu. 
Konyaspor’un sosyal medya hesa-
bından yapılan açıklamada, “Cen-
gâver Milli Takım’da!” notu ile 
Abdülkerim Bardakçı’nın fotoğra-
fını paylaştı. Konyaspor geçtiğimiz 
günlerde Konyaspor’un başarılı 
oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ve 
Ahmet Çalık’ın A Milli Takım Kad-

rosuna davet edilmemesi sebebiy-
le gönderme yapmıştı. 

Konuyla ilgili Türkiye Futbol 
Federasyonu’ndan yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: 
“Beşiktaş A.Ş. forması giyen 
Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding 
Konyaspor'da oynayan Abdülkerim 
Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası 
Elemeleri için kampta bulunan A 
Millî Takım'ımızın aday kadrosuna 
dahil edildi.”
n SPOR SERVİSİ

Yaz spor okullarıyla ilçelerde binlerce öğrenci sporla tanıştı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş 
grubu öğrencilere yönelik gerçekleştir-
diği “Spor Konya Projesi” yaz eğitim-
lerini tamamlandı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
7 haftalık eğitim sürecinde binlerce öğ-
rencinin sporla buluşturulduğunu ve kış 
döneminde de spor okullarının devam 
edeceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 28 ilçede hayata geçirilen “Spor 
Konya Projesi”nde yaz dönemi eğitim-
leri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri iş bir-
liğiyle gerçekleştirdikleri spor okulları 
projesine ilçelerde yaşayan öğrencile-
rin katılım göstermesinin gelecek adına 
sevindirici olduğunu söyledi.

“Spor Konya Projesi” ile merkez dı-
şındaki 28 ilçede 6-16 yaş aralığındaki 
öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak 
değerlendirdiğini kaydeden Başkan 
Altay, “7 hafta boyunca 25 farklı bran-

şta 107 eğitmenimiz 6.512 öğrencimizi 
sporla buluşturdu. Gençlerle ilgili her 
türlü proje bizim için çok değerli. Büyük-
şehir Belediyesi olarak onlara her türlü 
desteği vermeye gayret ediyoruz. Ama-

cımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
hem kötü alışkanlıklardan uzak durması 
hem de onların ileride başarılı sporcular 
olarak yetişmeleri.” şeklinde konuştu.

Başkan Altay, kış spor okullarının 

planlanmasını da yaptıklarını ifade ede-
rek, yaz tatilinde eğitimlere katılan tüm 
öğrencilerin kışın döneminde de spor 
yapmaya devam etmelerini istedi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan kan bağışı
kampanyasına tam destek
Süper Lig’de mücadele eden Yeşil-Beyazlı temsilcimiz 

İttifak Holding Konyaspor, Türk Kızılay Konya Kan Bağış 
Merkezinin gerçekleştirdiği “Konya Hayat Veriyor” kan 
bağışı kampanyasına maddi ve manevi olarak tam destek 
verirken, kan veren Konyalı vatandaşlara çeşitli hediyeler 
verdi.

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

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

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

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da milli ara dönüşü oynana-
cak olan Altay maçının hazırlıkları baş-
ladı. Antrenmana milli takımlarda olan 
oyuncular ve rehabilitasyon süreci de-
vam eden oyuncular katılmazken, milli 
takıma çağrılan Abdülkerim Bardakcı da 
antrenmanda yer almadı. Bir yandan da 
transfer dönemin sona ermesine günler 
kala Yeşil-Beyazlı yönetim kolları sıva-
dı. En az 2 oyuncuyu kadrosuna kata-
cak Anadolu Kartalı’nda Jesus Jimenez 
transferinde sona gelinirken, oyuncu ile 
büyük oranda anlaşma sağlandı. Cuma 
gününe dek Konya’ya gelmesi beklenen 

İspanyol golcünün resmi imzayı atması 
bekleniyor.

Kanat transferinde uzun süre Robert 
Muric ve kulübüyle görüşme gerçekleş-
tiren Konyaspor, bu transferde istediğini 
alamadı. Potansiyelli bir oyuncu olan ve 
Galatasaray’ında gündeminde olan Ro-
bert Muric, transferinde Konyaspor ve 
Rijeka kulüpleri anlaşamadı ve temsilci-
miz şu an için masadan kalktı. 

Jesus Jimenez dışında bir ismi daha 
kadrosuna katacak Anadolu Kartalı’n-
da bu ismin santrfor veya kanat olacağı 
henüz bilinmiyor. Teknik Direktör İlhan 
Palut’un Jimenez’i kanatta kullanması 

durumunda bir santrfor transferi yapılır-
ken, Jimenez’in santrforda kullanılması 
durumunda ise kanat transferi yapılacak.

Birçok isim ile görüşen ve listede 
birçok isim ile dirsek teması kuran Ana-
dolu Kartalı, uygun maliyetle transferleri 
noktalamak isterken, Yeşil-Beyazlı taraf-
tarlarda bu 2 transferin bir an önce nok-
talanmasını istiyor. Cuma gününe kadar 
hem kanat hem de santrfor transferlerini 
Konya’ya getirmek isteyen İttifak Holding 
Konyaspor, görüşmelerini hızlandırır-
ken, pürüz çıkmaması durumunda trans-
ferlerin hafta sonuna kadar noktalanaca-
ğı gelen bilgiler arasında. 

BİR AYRILIK DAHA GERÇEKLEŞTİ
Konyaspor’da Miya ve Daci’den son-

ra bir ayrılık daha gerçekleşti. Geride 
kalan sezonun ara transfer döneminde 
Danimarka’nın Lyngby BK takımından 
transfer edilen akabinde 1922 Kon-
yaspor’a kiralanan ve sezonu pilot takım-
da tamamlayan Ertuğrul Tekşen ile yollar 
ayrıldı. 

Kamp dönemini Konyaspor’da ge-
çiren sonrasında ise 1 hafta önce 1922 
Konyaspor’da devam etmesi kararlaştı-
rılan Ertuğrul, Konya’dan ayrılarak Dani-
marka’ya döndü.
n SPOR SERVİSİ

TRANSFER MESAİSİ!
Konyaspor’da transfer çalışmaları sürerken, Altay maçının hazırlıkları da başladı. Kadrosuna şu ana dek önemli isimleri 

katan Anadolu Kartalı, kanat ve santrfor transferlerini de tamamlayarak transferi kapatmak istiyor. Jesus Jimenez ile 
büyük oranda anlaşma sağlayan Anadolu Kartalı, gündemde olan Robert Muric transferinden ise an itibariyle vazgeçti

Altay maçının
hazırlıkları başladı

Sırp pivot Dejan Musli
transferinden vazgeçildi

Volkan Fındıklı
Altınordu’da

Süper Lig’de milli takım arasında 3 maçta topladığı 
7 puanla ve averajla 5.sırada giren İttifak Holding Kon-
yaspor’da dört günlük izin sona ererken hazırlıklar dün sa-
bah saatlerinde yapılan antrenmanla start aldı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antren-
mana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncular 
katılmadı.

Mobilizasyon ile başlayan antrenman, 15 dakikalık 
koşu çalışması ile sona erdi. n SPOR SERVİSİ

Beysu Konyaspor Basket yeni sezon hazırlıklarını sür-
dürürken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 
Yeşil-Beyazlılar önceki gün kadrosuna kattığını açıkladığı 
Sırp pivot Dejan Musli transferinden vazgeçti. Konuyla il-
gili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Bilindiği üzere Kulübümüz ile profesyonel basketbol oyun-
cusu Dejan Musli ile 27 Ağustos tarihinde ön sözleşme im-
zalanmış ve oyuncunun 3 Eylül tarihinde Konya'ya gelerek 
deneme antrenmanlarına çıkıp sağlık kontrolünden geçme-
si kararlaştırılmıştır.

Ancak söz konusu oyuncu hafta içinde kişisel idmanlara 
başladığını fakat daha önce geçirdiği Covid hastalığı sebe-
biyle sorun yaşadığı için Konya'ya gelemeyeceğini ifade et-
miştir. Kulübümüzce her türlü iyi niyetli yaklaşıma rağmen 
oyuncunun tavrında bir değişiklik olmamıştır. İşbu sebeple 
sözleşmeden doğan her türlü hukuki hakkımızı kullanacağı-
mızı belirtir ve söz konusu transferin gerçekleşmeyeceğini 
başta büyük Konyaspor camiası olmak üzere kamuoyuna 
duyururuz.” n SPOR SERVİSİ

Uzun Süre Konyaspor forması giydikten sonra sezo-
nun sona ermesiyle takımdan ayrılan tecrübeli orta saha 
oyuncusu Volkan Fındıklı, TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu 
ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan 
Volkan, “Altınordu ailesine katıldığım için çok memnunum. 
Gayeleri ve kendine mahsus sistemi olan bir kulübe gel-
dim. Bu grubun içinde bulunup katkı vermek için sabırsız-
lanıyorum. Bu süreçte bana kulüp yapısını ve gayalerini an-
latan Altınordu’ya gelmeme vesile olan teknik direktörümüz 
Hüseyin Eroğlu ve yöneticilerimizden Barış Orhunbilge’ye 
teşekkür ediyorum.” dedi. n SPOR SERVİSİ
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