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Sular çekildikçe
yarıklar çoğalıyor

Çumra sevdalıları 
Sırçalı’da buluştu

Yeraltı sularındaki çekilme 
Konya Ovası'nda kilometre-
lerce uzunlukta yüzey yarıkla-
rına neden oluyor. Çumra ve 
Karapınar’da oluşan derin ve 
kilometrelerce uzunluğundaki 
yarıklar korkutuyor.
n HABERİ SAYFA 6'DA

Çumra sevdalısı bir grup tara-
fından kurulan Çumra Kültür 
ve Sanat Topluluğu, ilk büyük 
organizasyonunu yaptı. Top-
luluğun Kurucu Başkanı Sadık 
Gökce, hedeflerini ve faaliyete 
geçirdikleri çalışmaları paylaş-
tı. n HABERİ SAYFA 7'DE

Başarısının sırrı, en 
iyiyi bulma arayışı

Babasının hem eğitim 
hem de iş hayatında 

önünü açması, gençliğin 
enerjisini hizmet için kulla-
nabilmesi ve fikir üreterek 
en iyiyi bulma arayışı ile 

Kurt Tabela’yı sürekli geli-
şim gösteren ve ihtiyaç-

lara cevap verebilecek bir 
konuma taşıyan Uğurhan 
Kurt, başarıya giden yol 

haritasını anlattı.
n HABERİ SAYFA 15'TE

BÜYÜKŞEHİR’DEN EREĞLİ’YE
53 MİLYON TL’LİK YATIRIM

MERAM’IN YERLİ FİDELERİ
BEREKETLİ ÜRÜNLER VERDİ

KARATAY’IN PROJELERİ
ENTECH’TE SERGİLENİYOR

Ereğli’nin standartlarını Büyükşehir standartlarına 
getirmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay,  “Ereğli’ye bu yıl 53 milyon 
TL değerinde yatırım yapıyoruz. Ereğlimiz için çalışıyo-

ruz” dedi. n HABERİ SAYFA 4'TE

KOP desteği ile Meram Belediyesi, Karatay Ziraat Odası 
ve Konya Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında hayata 
geçirilen Sebze Fidesi Üretim Tesisinde, üretilen fideler 

lezzetli mahsullere dönüşüyor. n HABERİ SAYFA 4'TE

Karatay Belediyesi, Türkiye’nin çevre teknolojileri ve 
sıfır atık alanında gerçekleştirilen tek fuarı olan “Çevre 
Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı-ENTE-

CH”na katıldı. Fuarda, ilçe genelinde geri dönüşüm ve 
sıfır atıkla ilgili hayata geçirilen projeler tanıtıldı. 

n HABERİ SAYFA 4'TE

Şimdi okullu olduk!
İl Milli eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Yeni normalin gereklerini tanıyan, teknolojiyi üreten ve yön veren; tarihini, dilini, 

kültürünü ve değerlerini benimseyen bir nesil, öğretmenlerimizin öncülüğünde, velilerimizin de destekleriyle yetişecek” dedi
1809 OKULDA, 450 BİNDEN FAZLA

ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK
Konya’da resmi ve özel toplam 127 
okul öncesi, 717 ilkokul, 583 orta-
okul ve 382 de lise düzeyi eğitim 
kurumunda eğitim öğretim faaliyeti 
yüzyüze olarak bugün başlıyor. İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
“Toplamda 1809 okulumuzda eğitim 
öğretim hizmeti verilmeye devam 
edilmektedir. 2021/2022 Eğitim Öğ-
retim Yılı itibariyle bu okullarımızda 
450 binin üzerinde öğrencimiz eğitim 
hizmeti alacaklar” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETEN, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN
NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ’

Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıkla-
malarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, “Salgın dönemi yahut 
“yeni normal” olarak ifade ettiğimiz şu 
dönem, hepimizin hayatında büyük 
yeniliklerin de kapısını açtı. İnanıyoruz ki 
yeni normalin gereklerini tanıyan, tekno-
lojiyi üreten ve yön veren; tarihini, dilini, 
kültürünü ve değerlerini benimseyen bir 
nesil, öğretmenlerimizin öncülüğünde, 
velilerimizin de destekleriyle yetişecek” 
dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Seyit Ali Büyük

Tramvay, kafe oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür 
Park meydanında yapılan Tramvay Nostalji Kafe 
hizmete açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay Tramvay Nostalji Kafe'nin açılış 
müjdesini sosyal medya adresinde paylaştı. 

Başkan Altay, "Emektar tramvaylarımızdan birini 
kafe olarak hizmete açtık. Tramvay Nostalji Kafe 
Kültürpark’a çok yakıştı. Bu fikri çok sayıda hem-
şehrimiz iletmişti. Birlikte düşündük, birlikte yaptık 
ve açtık” dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



2 6 EYLÜL 2021



Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436
6 EYLÜL 2021

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    28°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              17 °C      28°C

Ankara                17 °C     26°C Hicrî: 29 Muharrem 1443 -  Rûmî: 24 Ağustos 1437

Pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen ve sonrasında uzaktan yürütülen eğitim öğretim, yüzyüze olarak yeniden bugün itibariyle başlıyor. İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek, gönül rahatlığıyla öğrencilerin okula gönderilebileceğini söyledi

Haydi çocuklar yeniden okula
Yeni eğitim öğretim yılı hazır-

lıkları kapsamında okul öncesi ve 
ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 
Eylül'de okullarda yüz yüze yürü-
tülen uyum eğitimine katıldı. Bu 
çerçevede, 165 bin 450 öğretmen 
tarafından toplam 2 milyon 359 bin 
422 öğrenciye uyum eğitimleri ve-
rildi. Ülke genelinde tüm kademe ve 
sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 mil-
yon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde 
öğretmen, salgın öncesinde olduğu 
gibi bugün itibarıyla haftada 5 gün 
yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze 
eğitimin başlamasıyla Türkiye gene-
lindeki okul ve kurumlarda Covid-19 
tedbirleri alınarak kantinler, yemek-
haneler ve pansiyonlar da açılacak.

Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Seyit Ali Büyük Konya Yenigün 
Gazetesi’nin sorularını cevapladı. İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
Konya’da okullarda gerekli tedbir-
lerin alındığını ve hazırlıklarının ta-
mamlandığına dikkat çekti.

Yeni eğitim öğretim yılı bugün 
itibariyle başlıyor? Okullarda alınan 
önlemler hakkında bilgi verir misi-
niz?

Milli Eğitim Bakanlığımız okulla-
rın güvenli açılımı ile ilgili hazırlıkla-
rını tamamladı. Bizler de eş zamanlı 
olarak Konya’da hazırlıklarımızı 
yaptık. Konya’da okullarımız gerekli 
şartları yerine getirerek Okulum Te-
miz belgesini almaya hak kazandı. 
Okullarımızda maske, mesafe ve te-
mizlik, dezenfektan gibi alınması ge-
reken önlemler alındı. İŞKUR aracı-
lıyla okullarımızda yardımcı temizlik 
elemanları sayısı artırıldı. Okullara 
kimlerin girebileceği ile ilgili bakan-
lığımız gereken açıklamaları yaptı. 
Okullarımız güvenli bir mekan ola-
rak öğrencilerimize hizmet verme-
ye devam edeceklerdir. Aşı konusu 
oldukça önemli. Tüm öğretmenleri-
mizi ve velilerimizi aşı olmaya davet 
ediyorum. Konya’daki okullarımız 
öğrencilerini bekliyor. 2021-2022 
eğitim öğretim yılının, başta sevgili 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
olmak üzere tüm eğitim camiamıza 
hayırlı olmasını diliyorum.  

Konya’daki okul ve öğrenci sa-
yıları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Konya’da resmi ve özel toplam 
127 okul öncesi, 717 ilkokul, 583 or-
taokul ve 382 de lise düzeyi eğitim 
kurumumuz var. Toplamda 1809 
okulumuzda eğitim öğretim hizme-
ti verilmeye devam edilmektedir. 
Bu rakamlara bünyemizde yer alan 
yaygın eğitim kurumları ve diğer 
kurumlar dâhil değildir.  2021/2022 
Eğitim Öğretim Yılı itibariyle bu 
okullarımızda 450 binin üzerinde 
öğrencimiz eğitim hizmeti alacak-
lardır. 

Konya’nın YKS ve LGS başarıla-
rını değerlendirir misiniz?

Konya olarak yürütmekte oldu-

ğumuz eğitim çalışmalarının mer-
kezi sınavların sonuçlarına da çok 
olumlu yansımalarının olduğunu 
söylemeliyim. Ülkemiz genelinden 
çıkan 9 YKS birincisinin 2’si; 97 LGS 
birincisinin de 6’sı ilimizden çıkmış-
tır. Bu öğrencilerimizin yanı sıra ilk 
1.000’e ve ilk 10.000’e giren çok sa-
yıda öğrencimiz de mevcuttur. 

Konya’nın mesleki eğitimde du-
rumu nedir? Önümüzdeki dönem 
mesleki eğitimdeki hedefleri neler-
dir?

Mesleki eğitim konusunda Kon-
ya’mızda son dönemlerde çok ciddi 
gelişmeler olmuş ve olmaya da de-
vam etmektedir. Sanayicilerimiz, 
esnaflarımız mesleki eğitime daha 
çok önem vermeye başlamış meslek 
liselerimize ve çıraklık okullarımıza 
yönelik ilgilerini artırmışlardır.  Bu 
okullarımızda önemli çalışmalar ya-
pılarak öğrenci-sanayi iş birliği üst 
sevilere çıkarılmıştır. Bu durumun 
hem öğrencilerimize hem esnaf-
larımıza hem de sanayicilerimize 
önemli katkıları olmuştur. Yapılan 
çalışmalar, meslek liselerimizin Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın da üzerin-
de durduğu “üretim” ve “kalkınma” 
konularında önemli mesafeler kat 
etmesine de katkı sunmuştur. Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut 
Özer de bu konuda çok önemli çalış-
malara öncülük etmiştir. Konya’daki 
pek çok meslek lisemiz salgın döne-
minde hayatımızın bir parçası haline 
gelmiş maske ve dezenfektan üreti-
minde adeta birer üretim tesisi ol-
muşlardır. Bir örnek verecek olursak 
Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisemiz, mas-
ke üretimini aşarak maske üreten 
makineyi üretmiştir. Yine bu okulu-

muzda son dönemde üç eksenli CNC 
Router cihazının üretimi yapılmıştır. 
Yine Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin-
de de kompost makinelerinin üreti-
mi başta olmak üzere çok sayıda ve 
çeşitte cihazın üretim yapılmaktadır. 
Beyşehir ilçemizde yer alan Üzümlü 
ve Huğlu Mesleki ve Teknik Anado-
lu Liseleri de yerli ve milli savunma 
sanayimize yönelik üretim yapan 
okullarımız arasındadırlar. Elbette 
bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak 
özetle şunu söylemek gerekir ki ili-
mizdeki meslek liseleri sektördeki 
işverenlerle, odalarla ve kooperatif-
lerle iş birliği içerisinde çalışmalarını 
yürütmekte ve ülkemizin üretimine 
daha çok katkı sunmayı en önemli 
hedefi olarak görmektedirler.

e-Twinning ve AB Projeleri 
noktasında Konya’nın başarısı hak-
kında neler söylemek istersiniz?

43 Avrupa ülkesinin dâhil oldu-
ğu e-Twinning platformunda Kon-
ya, proje sayısı, kayıtlı öğretmen 
sayısı ve başarılı projelere verilen 
kalite etiketi sayısı açısından Avru-
pa Birincisi konumundadır. Konya, 
tüm kategorilerde bütün Avrupa 
ülkelerini geride bırakmıştır. 2020 
yılında 1.072 Ulusal; 584 de Avrupa 
Kalite Etiketi almış bir şehirdir. Kon-
ya olarak yakaladığımız bu başarıyı, 
okul yöneticisi ve öğretmenlerimizin 
takım çalışmasına verdikleri önem 
ve işbirliği yapmanın gücüne olan 
inançlarıyla izah ediyoruz. Önümüz-
deki dönemde de öğrenme ve öğret-
me heyecanımızı her an yaşayarak 
ve motivasyonumuzu diri tutarak 
nitelikli projelere imza atmayı hedef-
lemekteyiz. AB Erasmus+ projeleri 
konusunda da Konya’mız çok önem-
li bir başarı çıtasını yakalamış, ülke-
miz genelinde önde ve öncü bir rolü 
üstlenmiştir.  Bugün itibariyle de-
vam eden 28 farklı Erasmus+ pro-
jesiyle Müdürlüğümüz İl Milli Eği-
tim Müdürlükleri arasında en fazla 
uluslararası proje yürüten kurumlar 
arasında yer almaktadır. Ayrıca ilçe 
ve okul müdürlüklerimizin yürüttü-
ğü Erasmus+ projesi sayısı da 70’in 
üzerindedir. 

Salgın döneminde Konya Ölçme 
Değerlendirme Merkezi’nin yürüt-

tüğü çalışmalar hakkında bizlere 
neler söylemek istersiniz?

Konya ÖDM, yürüttüğü çalış-
malarla Bakanlığımız tarafından 
da hep örnek gösterildi. Bu mer-
kezimizin koordinesinde, salgın 
döneminin şartları da göz önüne 
alınarak, öğrencilerimizin rahatlıkla 
ulaşabilecekleri ve kendi gelişimle-
rini izleyebilecekleri bir dizi çevrim 
içi ölçme değerlendirme uygulaması 
gerçekleştirildi. İl Müdürlüğümüzün 
ölçme değerlendirme modülü üze-
rinden çevrim içi olarak uygulanan 
sınavlar, türüne ve yapısına göre 
İl Müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim 
müdürlükleri ve okul yönetimlerin-
ce hazırlanarak öğrencilerin ve öğ-
retmenlerin kullanımına sunuldu. 
Bu sınavların yanı sıra, Millî Eğitim 
Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde, yurt dışındaki 
Türk okullarının 8. sınıflarında öğ-
renim gören öğrencilere yönelik iki 
adet çevrim içi sınav uygulaması 
gerçekleştirildi. Toplamda 9 ülkeyi 
(Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ka-
tar, Kırgızistan, Kuveyt, Özbekistan, 
Türkmenistan, Suudi Arabistan) 
kapsayan “Kazanım Değerlendir-
me Sınavları”, Konya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme 
Merkezi “Ölçme Değerlendirme 
Modülü” üzerinden başarıyla uygu-
landı. Yeni eğitim yılında da Konya 
ÖDM’nin koordinesinde çevrim içi 
sınav uygulamaları devam edecek-
tir. 

Konya İnsan Mektebi çalışma-
ları hakkında bilgi verir misiniz? 
Bu proje Konya eğitimi için neden 
önemli?

İnsanı merkeze alan, milli ve 
manevi değerlerle donanmış, tek-
nolojiden kopmayan, gelecekte ne 
yapacağını planlayabilen, sanata 
duyarlı bir nesil yetiştirebilmek için 
Konya İnsan Mektebi Projesi'ni ha-
yata geçirdik. Eğitim adına örnek 
teşkil edecek özgün projeleri bir çatı 
altında toplamayı planladık. Valiliği-
mizin himayelerinde İl Millî Eğitim 
Müdürlüğümüz ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi iş birliği ile yürü-
tülmekte olan Konya İnsan Mektebi 
Projesi, çağın bilgi ve becerilerine 
sahip, yerli ve millî değerlerimizi 
benimsemiş bir nesil yetiştirebilmek 
amacıyla yürütülmektedir. Salgın 
sürecinde Konya İnsan Mektebi kap-
samında Öğretmen Mektebi Proje-
si'ni başlattık. İlimizdeki üniversi-
telerle iş birliğiyle akademisyenleri 
ve öğretmenlerimizi bir araya getir-
dik.  Birlikte hareket etmek büyük 
önem arz ediyor. Eğitimin bütün 
bileşenleri arasındaki iş birliği ve 
dayanışma ile toplumsal bütünleş-
meye, değişim ve dönüşüme katkı 
sağlayabiliriz. Sayın Valimiz, Büyük-
şehir Belediyemiz, yerel yönetimler 

ve hayırseverlerimizle topyekûn bir 
dayanışma içerisindeyiz. Öğrenme 
yolculuğuna ev sahipliği yapan, bilgi 
ve maharetin kesişim noktası olan 
Öğretmen Mektebi Projesi, yöne-
tici ve öğretmenlerin uzaktan eği-
tim dönemini verimli geçirmelerini 
sağlayarak onların kültürel, kişisel 
ve mesleki gelişimlerine katkı sağla-
mıştır. 12.366 üyesi olan Öğretmen 
Mektebi Platformu’nda üniversite iş 
birliğiyle 516 çevrim içi eğitim dü-
zenlenmiş ve eğitimlerden 42.043 
katılımcı faydalanmıştır.  Okulumda 
“KAN”PANYA Var Projesi, salgına 
rağmen hız kesmeden devam et-
tirilmiş ve bağışlarda ciddi artışlar 
olmuştur. Müdürlüğümüz, Türkiye 
genelindeki başarısıyla 2020 yılın-
da en üst ödül olan Platin Ödülüne 
layık görülmüştür. Okullarımızda 
düzenlenen etkinlikler sonucunda 
2021 yılının ilk yarısında da yeni bir 
rekora imza atılmıştır. Etkinlik başı-
na kan bağışı oranı ülke genelinde 
yüzde 45, Okulumda “KAN”PANYA 
Var projesi çerçevesinde ilimizde bu 
oran  yüzde 78,66’dır. Yine ilk defa 
kan bağışı yapma oranı ülke genelin-
de yüzde 25,51, projemiz sayesinde 
bu oranın ilimizde yüzde 40,84 oldu-
ğu görülmektedir. Salgın dönemin-
de okul bahçelerini değerlendirmek, 
güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim 
etkinliklerini gerçekleştirmek için 
hazırlanan Açık Sınıf Projesi yerel 
ve ulusal basında geniş yankı uyan-
dırmıştır. Okul öncesinden liseye 
kadar, farklı tür ve kademelerden 
364 okulumuzda açık sınıflar oluş-
turulmuştur. Okul bahçeleri hayatın 
canlılığını taşıyacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Konya İnsan Mek-
tebi salgın sonrası okullarımızın tam 
zamanlı açıldığı yeni döneme de 
eğitimin ihtiyaçlarına temas edecek 
bir şekilde giriş yapmaya hazırdır. 
Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli-
lere yönelik onlarca alt projeyle yeni 
eğitim öğretim yılına verimli ve etkili 
bir giriş yapacaktır. Geçtiğimiz Nisan 
ayında basında çok geniş bir şekilde 
yer alan UPUES 2021’i (Uluslara-
rası Projeden Uygulamaya Eğitim 
Sempozyumu’nu) gerçekleştirdiniz.  
Uluslararası bir yönü olan bu çalış-
ma hakkında biraz bilgi verebilir mi-
siniz?  Valiliğimizin himayelerinde, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi iş birliği; 
Konya Büyükşehir Belediyesinin de 
destekleriyle bu yıl birincisini çevrim 
içi olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Ulus-
lararası Projeden Uygulamaya Eği-
tim Sempozyumu (UPUES 2021)’in 
büyük bir ilgiyle takip edildiğini 
söylemeliyim. Açılışı toplantısına 
o dönemki Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın Ziya Selçuk da katılmışlardı. 
Yine Sayın Valimiz, Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız ve Rektörümüz 

de en baştan beri bu sempozyumun 
takipçisi olmuşlardı. Başvurular-
da Erasmus+ ve eTwinning pro-
jelerini tema olarak belirlediğimiz 
sempozyuma 440 Kayıtlı Biliri, 350 
Geçerli Bildiri, 63 Ersamus+ ve 287 
eTwinning projesi ile 2.220 Yazar ve 
3.203 kayıtlı dinleyici başvuruda bu-
lunmuştu. 4 gün süren sempozyum 
boyunca toplam 257 bildirimin su-
numu yapılmıştı.  UPUES 2022 için 
çalışmalarımızın devam ettiğini de 
ayrıca belirtmeliyim. 

Konya’daki Anadolu imam 
hatip liseleri ve proje imam hatip 
okullarının başarılarını değerlendi-
rir misiniz?

İlimiz genelinde 70 Anadolu 
İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. 
Bunların 24 tanesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Programı uygulayan proje 
okullardır. Ayrıca Anadolu İmam 
Hatip Liseleri Program çeşitliliği ile 
ilimizde Dini Musiki, Hüsnü Hat, İla-
hiyat Odaklı, Hafızlık gibi program 
uygulayan okullarımız bulunmak-
tadır. Proje Anadolu İmam Hatip 
Liselerimiz LGS sonuçlarına göre 
öğrenci almaktadır. 2021 YKS so-
nuçlarına göre Anadolu İmam Hatip 
Liselerinden Türkiye genelinde ilk 
1.000’e giren öğrenci sayısı 298 iken 
Konya’mızda ilk bine giren Anadolu 
İmam Hatip Liseli öğrenci sayısı 
22’dir. İmam Hatip okullarımız müf-
redat ile belirlenen milli, manevi ve 
ahlaki değerlerin yanında TÜBİTAK, 
e-Twinning, TEKNOFEST’in yanı 
sıra ulusal ve uluslararası yarışma-
larda gösterdikleri başarı ve akade-
mik başarıları ile de öne çıkmakta-
dırlar.

Yeni döneme ilişkin velilere ve 
öğretmenlere neler demek istersi-
niz? 

Salgın dönemi yahut “yeni nor-
mal” olarak ifade ettiğimiz şu dö-
nem, hepimizin hayatında büyük 
yeniliklerin de kapısını açtı. Uzaktan 
eğitim, video konferans sistemleri 
üzerinden yapılan toplantılar; sosyal 
ve kültürel hayatımızda kendini gös-
teren teknolojik etki. Burada önemli 
olan mevcut şart ve imkânları en 
olumlu ve faydalı şekilde değerlen-
dirmektir. Öğrencilerimizin hayatın 
ekranların dışındaki boyutundan 
ve sosyal/kültürel değerlerimizden 
uzak kalmadan yetişmeleri nokta-
sında elimizden geleni yapmalıyız. 
Bu husus, geleceğimiz için de önem-
li bir meseledir. Öğretmenlerimizin 
ve velilerimizin yapacakları doğru 
rehberlik, burada belirleyici bir role 
sahiptir.  İnanıyoruz ki ‘yeni normal 
’in gereklerini tanıyan, teknolojiyi 
üreten ve yön veren; tarihini, dilini, 
kültürünü ve değerlerini benim-
seyen bir nesil, öğretmenlerimizin 
öncülüğünde, velilerimizin de des-
tekleriyle yetişecektir. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı öncesinde 
muhabirimiz Muhammed Esad Çağla’nın sorularını cevapladı

Seyit Ali Büyük
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Meram’da yerli ve milli tohumlar lezzetli ürünlere dönüşüyor
KOP desteği ile Meram Beledi-

yesi, Karatay Ziraat Odası ve Konya 
Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklı-
ğında hayata geçirilen Sebze Fidesi 
Üretim Tesisinde, üretilen fideler 
lezzetli mahsüllere dönüşüyor.

Öte yandan ‘KOP ile Ata To-
humları Nesilden Nesile’ adıyla 
daha önce imzalanan protokol 
kapsamındaki projenin hazırlıkla-
rı sürüyor. Meram Belediyesi ta-
rafından tahsis edilen 1 dekarlık 
arazide model fide üretim serası 
oluşturulacak ve 31 ilçeden top-
lanan ata tohumları bu serada ço-
ğaltılacak. Yetiştirilen tohumların 
çiftçilere ulaştırılmasıyla birlikte ilk 
mahsüller gelecek yaz döneminden 
itibaren toplanmaya başlayacak. 
Meram Belediye Başkan Mustafa 
Kavuş, vatandaşların daha sağlıklı 
ve kaliteli ürünlerle buluşması için 
çalıştıklarını kaydederek, “Göreve 
geldiğimizde faaliyete geçirdiğimiz 
Konya Fide Merkezimizde yaklaşık 

2 yıllık süreç geride kaldı. Burası 
şehrimizin ilk ve tek fide merkezi. 
Daha önce yaklaşık 120 milyon fide 
Konya dışından temin ediliyordu. 
Bu rakamın yüzde 10-15’i oranın-
daki fideyi bu tesiste üretmek üzere 
yola çıktık. 2 yıldır da Konya iklimi-
ne ve toprağına uygun bir şekilde 
hızlı bir üretim gerçekleştiriyoruz. 

Bu fidelerle de lezzetli mahsülleri-
mizi alıyoruz” cümlelerini kullandı.

‘ŞU ANA KADAR 70’E YAKIN ATA 
TOHUMU TOPLADIK’

‘KOP ile Ata Tohumları Ne-
silden Nesile’ projesi hakkında da 
bilgi veren Başkan Kavuş, “KOP’un 
desteklediği projemizde Tarım İl 
Müdürlüğü, Sebze Üreticileri Bir-

liğimiz, Karatay Ziraat Odamız ve 
Meram Belediyemizle birlikte yeni 
bir sera oluşturuyoruz. Bu serada, 
Konya ve civarındaki bütün ilçeler-
den ata tohumlarını çoğaltacağız. 
Şu ana kadar 70’e yakın tohum 
topladık. Seramızı kış döneminde 
hazırlayacağız ve önümüdeki dö-
nemle birlikte ata tohumlarımızı 

ekmeye başlayacağız. Bu fideler-
den tohumluk için ayırarak çoğal-
tacağız” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN 
MÜJDELİ HABER

Ata tohumunda üretime baş-
lanmasıyla birlikte vatandaşlara 
dağıtımının yapılacağını belirten 
Başkan Kavuş, “Ekim ayıyla birlik-

te inşallah ata tohumundan fideler 
yetiştireceğiz. O fidelerden tekrar 
tohum oluşturarak hobi amaçlı 
uğraşan hemşehrilerimize de da-
ğıtacağız. Eski zamanlardaki gibi, 
lezzetli, kokulu ve doğal sebzelere 
ulaşmalarını sağlamış olacağız. Ta-
rımın ve çiftçinin her zaman yanın-
dayız. Desteğimizi artırarak devam 
ettireceğiz inşallah” şeklinde görüş 
belirtti.

‘KALİTELİ ÜRÜNLER ELDE ETTİK’
Konya Merkez Sebze Üreticileri 

Birliği Temsilcisi Ali İhsan Uyanık 
ise, “Fide merkezinden elde ettiği-
miz fideleri yetiştirdik. Hastalıklara 
dayanıklı mahsüllerimizi yakla-
şık 20 gün erken topladık. Kaliteli 
ürünler elde ederek kazancımızda 
da artış yaşadık. Emeği geçen her-
kesten Allah razı olsun. Başkanımız 
Mustafa Kavuş’a verdiği destek do-
layısıyla ayrıca teşekkür ediyoruz” 
şeklinde görüş belirtti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’nin standartlarını Büyükşehir standartlarına getirmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay,  “Ereğli’ye bu yıl 53 milyon TL değerinde yatırım yapıyoruz. Ereğlimiz için çalışıyoruz” dedi

Büyükşehir’den Ereğli’ye
53 milyon TL’lik yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçe-
sini ziyaret ederek, vatandaşlarla ve 
esnafla buluştu, ilçede devam eden 
yatırımları inceledi. Ereğli ziyareti 
kapsamında ilk olarak Konya Büyük-
şehir Belediyesi Çalışma Ofisi’nde 
ilçe yatırımlarının değerlendirildi-
ği bir toplantı yapan Başkan Altay, 
daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Baş-
kanı Zübeyir Dursun ile birlikte ilçe 
esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler 
temennisinde bulundu. Karşılaştığı 
çocuklarla da sohbet eden Başkan 
Altay, onlara hediyeler dağıttı.

İLÇEDE DEVAM EDEN 
YATIRIMLARI İNCELEDİ 

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapımı sürdürülen Alhan 
Mahalle yolunda incelemelerde de 
bulunan Başkan Altay, sorumluluk 
alanlarında bulunan yolların geniş-
liklerini artırarak, merkez standardı-
na getirdiklerini söyledi. 

EREĞLİ SADECE BU YIL 53 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM ALACAK 

İlçelerin standardını Büyükşehir 
standardına getirmek için sahada 
yoğun şekilde çalıştıklarını dile geti-
ren Başkan Altay, Ereğli’de bu yıl 23 
milyon lirası KOSKİ’nin, 30 milyon 
lirası da Büyükşehir Belediyesi’nin 
olmak üzere toplamda 53 milyon 
liralık bir yatırım gerçekleştirecek-
lerini kaydetti. Başkan Altay, “KOS-
Kİ’miz özellikle Cinler ve Çömlekçi 

mahallelerinde 22 bin 600 metre 
kanalizasyon hattı döşedi. Büyük-
şehir olarak şu an itibariyle 30 kilo-
metrelik yol planlaması yapmıştık, 
16 kilometresi tamamlandı, geri 
kalan bölümde de yoğun şekilde 
çalışıyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden 
tamamlamış olacağız. Yolların hem 
genişliklerini artırıyor hem de mer-
kez standardına getiriyoruz.” diye 
konuştu. 

SÖZ VERDİĞİMİZ 
100 BİN METREKARE PARKEYİ 

BU YIL TAMAMLAYACAĞIZ
Özellikle ilçe merkezi dışında-

ki mahallelerde daha önce 100 bin 
metrekare parke sözü verdiklerini, 
şu ana kadar 10 mahalleyi tamamla-
dıklarını ve 10 mahallede de yoğun 
bir çalışma yürüttüklerini aktaran 
Başkan Altay, “İnşallah sözümüzü 
yerine getirerek 100 bin metrekare 

parkeyi de bu yıl tamamlamış olaca-
ğız. Yine ilçemize sözünü verdiğimiz 
yarı olimpik yüzme havuzunun iha-
lesini inşallah Ekim’in ilk yarısında 
yaparak, bu yıl içinde yarım olimpik 
yüzme havuzuna da başlamayı arzu 
ediyoruz.” dedi. 

EREĞLİ’MİZİN 
TAMAMINDA ÇALIŞIYORUZ 

Başkan Altay, Ereğli’nin Kon-
ya’nın ana giriş noktalarından birisi 
olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöy-
le devam etti: “Ereğli’nin kuzey ve 
güney girişlerindeki refüjleri karayol-
larından devraldık ve bir hat olarak 
refüjlerin düzenlemesini Eylül’ün ilk 
haftasında ihalesini yaparak; Ereğ-
li’ye yakışır, gelenlerin Konya’ya ve 
Ereğli’ye geldiğini hissedecekleri bir 
düzenleme gerçekleştiriyoruz. Ayrı-
ca yeni hal ve kamyon garajıyla ilgili 
planlama süreçleri devam ediyor. 

İnşallah önümüzdeki aylarda 5 bin-
lik planlarını yapıyoruz. Bir taraftan 
hal esnafımızla, bir taraftan kam-
yoncu esnafımızla görüşerek yeni 
projelerimizi şekillendirdik. İnşallah 
yıl tamamlandığında Ereğli’mize 53 
milyon liralık hizmeti kazandırmış 
olacağız. Ereğli’mizin tamamında 
gece gündüz demeden çalışıyoruz.” 

BAŞKAN ALTAY, EREĞLİ’DE 
DOMATES HASADINA DA KATILDI 

Başkan Altay, Aşıklar Mahalle-
si’nde 90 dekarlık domates tarlasını 
da ziyaret ederek, işçilerle birlikte 
domates hasadına katıldı. Konya 
Ovası’nın her yerinde farklı bir üre-
timin olduğunu ifade eden Başkan 
Altay, “Domates hasadına şahitlik 
ettik. Çalışanlarımıza yardım ettik. 
Burada toplanan domatesler özellik-
le kurutularak ihracata gönderiliyor. 
Konya tam bir tarım merkezi. Biz de 
tarımın gelişmesi için ciddi bir caba 
sarf ediyoruz. Konya Ovası üretiyor, 
Türkiye doyuyor. İnşallah çiftçimizin 
her zaman yanında olmaya devam 
edeceğiz. Tüm çiftçilerimize, emek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Konya ve Türkiye üretmeye devam 
edecek inşallah.” ifadelerini kullandı. 
Başkan Altay, Ereğli Millet Kıraatha-
nesi\'nde AK Parti Konya İl Gençlik 
Kolları Başkanlığının düzenlediği 
“İstasyon Söyleşileri” programına da 
katılarak gençlerle sohbet etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay, Entech Fuarı’nda
dönüşüm projelerini tanıttı

Geri Dönüşüm Çevre Tekno-
lojileri ve Sıfır Atık Fuarı (EnTech), 
İstanbul CNR Expo Fuar Merke-
zi’nde açıldı. Karatay Belediyesi de 
Türkiye’nin alanında tek olan bu 
önemli fuara katılarak belediyenin 
Sıfır Atık konusundaki çalışmaları 
anlattı. 

Yerel yönetimlerin Sıfır Atık 
konusundaki çalışmalarının sergi-
leneceği fuarda ayrıca sektördeki 
en son gelişmelerden yeniliklere, 
sürdürülebilir çevre teknolojilerin-
den çevreye duyarlı ürün yepyeni 
uygulamalara kadar birçok bölüm 
yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra 
birçok belediye başkanı, bürokrat 
ile vatandaş, büyük ilgi gören Ka-
ratay Belediyesi’nin standını ziya-
ret ederek Karatay Belediyesi’nin 
sıfır atık ve geri dönüşüm konu-
sundaki çalışmaları hakkında Ka-
ratay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak 
ile görevlilerden bilgi aldı.

SIFIR ATIK’I İLÇEMİZİN TAMAMINDA 
BAŞARIYLA UYGULUYORUZ
Geri Dönüşüm Çevre Tekno-

lojileri ve Sıfır Atık Fuarı’nda stant 
açtıklarını ve fuar boyunca Kara-
tay Belediyesi’nin sıfır atık ile geri 
dönüşüm alanında yürüttüğü ça-
lışmaları anlattıklarını dile getiren 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay’da bu alanda örnek 
çalışmaların hayata geçirildiğini 
söyledi.

Başkan Hasan Kılca; “He-
defimiz, Sıfır Atık’ı ilçemizin ta-
mamında bir yaşam kültürüne 
dönüştürmek. Bu doğrultuda da 
bugüne kadar çok önemli adımlar 
attık, önemli projeleri hayata geçir-
dik. Başarıyla ilçemizin tamamına 
yayarak sürdürdüğümüz sıfır atık 
projelerimizle en büyük hedefimiz, 
Karatay’da temiz bir çevreye katkı 
sunmak ve gelecek nesillere terte-
miz bir ilçe bırakmak. Bu konuda 
üzerimize düşen görevi yerine ge-
tirmeye devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Asiye- Arif Ünver çiftinin kızı Kısmet ile Dilek- İsmail Hakkı Erkılıç çiftinin oğlu Ali İhsan, 
dünyaevine girdi. Düğün töreni pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi

Bir ömür boyu 
mutluluğa 'evet' dediler

Asiye- Arif Ünver çiftinin kızı 
Kısmet ile Dilek- İsmail Hakkı Erkılıç 
çiftinin oğlu Ali İhsan, düzenlenen 
nikah töreninde birbirilerine ‘evet’ 
diyerek ömür boyu sürecek olan 
mutlu birlikteliklerinin en önemli 
adımını atmış oldu.  Çiftin düğün tö-
reni Gloria Meram Düğün Salonu’n-
da gerçekleştirildi. Ünver ve Erkılıç 
ailelerini mutlu günlerinde MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsil-
cisi Veli Doğrul, MHP Konya Eski İl 
Başkanı Avukat Murat Çiçek,MHP 
Konya İlçe Başkanları, MHP Konya 
İl Yöneticileri ile Ünver ve Erkılıç ai-
lelerinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Pandemi kurallarına ria-
yet edilerek gerçekleştirilen düğün 
töreninde Ünver  ve Erkılıç  aileleri, 
misafirlerini kapıda karşılayarak ya-
şadıkları mutluluğu paylaştı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak genç çifte 
kurdukları yuvada ömür boyu mut-
lu olmalarını dilerken Ünver ve Erkı-
lıç ailelerini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Serap-Muhammed Zorlu çiftinin kızı Elif Büşra ile Hanife- Muzaffer Öztürk çiftinin oğlu 
Tayfun, düzenlenen düğün töreniyle mutlu birlikteliklerinin en önemli adımını attı

Elif Büşra ile Tayfun'un
hayalleri gerçek oldu

Serap-Muhammed Zorlu çifti-
nin kızı Elif Büşra ile Hanife- Mu-
zaffer Öztürk çiftinin oğlu Tayfun, 
düzenlenen düğün töreniyle mutlu 
birlikteliklerinin en önemli adımını 
attı. Çiftin düğün töreni İkonia Gar-
den Düğün ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.  Pandemi kuralları-
na riayet edilerek gerçekleştirilen 
düğün töreninde Zorlu ve Öztürk ai-
leleri, misafirlerini kapıda karşılaya-
rak yaşadıkları mutluluğu paylaştı. 
Düğünde davetlilere Konya’nın ge-
leneksel düğün pilavı ikram edildi. 
Yenigün Gazetesi olarak genç çifte 

kurdukları yuvada ömür boyu mut-
lu olmalarını diler, Zorlu ve Öztürk 

ailelerini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın oğlu Furkan, Zeynep Halaç ile evlendi

Yüksel ve İşkan aileleri evlatlarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı. 
Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Milletvekili Altunyaldız, 
oğlunu evlendirdi

Yüksel ve İşkan 
aileleri akraba oldu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız 
oğlu Furkan’ı evlendirdi. Gülcihan- 
Sedat Halaç çiftinin kızı Zeynep ile 
Gülten- Ziya Altunyaldız çiftinin 
oğlu Furkan, Diltaş Düğün ve Kong-
re Merkezinde düzenlenen düğün 
töreni ile dünyaevine girdi. Pandemi 
kurallarına riayet edilerek gerçek-
leştirilen düğün töreninde Halaç ve 
Altunyaldız aileleri, misafirlerini ka-
pıda karşılayarak yaşadıkları mutlu-
luğu paylaştı. Halaç ve Altunyaldız 
ailelerini mutlu günlerinde AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Milletvekilleri, Oda 
Başkanları, STK temsilcileri, İlçe 
Belediye Başkanları, Kamu kurum 
ve kuruluş Müdürleri ile çok sayıda 

davetli katıldı.  Düğünde davetlilere 
Konya’nın geleneksel düğün pilavı 
ikram edildi. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak genç çifte kurdukları 
yuvada ömür boyu mutlu olmalarını 
diler, Halaç ve Altunyaldız ailelerini 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Semanur ve Kerem İşkan'ın 
oğlu Doğuhan ile Gönül ve Rama-
zan Yüksel çiftinin kızları Büşra 
Sedef, düzenlenen törenle evlendi. 
Genç çiftin nikahını Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay kıydı. Dedeman Otel Balo 
Salonu'nda gerçekleştirilen düğün 
törenine, AK Parti Konya Milletve-
kili Selman Özboyacı, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, TOBB Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Gelecek 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ab-
dullah Başcı, Gelecek Partisi Konya 
İl Başkanı Hasan Ekici, Saadet Par-
tisi İl Başkan Yardımcıları Mehmet 
Küçükgünay ve Mustafa Uyar, Yük-
sel ve İşkan ailelerinin akrabaları, 
yakınları, sevenleri, dostları, gaze-
teciler ve çok sayıda davetli katıldı. 

Her iki ailenin büyükleri de ge-
len misafirleri kapıda tek tek karşı-
layarak, tebrikleri kabul etti. Kapı 
Cami Emekli İmamı Hasan Hüseyin 
Öncel Kur’an tilavetinin ardından 
genç çiftin nikâhını Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay kıydı, şahitliklerini ise AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Özbo-
yacı, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, TOBB Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Gelecek Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Abdullah 
Başçı ile Ertuğrul Yıldırım yaptı.  
Düğüne katılan misafirlere Dünya 
Klasiklerinden Kitaplar hediye edil-
di. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Yüksel ve İşkan ailelerini tebrik 
ederken , Büşra Sedef ve Doğuhan 
çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Konya’da kontrolden çıkan 

otomobilin şarampole takla atması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sına, 2 kişi yaralandı. Hurdaya dö-
nen otomobilde emniyet kemeri ta-
kılı olan sürücü ve eşi kazadan şans 
eseri yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Konya - Aksaray kara-
yolunun 50. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray’dan Konya istikametine 
seyreden Yunus A. (66) idaresinde-
ki 42 ACT 779 plakalı Opel marka 
otomobil sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole takla attı. 
Kazada otomobil adeta hurdaya dö-

nerken sürücü ve yanında bulunan 
eşi Şengün A. (63) emniyet kemer-
lerinin takılı olması nedeniyle hafif 
şekilde yaralandı. Kazayı gören 
diğer araç sürücülerinin durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirme-
si üzerine olay yerine ambulans ve 
polis ekipleri sevk edildi. 

Kaza anında yolda geçen bir 
kadın doktor hafif yaralı kadına 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 
Ambulansın gelmesiyle yaralılar, 
Konya Şehir Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Yaralıların 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğ-
renildi.
n İHA

Konya’da daha önceden ara-
larında husumet bulunan iki grup 
arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi 
kaldırıldığı hastanede hayatını kay-
bederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 
Olay, 17.00 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit 
Dursun Arslan Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Kaygusuz K. ve oğulları Yunus K., 
Ali K., aralarında daha önceden hu-
sumetli oldukları 35 yaşındaki Ra-
mazan Topbaş’ın sokak üzerindeki 
evine gitti. Bu sırada çıkan tartışma 
sonrasında eve gelen şüpheliler, 
yanlarında bulunan av tüfeği ile ateş 
açtı. Açılan ateş sonrası evde bulu-
nan Ramazan Topbaş ve 2 yaşındaki 
T.R. ile annesi Gülistan R., yaralan-

dı. İhbar üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine ulaşan ekiplerin yaralılara ilk 
müdahalesinin ardından ambulans-

larla Konya Şehir Hastanesine kal-
dırıldı. Burada tedavi altına alınan 
yaralılardan Ramazan Topbaş, tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-

yarak hayatını kaybetti. Diğer yara-
lıların ise tedavisinin devam ettiği 
öğrenildi.

‘ŞÜPHELİLERDEN 
İKİ KARDEŞ YAKALANDI’

Diğer taraftan olay yerindeki 
incelemelerini tamamlayan polis 
ekipleri, şüphelileri yakalamak için 
çalışma başlattı. Yapılan çalışma 
kapsamında şüphelilerden Yunus K. 
ile kardeşi Ali K., suç aleti av tüfe-
ği ile birlikte yakalanarak gözaltına 
alınırken, diğer şüphelinin yakalan-
ması için çalışmaların devam ettiği 
öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli-
ler, ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeraltı sularındaki çekilme Konya Ovası'nda kilometrelerce uzunlukta yüzey yarıklarına neden 
oluyor. Çumra ve Karapınar’da oluşan derin ve kilometrelerce uzunluğundaki yarıklar korkutuyor

Konya Ovası yarılıyor!
Çumra ve Karapınar ilçelerin-

deki bazı kırsal mahallelerde ön-
ceki yıllarda oluşan kilometrelerce 
uzunluktaki yüzey yarıkları, yöre 
sakinlerini endişelendiriyor. Konya 
Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Yaşar Eren ve ekibinin 
"AFAD Obruk Projesi" kapsamında 
Konya Ovası'ndaki obruk oluşum-
larına yönelik araştırmasında göz-
lemledikleri yüzey yarıkları, gün 
geçtikçe etkisini artırıyor. Yer altı su 
seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan 
yarıklar, Çumra ve Karapınar'ın bazı 
kırsal mahallelerinde yerleşim yerle-
rini de tehdit ediyor. Prof. Dr. Eren, 
Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde 
kuruyan Hotamış Gölü havzasında 
görülen yarıklara ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.

Orta ve Batı Anadolu havzala-
rının önemli sorunlarından birinin 
düşen yer altı su seviyesiyle oluşan 
zemin çökmelerine bağlı gelişen 
yüzey deformasyonu olduğunu ak-
taran Eren, şöyle konuştu: "Yer altı 

su seviyesi düştükçe ovadaki sedi-
mentler, farklı sıkışma, yüzey ya-
rıkları ve faylanmaları şeklinde yü-
zeyde deformasyonlar oluşturuyor. 
Çumra ilçesine bağlı Adakale Ma-
hallesi'nde 7 kilometre zon boyunca 
yüzey yarıklarını izliyoruz. 2020'de 
yaptığımız ölçümlerde düşey olarak 
yüzey faylanmaları boyunca yaklaşık 
1 metrelik düşey çökmenin, şimdi 
biraz daha hızlanmış olduğu görü-
nüyor. Çökme hızı biraz daha arttı. 
2008'den bu yana oluşan yüzey fay-
lanması ve yarıkların yıllık çökme 
hızı 8,5 santimetre civarındaydı. Bu 
yıl biraz daha artmış. Mezarlıktaki 
gözlemlerimizde bu ortaya çıktı."

‘ORTA VE BATI ANADOLU 
HAVZALARI KELİMENİN 

TAM ANLAMIYLA ÇÖKÜYOR’
Konya Kapalı Havzası'nın gü-

ney doğu bölgesinde bu yarıkların 
sıklıkla görüldüğünü anlatan Eren, 
"Hotamış bölgesi, Karapınar Siyeklik 
ile Seyit Hacı bölgesinde bu yüzey 
deformasyonlarına rastlıyoruz. Aynı 
şekilde Tuzlukçu, Akşehir, Aksaray, 

Karaman, Niğde, Bolvadin, Mani-
sa, Aydın gibi Orta ve Batı Anado-
lu havzaları, günümüzde yer altı su 
seviyesinin alçalmasına bağlı olarak 
kelimenin tam anlamıyla çöküyor." 
diye konuştu.

Prof. Dr. Eren, Adakale Mahalle-
si'nin yakındaki mezarlıkta çökme-
lerin gözle görülür şekilde arttığına 
işaret ederek, "Bir yıl içerisinde me-
zarlıkta bu kadar düşey atım yoktu, 
baya artmış gibi görünüyor. Me-
zarlıktaki kemikler ortaya çıkmış. 
Yerleşim yerinin hemen batısından 
geçiyor. Başka bölgelerde yerleşim 
yerlerini, kara yollarını tehdit edi-
yor. Çizgisel uzanan yapıları, elektrik 
direklerinde deformasyon oluşturu-
yor, yerleşim yerlerindeki yapılara 
zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Adakale Muhtarı Gürsel Algül 
ise mahalledeki yarıkların yıllar önce 
oluştuğunu söyledi. Yarıkların ilk 
oluştuğu yıllarda da büyük tehlike 
arz ettiğini anlatan Algül, "Buraya 
koyunlar düştü, kayboldu. 5 kilo-
metre ileriden başlıyor, eski me-

zarlık alanında hala göçükler var, 
toprak tabana oturdu. 1,5-2 metre 
derinlikte göçükler var. Bu bizi kor-
kutuyor. Hala aktif göçükler var. 
Derin yarıklara düşen hayvanlar çı-
kamıyor, içerisinde ölüyor. 'Yer ya-
rıldı içine düştü' misali, yarıklar çok 
büyük. Zamanında 1 metreden su 
çıkan yerde 200 metrede bile çıkmı-
yor." dedi.

YÜZEY FAYLANMASI CAMİNİN 
DUVARINI İKİYE AYIRDI

Karapınar-Emirgazi kara yolu 
üzerindeki Siyeklik Yaylası'nda bir 
caminin kuzey duvarında çökme ne-
deniyle hasar oluştu. Onca tamirata 
rağmen risk oluşturduğu için yıkılan 
caminin imamı Aşır Yetişir de cami-
nin geçen aylarda yıkılarak yenisinin 
güvenli yere yapıldığını dile getirdi.

Yetişir, dev yarıkların cami bah-
çesinin iki yakasında yaklaşık 50 
santimetre çökmeye neden olduğu-
nu belirterek, "Yarıklar yola kadar 
uzuyor. Her geçen gün de açılma 
gözle görülür şekilde ilerliyor." dedi.
n AA

Yalıtım malzemesi bulunan
iş yerinde korkutan yangın

TIR minibüse arkadan 
çarptı, 6 kişi yaralandı

Konya’da yalıtım malzeme-
lerinin bulunduğu bir iş yerinde 
yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve 
TOMA ekiplerinin müdahalesiyle 
söndürüldü. Yangın, saat 03.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Hacıyusufmescit Mahallesi Zetinci 
Sokak üzerinde bulunan bir iş ye-
rinde çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, yalıtım 
malzemelerin bulunduğu iş yerin-
de henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Devriye gezen 
polis ekiplerinin fark ettiği yangın 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. 
İhbar üzerine adrese itfaiye ve po-

lis ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
ulaşan ekipler yalıtım malzeme-
sinin bulunduğu iş yerinde çıkan 
yangına müdahale etmeye başla-
dı. Yangın söndürme çalışmasın-
da adrese sevk edilen Toplumsal 
Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) 
da itfaiye ekiplerine destek verdi. 
Yangın, yaklaşık bir buçuk saat 
içerisinde çevredeki PVC fabrikala-
rına sıçramadan kontrol altına alın-
dı. Deponun sac bölümleri kepçe 
ile yıkılarak soğutma çalışmaları 
yapıldı. Yangının çıkış sebebi araş-
tırılırken, soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karapınar ilçesinde tırın seyir 
halindeki minibüse arkadan çarp-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 05.30 sıralarında Karapınar 
ilçesi 13. kilometresinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, se-
yir halinde olan yabancı uyruklu 
Mahmud El Yasin’in kullandığı 35 
MA 8101 plakalı minibüse aynı is-
tikamete gitmekte olan Ali D. yö-
netimindeki 01 DAR 04 plakalı tır 
arkadan çarptı. Çarpmanın şidde-

tiyle savrulan araçlar refüje çıkarak 
durabildi. Kazada tır sürücüsü Ali 
D. ve aynı araçta bulunan eşi Nu-
riye D ile birlikte minibüs sürücüsü 
Mahmud El Yasin ve minibüste 
yolcu olarak bulunan Fatma S., 
Muhammed El A., Abdurrahman 
El O. yaralandı. Yaralılar çağrılan 
ambulansla Karapınar Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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Konya Büyükşehir Belediyesi; 9, 
10, 11, 12. sınıf, açık lisede eğitim 
alan öğrencilere ve mezunlara yöne-
lik başlatmış olduğu Lise Medeniyet 
Akademisi projesi kapsamında kayıt 
alımlarına başladı. Projeye katılmak 
isteyen öğrenciler, 12 Eylül tarihine 
kadar “atabeygenclik.konya.bel.tr” 
adresinden kayıtlarını yaptırabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
lise ve açık lisede eğitim alan öğren-
cilere ve mezun gruplara yönelik ha-
yata geçirmiş olduğu Lise Medeniyet 
Akademisi projesi kapsamında kayıt 
alımlarına başladı. Lise Medeniyet 
Akademisi’nde eğitimlerin yüz yüze 
olacağını belirten Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, eğitim alacak öğrencilere başa-

rılar ve öğretmenlere kolaylıklar di-
ledi. Başkan Altay, Türkiye’nin 2023 
vizyonunda gençlere önemli görev-
ler düştüğünü, bu doğrultuda Kon-

ya Büyükşehir Belediyesi olarak her 
zaman gençlerin yanında olduklarını 
ifade ederek, “Hedefleri ve hayalleri 
doğrultusunda hem şehrimize ha-

yırlı hem de ülkemize faydalı genç 
nesiller yetiştirmek için Büyükşehir 
Belediyesi olarak projeler üretiyoruz. 
Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 
Lise Medeniyet Akademisi proje-
mizle 9, 10, 11, 12. sınıf, açık lisede 
eğitim alan öğrencilerimize ve me-
zunlara; milli ve manevi eğitimler, 
ders ve sınav destek programları, 
atölyeler ile çeşitli etkinlikler düzen-
leyeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu 
olacak eğitimlere katılacak tüm öğ-
retmen ve öğrencilerimize yeni dö-
nemin hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Lise Medeniyet Akademisi kayıtları; 
“atabeygenclik.konya.bel.tr” adre-
sinden 12 Eylül tarihine kadar de-
vam edecek. n HABER MERKEZİ

Lise Medeniyet Akademisi kayıtları başladı

Çumra sevdalısı bir grup tarafından kurulan Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu, ilk büyük organizasyonunu 
yaptı. Topluluğun Kurucu Başkanı Sadık Gökce, hedeflerini ve faaliyete geçirdikleri çalışmaları paylaştı

Çumra sevdalıları 
Sırçalı’da buluştu

Çumra Kültür ve Sanat Toplu-
luğu Sırçalı Uygur Lokantasında ilk 
yemekli tanışma toplantısını gerçek-
leştirdi. Toplantıya Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, Topluluk 
Başkanı Sadık Gökce, kurucu üye-
ler Abdullah Sucu, Sedat Ulupınar-
lı, Anuş Gökce, Karaman Mehmet 
Bey Üniversitesinden Siyaset Bilimi 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin Akkaş, Konya Ekonomi 
Üniversitesinden Prof. Dr. Mevlüt 
Mülayim, Çumra eski Belediye Baş-
kanlarından Zeki Türker ve çok sayı-
da Çumra sevdalısı katıldı. 

Yemekten sonra Topluluğun 
Başkanı Gazeteci Sadık Gökce, da-
vete icabet edenlere teşekkür ede-
rek başladığı konuşmasına “Çum-
ra’ya hizmet etmek sevdasıyla bu 
gurubu kurduk. Hiçbir siyasi görüş 
ve düşünceye taraf olmadan tama-
men kültür ve sanat üzerine çalış-
malar yapacağız.  Abdullah Sucu 
Çumra için bir şeyler yapmalıyız 
diye fikir beyan ettiği sırada çok he-
yecanlandım. Sedat Ulupınarlı ile 

Abdullah Sucu grubun kurulmasın-
da motor görevini üstlendi” ifadele-
rini kullandı. 

İkinci toplantının 20 Haziran’da 
yapıldığını, bu toplantıda gurubun 
amaçlarının belirlendiğini ve toplan-
tıya katılanlar tarafından bir dergi 
çıkarılması konusunda fikir birliğine 
varıldığını söyleyen Gökce “6 gün 
gibi kısa bir süre içinde gereken ha-
zırlıkları yaparak Çumra’nın kuruluş 
günü olan 26 Haziran’da dergimizin 

ilk sayısını çıkardık” dedi. Derginin 
ismini ilçe sınırları içerisinde yer 
alan en eski yerleşim yeri olan Ça-
talhöyük’e ve Cumhuriyetin en genç 
ilçesi olan Çumra’ya atfen “9 Bin Yıl-
lık Delikanlı ÇUMRA” olarak belirle-
diklerini söyleyen Gökce, derginin 
editörlüğünü Abdullah Sucu ve Se-
dat Ulupınarlı ile birlikte üstlendiğini 
belirtti. Üçüncü sayısı çıkan Çumra 
dergisini geceye katılanlara tanıttı. 

Çumra Belediye Başkanı Recep 

Candan ise Çumra için yeni proje-
ler ürettiklerini, Rakımın Değirme-
ni’nin ve istasyon binalarının bakımı 
yapılarak tarihî eser olarak koruma-
ya alacaklarını, Eski Çumra Hapis-
hanesinin İç İşleri Bakanlığına proje 
sunarak müze ya da kültür merkezi 
haline getirilmesi için çalışma baş-
lattığını, ayakta kalabilen Çumra’nın 
eski evlerini tamir ederek koruma-
ya alacaklarını, tarihi köprülerin de 
tamir edilerek bu projeye dahil edi-
leceğini, Sanayi köprüsünden Şarıl-
dak’a kadar Çarşamba çayı boyunu 
yeşillendirerek “Yeşil Kuşak Projesi” 
kapsamında park ve bahçeler, din-
lenme tesisleri yapacaklarını, Sırça-
lı’da geçmişten günümüze bir “Ta-
rım Aletleri Müzesi” kuracaklarını 
ifade etti. 

Programa Gökhan İğde’nin çalıp 
söylediği müzik ziyafetiyle devam 
edildi. Ahmet Yavuz, Ahmet Gök, 
Selahaddin Güzel, Uğur Küfe ve 
Elife Mısral şiirleriyle geceye renk 
kattılar.
n HABER MERKEZİ

‘Ustalardan Miras’ Fotoğraf 
Yarışması sonuçlandı

Karatay Kent Konseyi’nden
çocuklara özel etkinlik

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından unutulmaya yüz tutmuş 
mesleklerin yarınlara aktarılması 
için bu yıl ikincisi düzenlenen “Us-
talardan Miras, Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Meslekler” fotoğraf yarış-
masının kazananları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2021 Ahi Evran Yılı et-
kinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Ustalardan Miras, Kaybolmaya 
Yüz Tutmuş Meslekler” fotoğraf 
yarışması sonuçlandı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, unutulmaya yüz 

tutmuş geleneksel mesleklerin ya-
şatılması için önem verdikleri ya-
rışmada birbirinden güzel eserleri 
ortaya çıkartan fotoğraf sanatçıla-
rını kutlayarak, dereceye girenleri 
tebrik etti. Jüri üyeleri tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda 
Mustafa Alpözen birinci, Mahmut 
Uçaroğlu ikinci, Ahmet Turan Ku-
ral da üçüncü oldu. Bu yıl ikincisi 
düzenlenen yarışmanın sonuçla-
rıyla ilgili detaylı bilgiye “ustalar-
danmiras.konya.bel.tr” adresinden 
ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi, yaz aylarının 
şu son günlerinde çocuklar için 
özel bir etkinliğe daha imza attı. 
Gençlik Meclisi bu kapsamda, 
“Açık Havada 3D” etkinliğini her 
akşam Karatay’ın farklı parkları-
na taşıyarak Karataylı çocukların 
aileleriyle birlikte eğlenceli ve 
heyecanlı vakitler geçirmesini 
sağlıyor. 

Yaz sıcaklarında evlerinde sı-
kılan Karataylılar, ilçe genelindeki 
park ve bahçelerde vakit geçir-
meye başladı.

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi de, ilçedeki 
parklarda çocuklar ile ailelerine 
yönelik her akşam özel bir etkin-
lik düzenliyor. 

Bu kapsamda Gençlik Meclisi, 

“Açık Havada 3D” adlı projeyi ha-
yata geçirerek Karatay’ın parkla-
rında vakit geçiren çocuklar ve ai-
lelerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da hazırlanan videoyla, 
etkinliğe katılan çocuklara hitap 
etti. Başkan Hasan Kılca, Karatay 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 
düzenlediği aileler ve çocuklara 
teşekkür ederek, gelecek nesiller 
için daha birçok proje üretecekle-
rini söyledi.

Etkinlikte eğlenceli olduğu 
kadar heyecanlı vakitler de geçi-
ren çocuklar ve aileleri, etkinliği 
düzenleyen Karatay Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi ve etkinliğe katkı 
sunan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Aşure’yle ilahı aşkı buluşturdular
Bundan beş asır öncesinde, 

Tekke ve asitane avlularında 
altı harlanmış kazanlarda pişen 
ve dağıtılan aşure aynı usülle 
27 Muharrem Cumartesi günü 
sabahın erken saatlerinde İRFA 
açık hava meydanında ocakla-
rın uyandırılması ile başladı. Altı 
harlanan büyük kazanlara 7 defa 
sudan geçirilen buğday atıldı ilk 
önce. 

Ardından kabukları dualarla 
soyulan nohut ve diğerleri. Tür-
kiye'nin farklı bölgelerinde yetiş-
tirilen farklı farklı taneler saatler-
ce kaynatıldı aynı kazanda. 

Okunan şifa ayetleri, mer-
siyeler, aşırlar ve tesbihatlarla 
kaynadılar, kaynaştılar, birleşti-
ler ve tatlı bir aşa dönüşüp aşure 

oldular.
Her Muharrem İstanbul 

Sümbül Efendi Merkez Tekke-

sinde gerçekleştirilen “Aşure 
Kaynatma” geleneği İnsan ve İr-
fan Vakfı ile Konya’da “İRFA’da 

Aşure” programı ile giyiminden 
kuşamına, malzemelerin hazır-
lanışından; dualar, mersiyeler ve 
aşırların okunacağı zamana ka-
dar eski usûl üzere yeniden can-
landırıldı.

Çok sayıda davetlinin ve mi-
safirin katılımı ile gerçekleşen et-
kinlikte Kültür ve Turizm Bakan-
lığı İstanbul Devlet Türk Müziği 
Araştırma ve Uygulama Toplulu-
ğu da muharrem ilahileri ile eşlik 
etti.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevel-
li Heyeti Başkanı Mehmed Fa-
tih Çıtlak'ın da katıldığı törende 
Mevlid-i şerif, dua ve zikirlerle 
kaynatılıp soğumaya bırakılan 3 
ton aşure akşam üzeri Konyalıla-
ra dağıtıldı. n HABER MERKEZİ
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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! 

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDIYELI VE MESAILI ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DIKIŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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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.

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
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Mehmet Dikici Hakk’a yürüdü
Uzun yıllar İstanbul Caddesi 

minibüs durağında ‘Hareket Şefi’ 
olarak vatandaşlara yardımcı olan 
Mehmet Dikici, 74 yaşında vefat 
etti. Merhum Mehmet Dikici’nin ce-
nazesi Cumartesi günü kılınan ce-
naze namazının ardından dualarla 
Üçler Mezarlığına defnedildi. 

Dikici ailesini acı günlerinde se-
venleri ve yakınları yalnız bırakma-
dı. Dikici ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Mer-
hum Mehmet Dikici 3 kız 1 erkek 
çocuk babasıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mehmet 
Dikici’ye  Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n FAHRİ ALTINOK

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.

Bozkır ilçesinde bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat baş-
ladı. Bağından tek tek toplanan üzümler, hem kurutularak hem de pekmez olarak pazara sunuluyor

Konya Ovası'nda 
üzüm hasadı başladı

Türkiye genelinde 4 milyon 100 
bin tonluk bir üzüm üretim kapasi-
tesi bulunuyor. Tahıl ambarı olarak 
bilinen Konya'da özellikle son yıl-
larda artan üzüm üretim kapasitesi 
ise yaklaşık 100 bin ton. Konya’nın 
Bozkır ilçesinde çiftçilerin üzüm 
mesaisi bahar aylarında budama 
işlemi ile başladı. Detaylı bir bakımı 
yapılan üzüm bağlarının daha son-
raki aylarda ise yaprakları toplandı. 
Zararlı bitki ve böceklere karşı kulla-
nılan ilaçlar atılarak üzümlerin daha 
verimli ve kaliteli üremesi sağlandı. 
Her yıl eylül aylarının ilk haftasında 
bağ bozumu yapan çiftçiler, bu yıl da 
bağ bozumuna başladı.

İlçedeki evinden çocukları ve 
kardeşleriyle birlikte Hamzalar Ma-
hallesi'nde bulunan bağ bahçesine 
gelen Mehmet Çimen, 600 fidanlık 
bahçesindeki üzümleri hasat etme-
ye başladı.

‘KURUTMAYA BIRAKTIĞIMIZ 
ÜZÜMLER BİR 2 HAFTA 

SERGİDE BEKLER’
Ailesi ve kardeşleriyle babasın-

dan kalan bağları çoğaltarak üzüm 
üretimine devam eden Mehmet 
Çimen, “Kendim Hamzalar Mahal-

lesi'nin dışında 50 kilometre uzaklık-
ta oturmaktayım. Hamzalar'da boş 
zamanlarımızda gelip yaklaşık 600’e 
yakın bir üzüm bağımız var, onların 
bakımına geliriz. İlk başladığımızda 
baharın budamakla onları, ilaçla-
makla ve daha sonra ilaç zamanla-
rını takip ederek, şu anda mevsim 
olarak üzüm mahsulünü kesmek 
için buradayız. Burada genelde ku-
rutarak ve pekmez olacak üzümleri 
de ayırıyoruz. Şu andaki yaptığımız 
iş üzümleri çubuklardan keserek 
özel kurutma dediğimiz işlem.

Yere sergilediğimiz naylonların 
üzerine üzümleri sererek yaklaşık 
1-2 hafta kurutmaya gayret ediyo-
ruz. Kuruttuktan sonra yine kendi 
aramızda temizliğini yaparak müş-
teri bulduğumuz zaman satıyoruz” 
dedi.

Zaman buldukça bahçesindeki 
üzümlerin daha kaliteli ve verimli 
olması için çabaladığını aktaran Çi-
men, “Pekmez zamanı geldiği za-
man da yine aynı şekilde pekmez 
yapım olaylarında yapılarak pekmez 
üretip, yine vatandaşlara satıma ha-
zır hale getiriyoruz. Buradaki ama-
cımız vatandaşımıza ve devletimize 

bir katkı, bir üretim üzerinde bulun-
maktayız” şeklinde konuştu.

‘İLÇE TARIMLARDAKİ 
MÜHENDİSLERİMİZ GELEREK 

BİZLERE İLAÇ TARİFLERİNİ
 YAPABİLİRLER’

İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Orman 
Müdürlüğü yetkililerine seslenen 
Çimen, “Devlet, üretimlerimizde bu 
ilçe tarımlardaki mühendislerimiz 
gelerek bizlere ilaç tariflerini yapa-
bilirler. Hangi ilaçları kullanmamızı 
tarif edebilirler veya buralarda ne 
gibi olaylar yapılabilir bunları anla-
tabilirler. Biz silkme deriz, yani çiçek 
zamanından sonra üzüme bağlama 
sırasında kaybediyoruz. Bu çiçek 
boşa gidiyor, kirişleme dediğimiz 
kuş üzümü haline dönüyor, yani bu-
rada ne gibi ilaç kullanılabilir. Onun 
çaresini bulmak, o konuda bizi bilgi-
lendirme yapmalarını isteriz” dedi.

Üzüm üretimini severek yaptığı-
nı ve bunu sürekli olarak yapmak is-
tediğini söyleyen Çimen, “Biz burayı 
devam ettirmek istiyoruz, bağların 
sayılarını artırmak istiyoruz ve üre-
tim noktasında biz bunu daha fazla 
yapmaya çalışıyoruz. En önemli olan 
bizim hedef kaynağımız evimize bir 

su, evimize bir elektrik. Bağın yanı-
na yaptığımız evin yaklaşık 1 buçuk 
kilometre yakın bir yere trafo geldi. 
Biz kendi bağımızın yanına yaptı-
ğımız bu evin ihtiyaçlarını bitirmek 
istiyoruz” dedi.

‘ÜZÜM BAĞLARIMIZA 
DESTEK ÇIKARLARSA 

DAHA ÇOK ÜRETİM OLUR’
Tarlada toplanan üzümleri pek-

mez yaparak mahalleye ve çevre il-
çelere satan Aslı Topçu da, üretilen 
ürünlerdeki tek eksiğin pazar oldu-
ğunu söyledi. Topçu, “Bu pekmez-
leri 5-6 saat kaynatıyoruz kesintisiz. 
Pazarımız yok, eş dost tanıdığımız 
çevremiz var. Zaten pazara bile çı-
karmaya gerek kalmıyor. Müşteri-
miz hazır zaten, gören ayrılamıyor 
pekmezden. O yüzden çarşıya, pa-
zara çıkarmaya bile gerek kalmıyor. 
Üzüm bağlarımıza destek çıkarlarsa 
yani ağaçlarımıza, üzüm bağlarımı-
za destek çıkarlarsa tabii daha çok 
üretim olur. İnsanlarımız, gençleri-
miz, hele hele gençlerimiz her şeye 
açık, tabii desteklerini bekleriz dev-
let büyüklerimizin. Hele burası kır-
sal alan yani desteklerini bekleriz” 
şeklinde konuştu.n İHA

Züleyha Eren 
dualarla defnedildi

Çumra ve Konya futboluna 
önemli hizmetlerde bulunan Ca-
vit Eren’in annesi Züleyha Eren 
95 yaşında vefat etti. Merhume 
Züleyha Eren’in cenazesi Cumar-
tesi günü Çumra’da kılınan cena-
ze namazının ardından dualarla 
defnedildi. Eren ailesini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız 

bırakmadı. Eren ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhume Züleyha Eren 3 
çocuk annesiydi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Züley-
ha Eren’e Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Çumra ve Konya futboluna
 önemli hizmetlerde bulunan 

Cavit EREN’in
annesi

Züleyha 
EREN’in

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

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Uzun yıllar İstanbul Caddesi minibüs 
durağında ‘Hareket Şefi’ olarak görev yapan 

Mehmet
DİKİCİ’nin

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

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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‘Pandeminin gölgesinden çıkılan bir eğitim yılı olsun’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı 2021-2022 eği-
tim öğretim yılının başlaması sebe-
biyle bir kutlama mesajı yayınladı. 
Başkan Pekyatırmacı mesajında 
pandemi gölgesinden çıkılan bir 
eğitim öğretim yılı olması temenni-
sinde bulundu.

Aşılama çalışmaları ile top-
lumsal bağışıklığın kazanıldığı ve 
pandeminin gölgesinden çıkılan bir 
eğitim öğretim yılı olması temen-
nisinde bulunan Başkan Pekyatır-
macı mesajında şunları söyledi: “ 
Araştırıp sorgulama yeteneğine sa-
hip, bilgi üretebilen ve bilimsel ge-
lişmeleri takip edebilen nesiller ye-
tiştirmek adına yeni bir heyecanla 

değerlendirilmesi gereken yeni eği-
tim öğretim dönemi, ülkemizi çağı 
yakalayan medeniyetler seviyesi-
nin üzerine çıkarma hedefi doğ-
rultusunda en önemli basamağın 
nitelikli bir eğitim olduğunu unut-
madan, çocuklarımızın pozitif bi-
limleri kavramasının yanı sıra, milli 
ve manevi değerlerini öğrenme ve 
benimsemesi anlamında da iyi bir 
vesile olarak görülmelidir. Ülkemi-
zin son 19 yılda göstermiş olduğu 
gelişim; ekonomi, bilim, sanayi, 
kültür, spor ve sosyal alanlarda 
adından sıkça söz ettirmesi gelecek 
nesillerin daha güçlü bir Türkiye’de 
yaşayacaklarının göstergesidir. Bu 
gelişim ve büyüme geleceğimizin 

teminatı öğrencilerimizin başarıları 
ile devam edecek ve Güçlü Türkiye 
yolundaki hedeflerimizin garantisi 
olacaktır.Eğitime yapılan yatırımın 
geleceğe yapılan yatırım olduğu 
bilinciyle eğitim camiamıza okullar, 
kapalı spor salonları, suni çim sa-
halar, kütüphaneler ve materyaller 
gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yap-
tığımız istişareler kapsamında ilçe 
genelinde hem şehir merkezinde 
hem de taşra mahallelerimizde 
okullarımızı eğitim öğretim döne-
mine hazır hale gelmesi için bele-
diye olarak üzerimize düşen görevi 
yerine getirdik. Bunun yanı sıra 
9 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz 

Selçuklu Değerler Eğitimi Progra-
mı'nı (SEDEP) 10. yılda da ilçemiz-
de uygulamaya devam edeceğiz. 
Ayrıca Sille Tabiat Okulu ve Sanat 
Tasarım Atölyesi gibi okul dışı öğ-
renme ortamlarıyla da öğrencile-
rimizi sosyal, kültürel, sportif ve 
akademik yönden desteklemeyi 
sürdüreceğiz. Ben, pandeminin bir 
daha karşımıza çıkmadığı, yüz yüze 
eğitimin sekteye uğramadığı bir 
eğitim yılı temennisinde bulunarak 
başta sevgili öğrencilerimiz olmak 
üzere tüm eğitim camiasının 2021-
2022 eğitim öğretim yılını kutlu-
yor, şehrimize ve ülkemize başarı-
lar getirmesini temenni ediyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi 2021 yılı etkinliklerinin 22. 
haftasında Konya Büyükşehir, Kara-
tay, Selçuklu ve Meram Belediyele-
rinin katkılarıyla çevrim içi düzenle-
nen programda Konya’da Yayıncılık 
konuşuldu.

TYB Konya Şubesi sosyal medya 
kanallarından çevrim içi olarak ya-
yınlanan ve yönetimini, TYB Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eği-
timci Zafer Karakuş’un gerçekleş-
tirdiği programın konukları Kitap 
Dünyası sahibi Mustafa Çalışkan ve 
Çimke Yayınevi sahibi Ahmet Aka 
Konya’da Yayıncılığın serencamını 
ve geleceğini konuştular.

‘TÜRKİYE’DE İLK DEFA OKULLARA 
YÖNELİK TİYATRO KİTABI YAPTIK’

Kitap Dünyası’nın sahibi Mus-
tafa Çalışkan, “Türkiye’de ilk defa 
okullarda millî ve dinî oyunların ser-
gileneceği 8 tane piyes kitabı bastık. 
Deneme kitapları yayınladık, Türki-

ye’de herkesin cesaret edemediği 38 
tane şiir kitabı bastık, şairlerle çok 
hemhal olup şiir şölenleri düzenle-
dik. Çok yakın zamanda Türkiye’de-
ki imam-hatiplerin meslek dersleri-
nin test kitaplarını bastık” dedi.

Bastığı gazete ve dergileri eski 
zamanın teknolojisiyle nasıl bastık-
larını ve teknolojinin gelişmesiyle 
bu günlere nasıl gelindiğini anlatan 

Çalışkan “Şu an özellikle kültür ki-
taplarında İstanbul’dan sonra Kon-
ya ikinci gelir, bizim de bu hususta 
katkımız olduysa bunun bahtiyarlığı 
var” ifadelerini kullandı.

KONYA’NIN EN GENÇ 
YAYINEVİ ÇİMKE

Çimke Yayınevi Kurucusu Ah-
met Aka ise, “Çimke yayınları kuru-
lurken ‘Anadolu’nun kültürüne âşık’ 

sloganıyla kuruldu. Dolayısıyla bizim 
kültürümüze katkıda bulunmayan 
hiçbir şeyi basmamaya çalışıyoruz, 
inşallah bundan sonra da bu şekilde 
devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Aka, “Basıldığı zaman ya 
depoya kaldırılacak ya fuar ve imza 
günleriyle elden çıkarılacak yoksa 
yeni kitaplara yer açamazsınız. Ge-
nelde Türkçe ve edebiyat alanında 
test kitapları bastırılıyor ama eğitim 
sistemi sürekli değişip yarın ne ola-
cağı kestirilemediği için risk alınamı-
yor, basılan da ya yayınevinin depo-
sunda çürüyor ya da yazarın elinde 
patlıyor…” dedi. Zafer Karakuş’un 
verdiği “Bir arkadaşım 2005 yılın-
da İstanbul Sarıyer’de yalısını sattı 
ve yayın işine yatırdı, yatırdığı yıl 
müfredatın tamamı değişti, elinde 
kalan bütün eserleri yok etmek zo-
runda kaldığı için battı...” örneği de 
yayıncıların çektiği zorlukları gözler 
önüne serdi. n HABER MERKEZİ

TYB Konya, yayınevi sahiplerini konuşturdu

Beyşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın editörlüğünde 30’a yakın 
akademisyenin katkısıyla hazırlanan Beyşehir kitabı, ilçeyi her alanda daha iyi tanıtmayı hedefliyor

Beyşehir’i tüm yönleriyle
Beyşehir kitabı tanıtacak

Beyşehir'in geçmişten günümü-
ze tüm konularını içinde barındıran 
“BEYŞEHİR” isimli kitabın Galası 
yapıldı. Beyşehir Belediyesinin ön-
cülüğünde, Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal'ın editörlüğünde tarih, coğ-
rafya, sanat tarihi, arkeoloji, biyoloji, 
edebiyat, ilahiyat, iletişim, işletme, 
iktisat, kamu yönetimi, ziraat ve 
turizm alanlarında uzman olan bir-
birinden tecrübeli 30'a yakın akade-
misyenin katkısı ile hazırlanan “BEY-
ŞEHİR” isimli eser ilçeyi her alanda 
tanıtacak.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Mer-
kezinde yapılan galaya, Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır, Kara-
manoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal, STK’lar, Siyasi Parti Tem-
silcileri, Muhtarlar, Üniversite bilim 
insanı ve akademisyenler katıldı.

Kitabın galasında açıklamalarda 
bulunan Başkan Bayındır konuşma-
sından önce eserin hazırlanmasın-
da emeği geçen Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal ve tüm akademisyen bilim 
insanlarına teşekkür ederek başladı.

Başkan Bayındır, “Benim için 
şuan bu kitabın birçok anlamı var. İlk 
dönemlerimde 1991 yılında rahmet-
li İbrahim Hakkı Konyalı’nın Beyşe-
hir belediyesi çatısında 1989 yılında 
dökümlerini bulup yine bastırdığımız 
ilk eser aklıma geldi. Tarihe baktığı-
mızda bugün galasını yaptığımız, 
ikinci eser “Beyşehir” isimli kitabın 
tekrar benim dönemime denk gel-
mesinin tarifsiz mutluluğunu yaşı-
yorum.

Allah’ın bir lütfu olsa gerek 1989, 
seçilmişiz 1991 yılında bir eser, 2019 

yılında seçilmişiz 2021 yılında hep 
beraber bir eser daha ortaya çıkar-
mışız. Buna vesile olan gözümüz, 
dilimiz, yüreğimiz olan toprağımı-
zın sevenleri 36 akademisyen bilim 
insanına değerli Hüseyin Muşmal 
hocama ve Beyşehirliyim diyen Bey-
şehir’e sevdalanmış insanlara sonsuz 
teşekkür ediyorum. Bu eserde her-
kesin emeği var. Bu bölgede adım 
atmadığım toprak, tepe, orman yada 
dağ kalmadı. Ben bunları yaşadım 
yaşamaya da devam edeceğim. Al-
lahutaala’dan duam şu 5 seneliğine 
aldığım emanetin 5 dakikasını boşa 
geçirmeden bana süremi doldur-
mayı nasip etsin. Beyşehir halkıyla 
helalleşeceğim zamana kadar beni 
mahcup etmesin diye her gün sabah 
kalkan biriyim. Çok yapmak istedi-
ğim var ama yapabilirim ama yapa-
mam ama bir şeyi yapacağım Bey-
şehir insanını Beyşehir’i sevmeye 
devam edeceğim. Tevazuyu kaybet-
meden büyüğüyle büyük, küçüğüyle 
küçük olmaya devam edeceğim.

Bu esere maddi manevi katkı 
sağlayan bu toprağın abisi bu topra-

ğın koruyucusu Ali Akkanat’a, Prof. 
Dr. Hüseyin Muşmal hocama katılan 
tüm değerli hocalarıma ve emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkür edi-
yorum” dedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Muşmal da, “Burada tabi 
çok kıymetli hocalarımız var. Kıy-
metli başkanımız lütfettiler bize te-
şekkür ettiler ancak en büyük teşek-
kürü gerçekten kıymetli hocalarımız 
hak ediyor.  Beyşehir’le ilgili bugüne 
kadar yapılmış çok sayıda çalışma 
var. Eserler ortaya konmuş. Eserleri 
ortaya koyan bazı bilim insanları ve 
çok sayıda makale üreten kıymetli 
akademisyenlerimiz aramızda. Bu 
eserin ortaya çıkışındaki hikâyeyi he-
men bir parça paylaşarak nihayete 
erdirmek istiyorum.

2019 yılında yeniden Beledi-
ye Başkanı seçilen baba dostumuz 
ağabeyimiz Adil Bayındır’a ziyaret 
esnasında Beyşehir’le ilgili yapılan 
ve yaptığı birçok hizmetin yanı sıra 
asla ihmal edilmemesi gerek kül-
türel alanda da Belediyelerin görev 

alanları ve sorumlulukları bulundu-
ğu bilinciyle Beyşehir’le ilgili yeni bir 
eser daha bilim âlemine kazandırma 
arzusunu taşıdığını beyan etmişti. 
Aslında Beyşehir’le ilgili çok sayıda 
çalışan akademisyenler var. Bizler-
de doktora tezimizle ve Beyşehir’le 
ilgili yapmış olduğumuz çok sayıda 
çalışma dolayısıyla tanıdığımız bilim 
insanlarına ulaşarak yani Beyşehir’le 
ilgili çalışmış ve Beyşehir’de çalışan 
ve hizmet etmiş 40’a yakın akade-
misyene ulaştık. Hepsinden bugüne 
kadar yapmış olduğu çalışmaları da 
belki biraz özetleyerek halka yönelik 
bir çalışma hazırlamalarını rica ettik. 
Hocalarımızın çoğu bu teklifimizi 
sağ olsunlar kabul ettiler lütfettiler 
zamanlarından eğitim öğretim yo-
ğunluklarından fırsat bularak 1 yıl 
içerisinde kendilerinden istediğimiz 
bölümleri hazırlayarak bize sundu-
lar. Bizim yaptığımız sadece edi-
törlük oldu. Kitabımızın 40’a yakın 
makalesini şekil, şablon ve metot 
usul olarak birbirine yakınlaştırdık. 
Hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Bu çalışma ortaya çıktıysa 
bilim adamlarının katkılarıyla ortaya 
çıktı” ifadelerini kullandı.

Dr. Yaşar Erdemir ise, Beyşehir 
isimli kitabı görünce de bir hayli mo-
ral buldum. Başta başkanım olmak 
üzere herkese teşekkür ediyorum. 
Beyşehir sevgisi, sevdalısı olmak 
farklı bir olay şeklinde konuştu. Dü-
zenlenen program, kitabın oluşma-
sında katkıda bulunan Prof. Dr. Hü-
seyin Muşmal ve tüm akademisyen 
bilim insanlarına katılım belgesi ve 
kitap takdiminin ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen 2 Nolu 
Şube’den önemli bir proje

‘Ucube uygulamalar, eğitim
camiasında barışı bozdu!’

Bulgaristan Eurocenter, Slo-
venya Smart Idea ve Klara sp, Por-
tekiz Jumpinhub isimli STK’lar ve 
Bosna-Hersek Stari İlijas İlkokulu 
ile Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu 
Şube’nin ortağı olduğu Erasmus+ 
Ka201 projesinin dört fikri çıktı-
sından birincisi olan “Sınıfta Mi-
zah-İyi Uygulama Örnekleri” isimli 
kitapçın hazırlıkları tamamlandı. 
Çalışma, Türk Eğitim-Sen Konya 2 
No’lu öğretmenlere tanıtıldı.

2020 - 1 - BG01 - KA201 - 
079161 numaralı, Bulgaristan’ın 
koordinatör olduğu, Türkiye, Slo-
venya, Bosna-Hersek ve Porte-
kiz’in ortağı olduğu “Humour in 
the classroom” isimli projenin fikri 
çıktılarından olan iyi uygulamalar-
dan örnekler de içeren, 6 ortak ta-
rafından 6 dilde hazırlanan el kita-
bının tanıtımı ve yaygınlaştırılması 
kapsamında Türk Eğitim-Sen Kon-
ya 2 Nolu Şube tarafından tanıtım 
toplantısı gerçekleştirildi. 

Bulgaristan Eurocenter, Slo-
venya Smart Idea ve Klara sp, Por-
tekiz Jumpinhub isimli STK’lar ve 

Bosna-Hersek Stari İlijas İlkokulu 
ile Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu 
Şube’nin de ortak olduğu, 2020 
yılındaki ilkbahar çağrısında baş-
vurusu yapılan Erasmus+ Ka201 
projesinin dört fikri çıktısından 
birincisi olan “Sınıfta Mizah-İyi 
Uygulama Örnekleri” isimli kitap-
çığın hazırlıkları tamamlandı.  Türk 
Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 
Eğitim ve Sosyal İşler’den Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Filiz Ekenler’in 
hazırladığı kitapçığın editörlüğü-
nü Bosna-Hersek ortağı gerçek-
leştiriyor. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Ekenler, “Türkiye, Portekiz, 
Slovenya, Bosna-Hersek ve Bulga-
ristan’dan onlarca meslektaşımız-
la yapılan çalışmalar sonucunda 
derlenen iyi uygulama örnekleri-
miz, herkesin kullanımına açık bir 
PDF dosyası olarak hazırlanmıştır. 
Üyelerimizden kullanmak, yarar-
lanmak isteyenlere gönderilmek 
üzere çevre dostu olarak çevrimi-
çi kullanılabilir hale getirilmiştir” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, yeni eğitim öğ-
retim yılı açılışına ilişkin yayımla-
dığı mesajında, “Yaklaşık 20 yıldır 
ülkeyi tek başına yöneten mevcut 
iktidar bu süre içerisinde 8 Milli 
Eğitim Bakanı değiştirirken, eğitim 
sistemini de 15’den fazla değiştir-
di. Sonuç mu? Topluma reform 
diye sunulan her değişiklik sade-
ce eğitim sisteminin kimyasını 
bozmadı, öğrenci ve velilerde de 
büyük hayal kırıklıklarına neden 
oldu” dedi. 

Karaca, “Salgın hastalık nede-
niyle yaklaşık bir buçuk yıldır ka-
palı olan okullarımız yarın açılıyor. 
Öncelikle, 2021-2022 Eğitim öğre-
tim yılının başta öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz olmak üzere, ve-
lilerimiz ve ülkemize hayırlı olma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı.  

Seyit Karaca, “Yaklaşık 20 yıl-
dır ülkeyi tek başına yöneten mev-
cut iktidar bu süre içerisinde 8 Milli 
Eğitim Bakanı değiştirirken, eğitim 
sistemini de 15’den fazla değiştirdi. 
Sonuç mu? Topluma reform diye 
sunulan her değişiklik sadece eği-
tim sisteminin kimyasını bozma-
dı, öğrenci ve velilerde de büyük 
hayal kırıklıklarına neden oldu” 
değerlendirmesinde bulundu. 

‘Sözleşmeli öğretmenlik’, ‘üc-
retli öğretmenlik’ gibi ucûbe uy-
gulamaların eğitim camiası içinde 
çalışma barışını bozduğunu söyle-
yen Karaca, “Yıllardır atama bekle-
yen ama ihtiyaç olmasına rağmen 
ataması yapılmayan öğretmen 
adaylarının içinde bulunduğu trav-
mayla ilgili ise söyleyecek söz bu-
lamıyoruz.  Bilindiği üzere, vaka 
ve vefat sayısının tavan yaptığı 
bugünlerde ilkokul birinci sınıf öğ-
rencileri eğitime 1 Eylül 2021 tari-
hinde başladı. Yeni eğitim öğretim 
yılının ilk haftasında medyaya yan-
sıyan haberler ve çevremizde şahit 
olduklarımız, sadece öğrenci ve 
velilerde değil, toplumun genelin-
de büyük bir endişeye neden oldu” 
dedi. n DURAN ÇÖLCÜ
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Geçen hafta itibariyle o kadar 
ekonomik veri yayınlandı ki, hangisini 
köşemde yazayım derken bir diğeri-
ne haksızlık etmemek için hepsinden 
azar azar bahsetmek istedim 

BÜYÜDÜK MÜ? 
Evet. 2. Çeyrek rakamları (Ni-

san-Mayıs-Haziran) büyüme rakam-
larına göre ülkemiz %21,7 oranında 
büyüme kaydetmiş. Bu büyümedeki 
rekor düzeydeki artışın, baz etki-
sinden kaynaklandığını ifade edip, 
geçen yılın aynı dönemindeki ekono-
mideki %10 düzeyindeki düşüş oldu-
ğunu belirtmemiz gerekmekte. AMA 
baz etkisini bile bir kenara koyarsak, 
ülkemiz yine de büyüdü. Rekor olma-
sa da büyük oranda büyüdü. 

ENFLASYON DA MI BÜYÜDÜ?
Maalesef enflasyonda yıllık 

19,25 oranını geçti. Hem de politika 
faizinin üzerindeki bir oranla. İktisatçı-
lar Merkez Bankası, politika faizinde 
ne yapacak? Diye düşünürken, vatan-
daşta bu pahalılıkta nasıl ayakta dura-
cağım diye ayrı düşünmekte

İHRACATTA BÜYÜDÜ 
Hem de her ay yaptığı rekor artış-

larındaki istikrarı bozmadan. Ağustos 
ayında İhracatımız, geçen yılın aynı 
ayına göre %52'lik artışla 18,9 mil-
yar dolara kadar gelmiş. Gerçekten 
büyük bir değer. Her ne kadar baz et-
kisi olsa da, baz etkisinin çok üzerine 
bir ihracat artışının olduğunun altını 
çizmekte fayda var. 

DIŞ TİCARET 
AÇIĞINDA DURUM NE? 

TÜİK’ in geçen hafta 
açıkladığı temmuz ayı dış 
ticaret açığı ise %51,3 
oranında artmış ki olduk-
ça vahim bir durum. Ra-
kamsal olarak değerlen-
dirirsek, geçen yılın aynı 
ayına göre 2, 8 milyar do-
lardan, 4,2 milyar dolarlık 
bir artış sergilemiş. 

ÇİMENTO, ÇİMENTO MU OLDU? 
Farklı bir alana hızlı bir şekilde 

atlamış olsam bile geçen haftanın 

önemli gündem konu-
larından bir tanesiydi. 
Kısaca bir hatırlatma 
yapalım. İnşaat Müte-
ahhitleri Konfederasyo-
nu (İMKON), 9 Eylül'de 
çimento fiyatlarındaki 
artışı protesto etmek 
amacıyla 15 gün sürey-
le iş durdurma kararı 
almıştı. Hem rekabet 
kurumundan hem de 

Ticaret Bakanlığından sorunun çözü-
mü için talepte bulunmuştu ki, 2 gün 
sonra Ticaret Bakanlığı, çimento 

ihracatına, kısıtlama getirerek, çi-
mento işletmelerinin bir nevi önünü 
kesmiş ve iç pazara uygun bir fiyat 
vermesini zorlamış gibi oldu. Reka-

bet kurumundan da bir cevap gelir 
mi? Bilinmez. Bakıp göreceğiz. Ticaret 
Bakanlığının, süreçte hem hızlı hem 
de doğru politika üretmesini taktirle 
karşılıyorum. 
BU ARADA VATANDAŞ NE YAPSIN? 

Ağustos ayı verilerinden yola çı-
karak yıllık %19,25 enflasyona kar-
şı, özellikle yıllık gıda fiyatlarındaki 
%29’luk artışa karşı, vatandaş ev 
kiralamayı mı bıraksın, yemek yemeyi 
mi? Bilinmez ama bu arada müte-
ahhitlere de şunu ifade etmek lazım. 
Konut fiyatlarından yıllık %19,30 ora-

nındaki artış içinde vatandaşa ya da 
Ticaret Bakanlığına bir öneri sunabilir-
ler mi acaba?  

YANİ 
Çimento fiyatlarındaki fahiş artış 

için haklı olarak, Ticaret Bakanlığın-
dan destek isteyen müteahhitler, bir 
de konut fiyatlarındaki artış için vatan-
daşın elinden tutarlarsa, kral bir hare-
ket yapmış olurlar. Yani si, hep bana 
hep bana olmuyor. “Biraz bana, bi-
raz ona” en makulü olsa gerek. 

SONUÇ: Ticaret Bakanlığı’nın, 
çimento için almış olduğu kararı, bu 
sefer konut kiraları için iç piyasaya 
yönelik alması gerekiyor. Özellikle de 
üniversitelerin açıldığı ve öğrenci ha-
rekelerinin olduğu bu dönemde.

ORTAYA KARIŞIK

Saadet Partisi Cihanbeyli İlçe 
kongresi yapıldı. Kongreye İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam, il başkan 
yardımcıları, ilçe müfettişleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. İlçe Başkanı 
Mehmet Dikici yaptığı konuşmada 
bugüne kadar görev yapan yönetim 
kuruluna teşekkür etti. 

Cihanbeyli için bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da canla 
başla çalışmaya devam edeceklerini 
dile getirdi. Kongrenin hayırlı olma-
sını temenni etti. İl başkanı Hüseyin 
Saydam yaptığı konuşmada özellikle 
tarım ile ilgi makamlarda oturanla-
rın tavsiyeden öte bir gayret göster-

mediklerini belirterek ‘20 yıldır oya-
lama yapıldığını’ söyledi. 

‘OTURDUĞUNUZ MAKAMLAR 
TAVSİYE DEĞİL, İCRAAT MAKAMIDIR’

Başkan Saydam, “Şehrimiz-
de; enerji alanında birçok yatırım 
yapılmışken, yüzlerce rüzgârgülü 
üzerinden elektrik üretilirken, Ka-
rapınar’da büyük bir alanda güneş 
enerjisi üzerinden elektrik üretilir-
ken, elektriğe gelen zamlar özellikle 
çiftçimizin belini bükmektedir. 

Tabi aynı zamanda normal tüke-
tici ve sanayicimizin de. Fiyat düş-
meyecek, hatta artacaksa; bunun 
fiyat olarak tüketiciye bir yansıması 

olmayacaksa bu kadar yatırımı niye 
yaptınız? Veya bununla niye övünü-
yorsunuz? 

Bunun yanında gübre, tohum, 
ilaç, mazot fiyatlarındaki artışlar da 
çiftçimizi ürün ekemez hale getir-
miştir. Bütün bunların üstüne bu 
yıl ortaya çıkan kuraklık, yer altı su-
larının çekilmesi de işin tuzu biberi 
olmuştur. 

Tarım Bakanlığının herhangi 
bir ekim politikasının olmaması da 
ayrıca, ovaya başka bir darbe vur-
maktadır. 

Şehrin iktidara mensup millet-
vekilleri de, tarım bakanlığı da çıkıp 

konuyla ilgili çiftçilerimize sadece 
tavsiyelerde bulunmaktadırlar. 

Sayın bakanlar, sayın milletve-
killeri. Oturduğunuz o makamlar 
tavsiye makamı değil, icraat maka-
mıdır. İşinizi yapın. Tavsiyeyi odalar, 
STK’lar, üniversiteler yapıyor zaten. 
Bu işler tavsiyeyle yürüyecekse o 
zaman sizin o makamları işgal et-
menize, bizim de boşuna masraf 
etmemize hiç gerek yok. Bırakın, 
kendi kendine yürüsün gitsin” dedi. 
Kongre sonunda Cihanbeyli ilçe baş-
kanlığını yürüten Mehmet DİKİCİ 
yeniden ilçe başkanı seçildi.
n HABER MERKEZİ

Saadet Cihanbeyli’de kongre heyecanı

Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren deniz ürünleri işleme tesisinde işlenen ürünler, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya 
ve Libya’ya gönderiliyor. İşletme sorumlusu Ramazan Karabıyık, Konya’nın balığının rağbet gördüğünü söylüyor

Konya’dan 5 ülkeye deniz
ürünleri ihracatı yapıyor
Hüyük ilçesinde faaliyet gös-

teren su ürünleri tesisi, işlenmiş 
deniz ürünlerini Almanya, Fransa, 
Hollanda, Rusya ve Libya'ya gön-
deriyor. Hüyük ilçe merkezinde fa-
aliyet gösteren Yayçet Su Ürünleri 
İşleme Tesisi, deniz balığı başta 
olmak üzere çiftliklerde yetiştiri-
len su ürünlerini bir dizi işlemden 
geçirerek tüketiciyle buluşturuyor.

Tesisin işletme sorumlusu 
Ramazan Karabıyık, işletmenin 
Beyşehir Gölü'nden çıkan su ürün-
lerini değerlendirmek amacıyla 
kurulduğunu söyledi.

Daha sonraki yıllarda fabrika-
da, çiftlik balıklarının fileto halin-
de işlenmeye başlandığını anlatan 
Karabıyık, sıfırın altında 35-40 
derecelerde şoklanan ürünlerin 
paketlenip satışa hazır hale getiril-
diğini vurguladı.

Tesiste ağırlıklı tatlı su levre-
ğinin fileto haline getirilerek yurt 
dışına ihraç edildiğini belirten Ka-
rabıyık, şöyle konuştu: "Geçmişte 
17-18 işletme Beyşehir Gölü'nden 
çıkan balıkları fileto yaparak yurt 
dışına satıyordu. Gölde o kadar 
çok balık vardı ki bu işletmeler tat-
lı su balığı işlemeye yetişemiyor-
du. Beyşehir Gölü'nde balık bitince 
mecburen deniz ürünlerine yö-
nelmek durumunda kaldık. 10-15 
yıldır tesisimizde, çiftliklerde ye-
tiştirilen ya da denizlerden gelen 

ürünleri işlemeye devam ediyoruz. 
Gölde balık nesli bitince, bu işi ya-

pan işletme sayısı da çok azaldı. 
Bölgede 3-5 işletme kaldı."

KONYA'NIN BALIĞI BİRÇOK 
ÜLKEDEN TALEP GÖRÜYOR

Tesiste deniz balığı sardalya, 
torik ve kefalin yanı sıra çiftlikler-
de yetişen somon, çipura ve deniz 
levreğinin işlendiğini aktaran Ka-
rabıyık, şunları kaydetti: 

"Tesisimizin üretim kapasitesi 
yıllık bin ton civarında ve kapa-
siteyi zorluyoruz. Büyük bölümü 
kadın olmak üzere 30-35 çalışan 
istihdam ediyoruz. Ürünlerimiz, 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkeden talep görüyor. Al-
manya, Fransa, Hollanda, Rusya 
ve Libya'ya, iç piyasada ise ağırlıklı 
olarak turizm bölgelerindeki otel-
lere gönderiyoruz. Yılda ortalama 
2 milyon dolar yurt dışı satım ya-
pıyoruz. Hedefimiz daha fazla ih-
racat ve üretim."

Karabıyık, Konya’da deniz ba-
lığı işleyen fabrikanın olmasının 
bazı müşterilerde şaşkınlık oluş-
turduğunu ifade ederek, "Konya'da 
'balık tesisi olması nasıl bir şey, bu 
balıklar burada ne arıyor' diye so-
ruyorlar. 

Bu tesisin mayası Beyşehir 
Gölü olduğu için balık işleme kül-
türü oluşmuş. Beklentimiz ayrıca 
sudak balığı işlediğimiz günlere 
yeniden dönebilmek çünkü yurt 
dışında sudak balığına talepte bir 
sınır yok." diye konuştu.
n AA

Büyükşehir Belediyesi’nden
okul servislerine denetim

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 
öncesi il merkezinde faaliyet gös-
teren yaklaşık 300 adet C plaka 
umum servis aracını kontrolden 
geçirerek, belirtilen şartları taşıyan 
araçlara “Okul Servis Aracı Uygun-
luk Belgesi” verdi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, yeni eğitim ve öğretim dönemi 
öncesi okul servis araçlarına yö-
nelik denetimler gerçekleştirdi. 
Yeni eğitim ve öğretim döneminde 
öğrencilerin huzur ve güven içeri-
sinde okula gidip gelmeleri ama-
cıyla Konya Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri tarafından il merkezinde 

faaliyet gösteren 300 adet C plaka 
umum servis aracının uygunluk 
kontrolleri yapıldı. Ekipler, servis-
lerin genel kurallara uygunluk yö-
nünden denetimlerini yaparken; 
kontrollerde okul paketli olmayan 
araçların; dur levhası, okul taşıtı 
yazısı, emniyet kemeri, iç aksam-
lar, dış karasör ve lastikleri “Okul 
Servis Araçları Yönetmeliği”nde 
belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı 
denetlendi. Bazı araçlar eksiklikleri 
gidermeleri yönünde uyarılırken, 
belirtilen şartları taşıyan araçlara 
ise “Okul Servis Aracı Uygunluk 
Belgesi” verildi.
n HABER MERKEZİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Kişinin vefatından 
sonra yapılmasını tavsi-
ye ettiği yazılı veya sözlü 
vasiyetler olduğu gibi 
yaşarken uyulmasını is-
tediği vasiyetler olabilir.  

Türk Dil Kurumuna 
göre Vasiyet kelimesi 
kullanıldığı yere göre iki 
farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Kişinin 
vefatından sonra yapıl-
masını talep ettiği şeyler 

 İkinci Anlamı: Nasihat, ikaz, uyarı 
***

Bir babanın evlatları üzerinde 
yapmakla sorumlu olduğu üç şey 
vardır: Birincisi doğduktan sonra gü-
zel bir isim koyup sağ kulağına ezan, 
sol kulağına kamet okumak. (veya 
Salih bir zata okutturmak)  İkincisi 
hem dünyaya faydası hem de ahirete 
faydası olacak zahiri ve batını ilimleri 
öğretmek için eğitimi ile ilgilenmek. 
Üçüncüsü ise vakti saati gelince 
Salih veya Saliha birisiyle aile hayatı 
kurmasını sağlamak. Mal mülk ka-
zanıp bırakmak, meşru ve helal ha-
ram çizgisine uymak olmak şartı ile 
olabilir amma onda bir zorunluluk 
yok. Bunun için kendimizi parçalayıp, 
yormanın da aslında bir anlamı yok. 
Dünyanın malı dünyada kalıyor. Her-
kes kendi hesabını kendi vereceği için 
dünyevi ve uhrevi nimetleri lütfeden 
Allah’a kolay hesap vermek hepimize 
nasip olur inşallah. 

Hazreti Ali efendimiz “Cenabı 
Allah kulun rızkına kefil ama imanına 
değil “ buyuruyor. Aslında her yara-
tılanın maddi ve manevi rızkı Levh-i 
Mahfuz‘da ( değişmeyen kader lev-
hasıdır) yazılmış, kul dünyaya teşrif 
edince kendisini buluyor.  Ne az nede 
fazla. Bizde dünya hayatında sebeple-
re sarılarak bize tahsis edilen maddi 
ve manevi rızıklara sahip oluyoruz.

***
Alıp vermekte olduğumuz her 

nefes, vâdesi meçhul olan son nefe-

se hazırlık mahiyetinde. 
Hadîs-i şerifte buyuru-
lur:

“Nasıl yaşarsanız 
öyle ölürsünüz, nasıl 
ölürseniz öyle dirilirsi-
niz!” 

Son nefeste, imanı 
kâmil ile kalbi selim bir 
hal ile emaneti teslim et-
mek için Kuran ve Haz-
reti peygamber efendi-

mizin sünnetine uygun yaşayabilmek 
gerek. Gayret bizden yardım Cenabı 
Allahtan. Allah’ın yardımı olmadan 
hiçbir başarılı sağlanmaz.

 Hz. Peygamber (sav) buyurdu 
ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlak-
tan daha üstün bir miras bırakamaz" 

Merhum Abdürrahim Karakoç 
abinin “Vasiyet “ şiiri aslında bütün 
babaların evlatlarına bırakabileceği en 
güzel nasihat olsa gerek. Bu manalı 
şiirden alıntı yaparak yazımı tamam-
lıyorum.
 “İmansız askerin, korkak paşanın
Bir boyuna bir de enine tükür.
Kaçarken vurulup yere düşenin
Bir leşine bir de kanına tükür.
Ölürsen de hak yedirme, hak yeme;
Aka kara, karaya da ak deme.
Adaletten ayrılırsa mahkeme,
Bir hâkime bir de kanuna tükür.
İlaç olsa içme düşman tasından
Sakın taş attırma dost arkasından
Kim ikiyüzlüyse tut yakasından
Bir yüzüne bir de canına tükür.
Millet parasından verdirme parsa;
Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a
Nerede sahte bir kahraman varsa
Bir resmine bir de şanına tükür.
Kesmekle kısalmaz cömerdin eli
Yiğidin adına eklerler deli.
Baban olsa bile Allahsız ölü
Bir ruhuna bir de sinine tükür.
Bırak hesabını ölüm kalımın
İnanmışa zulmü ne ki zalimin
Manayı reddeden sözde alimin
Bir ilmine bir de fenine tükür.”
Baki selamlar.

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Çebi: Benim gayem birlik ve beraberlik
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur 

Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali durumuna 
değinip, eski başkan Fikret Orman'ın kendisi 
hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. 
Amacının siyah-beyazlı camiada birlik ve 
beraberliği tesis etmek olduğunu söyleyen 
Çebi, "Biz iki yıldır konuşmuyoruz. Birileri 
çıktı konuşuyor. Ne oldu bilmiyorum. Benim 
gayem birlik ve beraberlik. Bakın şampiyon 
olduk. Yokluk içinde olduk. Camianın temiz 
insanlarına Allah bunu hediye etti. Biz vesi-
le olduk sadece. Bunu Beşiktaşlılar hak etti. 
İlahi adalet olduğunu kabul ediyorum." ifade-
lerini kullandı.

 "BEN KİMSENİN ALTINI OYMADIM"
"Fikret Orman yönetiminin altını oyduğu" 

suçlamasını kabul etmediğini kaydeden Çebi 
şunları aktardı: "Bu camiayı ayakta tutabil-
mek için yapmamız gerekenler bize düşüyor 
diye başlamıştım. O gün biz erken seçim 
yapıldı ve göreve geldik. Görevi bırakanlar 

mayısta göreve talip oldular da ağustosta 
niye bıraktılar? Çünkü mayıs ayında banka-
dan gelecek kredi miktarı A, sonra ağustos 
ayında A olmuyor B dendi. Önce durdular. O 
kredi sözleşmesiyle bütün gelirler bankalara 
istisnasız temlik edildi. Arkasından krediyi 
verenler de TFF ile anlaşma yapmışlar. Limit 
problemi var. Bütçeniz 70 milyon avro, limi-
tiniz 30 milyon avro. Sözleşmeler ne olacak. 
110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak 
kulübe koydum. 675 milyon TL de ailemin 
geleceğini atarak kefalet vererek kulübü 1,5 
yıl ayakta tutmaya çalıştım bankalar birliği 
sözleşmesi yapılana kadar. Birilerinin altını 
oyduk da birileri buradan gitmedi. İçinde 
bulundukları durumu görüp vınladılar. Şim-
di 'altımı oydu' diyorlar. Ben kimsenin altını 
oymadım. Son 2 yıl görev yaparken abi adı 
altında tahrik ve taciz edildim kulüpten git-
mem için. Bana neler yapıldı. Bunları burada 
konuşmayacağım. Altınız oyulmadı efendi, 

kendiniz gittiniz. Eğer o kredi mayıs ayında 
size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeye-
cektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri 
koymasaydı gitmeyecektiniz. 7 sene kimse 
altınızı oymadı da sonra birden mi altınız 
oyuldu? Bu benim çok ağırıma gitti. Ben kim-
senin altını oymadım, ben abiyim. Gittim 1 
sene ağzımı açmadım. Varsa yaptığımız yan-
lış gelir mali genel kurulda konuşursunuz."

Göreve geldikten sonra zor günler geçir-
diklerini söyleyen Çebi, Bankalar Birliği ile 
yapılan anlaşmanın yenilenmesi ile ilgili, 
"Çok zor günler geçirdik. Borçlarda artış var. 
Bu faizlerle bu iş hakikaten sıkıntılı. 600-700 
milyon TL yıllık faiz ödüyoruz. Faaliyetleri mi 
yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları 
yaparken 1,5 senemiz geçti. Sayın Cumhur-
başkanı'na gittim ve bunları yapamazsanız 
bunları yürütemeyeceğiz, dedim. Bir yasa 
çıkarın gelir-gider kendi döneminde aşmışsa 
o kişi bundan sorumlu olsun dedim, tamam 

dedi. 1,5 yıl sonra nefes alınacak bir imkan 
tanıdılar. Bundan sonrası için tedbirli olma-
mız lazım." ifadelerini kullandı.

"YILDIRIM DEMİRÖREN'LE HESAP GÖ-
RÜYORUZ"

Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in 
siyah-beyazlı kulübe bağış yapacağını söy-
leyen Çebi, "Yıldırım Demirören'le hesap 
görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların faz-
lasını bağış yapacak. Protokol bitti. Buradan 
müjdeleyeyim. Senetleri iade almak kaldı. 
Sağ olsun en azından bunu yaptı. O günkü 
dosyalarla ilgili kimse konuşmuyor. KPMG 
raporunu yapıyoruz. İçinde ben de olsam ya-
pacağım dedim. Niye kaçayım ki. 6,5 sene 
ben de oradaydım. Stadı yaparken Ümra-
niye'ye git takımı şampiyon yap. Şampiyon 
olduk, gel abi icra kurulu topla. Sonra o da 
buradaydı. Buradaydım. Gelsinler burada 
konuşsunlar. Trollere verecekleri paraları 
Beşiktaş'a versinler." şeklinde konuştu. n AA

Lütfü Savaş: Hedefimiz Avrupa kupaları 
Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı 

Lütfü Savaş, geçen sezon ilk kez müca-
dele ettikleri Süper Lig'de gösterdikleri 
başarıyı bu yıl da sürdüreceklerine inan-
dığını, hedeflerinin Avrupa kupalarına ka-
tılma hakkı elde etmek olduğunu söyledi. 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı gö-
revini de yürüten Savaş, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarih, kültür, 
medeniyet, gastronomi şehri olmasının 
yanı sıra spor kenti olarak da Türkiye ça-
pında anılmaya başlandığını belirtti.

Süper Lig'de oynadıkları ilk 3 maçta 
4 puan aldıklarını ve 9. sırada oldukları-
nı hatırlatan Savaş, "İlerleyen haftalarda 
ben Hatayspor'un çok daha yukarılara 
çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 
haftalardan itibaren basamakları çıkıp ligi 
daha da yukarıda bitirmeyi hedefliyoruz." 
diye konuştu.

"BU SEZON ÇOK FUTBOLCU 
TRANSFER ETTİK"

Savaş, bu sezon kadrolarında deği-
şikliğe gittiklerini, uyumlu ve rekabetçi 
bir kadro kurduklarını dile getirdi. Takı-
mın ilerleyen maçlarda daha iyi sonuçlar 

alacağına inandığını aktaran Savaş, şöyle 
devam etti: "Bu sene çok transfer yaptık. 
Uyumlu, aynı zamanda her mevkide en az 
iki kişinin rahat rahat oynayacağı ve 17-18 
kişinin rekabet edebildiği bir Hatayspor 
kurgulamaya çalıştık. İlk 2 haftada belki 
beklediğimiz sonuçları alamadık ama 
üçüncü haftada Aytemiz Alanyaspor kar-
şısında 5-0'lık net bir galibiyet aldık. Net 
galibiyetin yanında da çok güzel bir futbol 
oynadık. Önümüzdeki süreç içerisinde de 
bu kadronun gerçekten de en az geçen 
yılki kadar başarılı olacağını düşünüyo-
ruz. Aaron Boupendza gibi sol açığımızı, 
santrforumuzu kaybettik. Onunla birlikte 
Akintola, 7 mevkide geçen sene direkt 
oynayan oyuncularımızla yol ayrımına 
girdik. Şu anda geçmişten kalan 4 as 
futbolcu ve zaman zaman yer değiştiren 
futbolcularımız var. Şu var ki daha yarış-
macı, rekabete açık ve daha vizyon sahibi 
futbolcularla kolektif bir futbol anlayışını 
geçen seneki gibi benimsersek bu sene 
en az geçen seneki kadar başarılı olaca-
ğımızı düşünüyorum."
n AA

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 
beşinci maçında deplasmanda Cebeli-
tarık'ı 3-0 mağlup etti. Gruptaki üçüncü 
galibiyetini alan milli takım puanını 11'e 
yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelita-
rık ise beşinci maçlar sonunda da puanla 
tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç'in 
de 10'ar puanı bulunuyor. İlk yarısı gol-
süz eşitlikle sona eren mücadelede mil-
li takıma galibiyeti getiren goller Halil 
Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan 
Karaman'dan geldi. Ay-yıldızı ekip Enes 
Ünal'la da bir penaltı atışından yararla-
namadı. Türkiye, gruptaki altıncı karşılaş-
masını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda 
ile oynayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİNCİ YARI 
BAŞINDA 3 DEĞİŞİKLİK

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol 
gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci 
yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes 
Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı ke-
nara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil 
Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna 
sürdü. Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol 
bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ 
beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca 
görev yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 
OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Milli takımda ikinci yarı başında oyu-
na dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebeli-
tarık savunmasının kilidini açtı. Halil Der-
vişoğlu'nun 54. dakikada attığı golde pası 
veren Hakan, 64. dakikada da ceza sahası 
dışından attığı golle oyunu değiştiren isim 
oldu. Hakan'ın son dakikalarda bir şutu da 
direkten döndü.

MİLLİ TAKIM 
4 MAÇ SONRA KAZANDI

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında 
kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine 
son verdi. 2020 Avrupa Şampiyonası'n-
daki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, 
Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, 

Dünya Kupası Eleme grubu maçında da 
Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı. Milli 
takım, bu karşılaşmadan önceki son ga-
libiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Mol-
dova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık 

sonuçla elde etmişti.
HALİL DERVİŞOĞLU 

2. GOLÜNÜ ATTI
Milli takımın Cebelitarık karşısında ilk 

golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı 

forma ile çıktığı 5. maçta 2. kez gol sevin-
ci yaşadı. Hakan Çalhanoğlu 61. maçında 
14. golünü, Kenan Karaman da 27. ma-
çında 6. golünü atmayı başardı.
n AA

A Milli Takım 
liderliğini korudu
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 

yendi. Grupta oynadığı beşinci maçta üçüncü galibiyetini alan milli takım, 11 puanla liderliğini sürdürdü. 
Milli takıma galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi Filenin Sultanları

Avrupa üçüncüsü 

Fenerbahçe’de Sivas
mesaisi sürüyor

Antalyaspor hazırlık
maçında güldü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alan 
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turnuvada 5. kez kürsü-
ye çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu yıl 32. kez düzenlenen Avrupa 
Şampiyonası'nda 15. kez yer aldı. Romanya'da oynanan D 
Grubu'nda mücadele eden milliler, ev sahibi ülkenin yanı 
sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşılaştı. 
Grup karşılaşmalarında sadece 1 set kaybeden A Milli Ta-
kım, namağlup son 16 turuna yükseldi.

Bulgaristan'a geçen milliler, son 16 turunda Çekya'yı, 
çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup ederek son 4 takım 
arasına kaldı. Turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları 
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. "Filenin Sultanla-
rı" yarı finalde son Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştı-
ğı Sırbistan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi konu-
mundaki rakibine 3-1 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, 
üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz 
madalyaya uzandı.

Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik 
(2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli 
Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü 
gördü. n AA

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir 
Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 
sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direk-
tör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 
ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizas-
yonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde 
ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Dimitris Pelkas ile Filip Novak, çalışmalarını takımdan 
ayrı sürdürdü. Serdar Dursun'un tedavisine devam edilir-
ken, alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan 
ayrı özel program dahilinde çalıştı. Antrenmana milli takım 
kamplarında bulunan futbolcular katılmadı. Fenerbahçe, 
yarın yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlık-
larına devam edecek. n AA

Süper Lig’e verilen milli arayı FT Antalyaspor hazırlık 
maçıyla değerlendirdi. Bir yandan Gaziantep FK maçı hazır-
lıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar hazırlık maçında Belek-
te’ki bir spor merkezinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya 
geldi. 51. dakikada Damjan Djokovic'in golüyle 1-0 yenik 
duruma düşen Antalyaspor, 53. dakikada Ghacha ve 60. 
dakikada Wright’in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Sü-
per Lig’in 3. Haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı 
Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etmişti. n İHA
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Dev Kartallar 
Mamak’a mağlup 

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan temsilcimiz Beysu Konyaspor Basket, Federasyon Kupası 
öncesinde Ankara’da Mamak Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Dev Kartallar, çekişmeli geçen karşılaşmayı son 

periyotta yaptığı basit hatalarla 89-84’lük sonuçla kaybetti. Yeşil-Beyazlıların en skorer ismi 18 sayıyla Hazer Avcı oldu 

Karababa’dan 
Coşkun’a ziyaret

Konyalı Emine
madalya alamadı

Hollanda-Türkiye 
maçına Orsato atandı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmet Ka-
rababa, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda açılan 
Ekrem Coşkun Etlekmek’i ziyaret etti. Karababa, Coşkun’a 
kaleme aldığı ‘Bay Fair-Play’ adlı kitabı hediye etti. Konuyla 
ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayın-
layan Karababa, “Konya Futboluna Futbolcu, Yönetici ve 
Başkan olarak uzun zaman sporumuza hizmetleri bulunan, 
ayrıca iş sektörü içerisinde çok sayıda insanımızı istihdam 
ederek şehrimizin ekonomisine olumlu katkıları bulunan 
kıymetli Ekrem Coşkun Başkanımı yeni açtığı iş yerinde 
ziyaret ettim.

Konyaspor Altyapı Sorumlusu olarak görev yaptığım, 
tarihi başarıların yaşandığı ve kulübümüzün FIFA’dan aldığı 
transfer yasağı dönemini altyapıda hazırladığımız 17 futbol-
cu ile aşılması yanında takımımızın süper lige çıkışına katkı 
sunduğumuz dönemde kulübümüzde Başkan Yardımcımız 
olan ve kendilerinden o yıllarda her türlü desteği gördüğü-
müz, Ekrem Coşkun Başkanıma kaleme aldığım, “Bay Fair 
Play” adlı eserimi takdim ettim. Kendilerinin bana ve ese-
rime gösterdikleri ilgi ve alakaları adına teşekkür ederek 
paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadın-
lar WH2 kategorisi yarı finalinde kaybeden Konyalı Emine 
Seçkin, bronz madalya mücadelesi verdi. Yoyogi Ulusal 
Stat'ta oynanan yarı final maçında Emine, Çinli Yutong Liu 
ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilen Emine, final 
şansını kaybederken üçüncülük mücadelesine çıktı. Konya-
lı milli sporcu Emine Seçkin, bronz madalya müsabakasını 
da kaybetti. Üçüncülük maçında Emine, Japon rakibi Yuma 
Yamazaki'yle karşılaştı. İlk seti 21-16, ikinci seti de 21-8 
kaybeden milli sporcu maçta 2-0 yenildi ve madalya alma 
şansını değerlendiremedi. n SPOR SERVİSİ

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. ma-
çını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsa-
to'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Gialla-
tini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem 
olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise 
Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 
21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 
oynanacak. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
Konya'da bir hafta süren Türkiye 

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampi-
yonası'nın son gününde 220 sporcu, 
milli takıma girmeye hak kazandı. 
Selçuklu Kongre Merkezi'nde dü-
zenlenen şampiyonanın son gü-
nünde satranççılar, mücadelelerini 
sürdürdü.

Altı bini aşkın sporcunun arasın-
dan rakiplerini mat ederek Konya'ya 
gelen 420'si yıldız, 951'i küçük ol-
mak üzere 1371 sporcudan derece-
ye giren 220 satranççı, milli takıma 
seçildi. Türkiye Satranç Federasyo-
nu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AA 
muhabirine, şampiyonanın salgın 
tedbirleri kapsamında sorunsuz şe-
kilde tamamlandığını söyledi.

Şampiyonanın güzel geçtiğine 
işaret eden Tulay, "Çocuklar masa 
başı satranç oynamayı çok özlemiş-
lerdi. Salgın döneminde federasyon 
olarak çok güzel çevrim içi etkinlik-

ler, turnuvalar yaptık. Ama yüz yüze 
yapılan etkinlikler gibi olmuyor. 
Özellikle sporcularımızın, ailelerin, 
antrenörlerin yüz yüze turnuva oyna-
mayı çok özlediklerini görmek ve ay-
rılırken de 'Bundan sonra hangi tur-
nuvayı yapacağız?' demeleri, bizler 

için çok değerliydi." diye konuştu.
Tulay, federasyon olarak 1 mil-

yon lisanslı sporcu hedeflerini aş-
tıklarını vurgulayarak, şöyle devam 
etti: "TSF olarak şu an 1 milyon 18 
bin lisanslı sporcumuz var. Tüm 
spor branşlarının önünde yer alan 

bir rakam. Elbette lisanslı sporcu 
sayımız bu kadar ciddi bir sayıya 
ulaşınca turnuvaya katılım da bir o 
kadar artıyor. 

Türkiye'nin hemen her yerinden 
gelen sporcularımız var. Turnuvada, 
sporcularımız, velilerimiz, antrenör-

lerimizle neredeyse 4 bin kişiydik. 
İlgi, sayı artıyor, bizler de salgın 
döneminden tamamen kurtularak 
eski günlerdeki gibi yapmayı dört 
gözle bekliyoruz. Gençlik ve Spor 
Bakanlığına, Selçuklu Belediyesine, 
ana sponsorumuza, velilerimize ve 

öğrencilerimize çok teşekkür ediyo-
rum."

Balıkesir'den katılan satranç ku-
lübü başkanı Şenol Ceylan, öğren-
cisinin 8 yaş erkekler kategorisinde 
dördüncü olduğunu belirterek, mut-
luluğunu paylaştı.

Turnuvaya İstanbul'dan katılan 
ve 10 yaş kızlar kategorisinde mü-
cadele veren Çağla Şahin, "Eğer 
satranca başlamadıysanız satranca 
başlamalısınız. Satranç sizin arka-
daşlık, paylaşma ve daha birçok 
farklı duygularınızı geliştirir. Çe-
şitli turnuvalarda yarışarak üzülüp 
sevinirsiniz. Her yaşta her zaman 
satrancı tavsiye ediyorum." diye ko-
nuştu.

Müsabakaların ardından Tulay 
ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin, dereceye giren 
sporculara kupa ve madalyalarını 
verdi. n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 
çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren 
Beysu Konyaspor Basketbol, ilk hazırlık 
karşılaşmasını gerçekleştirdi. Yeşil-Be-
yazlılar Ankara’da Mamak Belediyespor 
ile hazırlık maçında karşılaştı. Temsil-
cimiz, karşılaşma genelinde iyi bir oyun 
koysa da maçtan 89-84 mağlup ayrıldı. 

Maça ev sahibi Mamak Belediyespor 
iyi başlarken, Başkent ekibi, ilk çeyreği 
23-19 önde kapattı. İkinci periyotta to-
parlanan Dev Kartallar savunmada ve 
hücumda etkili bir oyun ortaya koyarken, 
soyunma odasında 45-43 önde girdi. 
Üçüncü çeyrekte de başarılı bir oyun 
parkeye yansıtan Konyaspor Basket, bu 
periyotu da 71-65 önde tamamladı. Son 
çeyrekte basit hatalar yapan temsilcimiz, 
parkeden 89-84’lük sonuçla mağlup ay-
rıldı. Dev Kartallar’da Hazer Avcı 18 sayı, 
3 riabaund, 2 asist ve 3 top çalmayla ön 
plana çıkarken, Hazer’i, Tayfun Erülkü 12 
sayıyla, Mert Konuk 11 ve Matt Morgan 10 
sayıyla takip etti. Mamak Belediyespor’da 
ise Arda Berk Kaya, 20 sayıyla maçın en 
skorer ismi oldu.

FEDERASYON KUPASI 
18 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Beysu Konyaspor Basket’te yeni sezon 

hazırlıkları devam ederken, temsilcimiz 
18-25 Eylül tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenecek Federasyon Kupası’nda 

mücadele edecek. 
A grubunda yer alacak Dev Kartal-

lar, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Budo 
Gemlik ve OGM Ormanspor ile mücadele 
edecek. İlk karşılaşmasına 18 Eylül’de 
Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında 
çıkacak olan Beysu Konyaspor Basket, 
ikinci maçını Budo Gemlik, üçüncü maçını 
ise Ormanspor ile oynayacak. 

TRANSFER 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu ana dek kadrosunu önemli isim-
lerle güçlendiren ve yeni sezonda şam-
piyonluğu hedefleyen Beysu Konyaspor 
Basket’te uzun arayışı devam ediyor. 

Sırp Pivot Dejan Musli ile her konuda 
anlaşmaya varan fakat sonrasında oyun-
cunun bahane üreterek Konya’ya gelmeyi 
kabul etmemesi üzerine anlaşmayı bozan 
Konyaspor Basket, önümüzdeki günlerde 
pivota bir takviye yaparak transferi nokta-
lamak istiyor. 

Çalışmalarını sürdüren temsilcimizde 
uzun transferinin kısa süre içerisinde res-
miyete kavuşması bekleniyor.  
n SPOR SERVİSİ

TSYD Konya, Galip Yenikaynak'ı unutmadı
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 

(TSYD) Konya temsilciliğini yapan dua-
yen spor yazarlarından merhum gazeteci 
Galip Yenikaynak 27. ölüm yıldönümün-
de de unutulmadı.

Konya basınının yetiştirdiği, başarılı 
duayen spor gazetecilerden Galip Yeni-
kaynak, 27 yıl önce geçirdiği kalp krizi 
sonrasında aramızdan ayrılmıştı. Son 
olarak Yeni Konya Gazetesi’nde Spor 
Müdürlüğü görevinde bulunan, Konya 
sporuna uzun yıllar başarıyla hizmet 
eden ve TSYD Konya temsilciliği görevini 
yürüten Galip Yenikaynak’ın ölüm yıldö-
nümü nedeniyle TSYD Konya Şubesi yö-
netim kurulu bir mesaj yayınlandı.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat 
Dönmez mesajında, “Galip Yenikaynak 
başta olmak üzere diğer merhum olan 
meslektaşlarımızı aradan uzun yıllar geç-
se de unutmadık, unutmayacağız” dedi. 
Başkan Dönmez mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Galip Yenikaynak’ı kaybetmiş 
olmanın üzüntüsü ilk günkü gibi içimiz-
dedir. Babacan tavrı ile dönemin genç 
gazetecilerine kucak açan Galip Yeni-
kaynak'a Allah'tan rahmet diliyor, TSYD 
Konya Şubesi Üyesi oğlu Mehmet Yeni-
kaynak başta olmak üzere tüm Yenikay-
nak ailesinin ve sevenlerinin acısını bir 
kez daha paylaşıyoruz” ifadelerine yer 
verdi. n SPOR SERVİSİ



15 6 EYLÜL 2021RÖPORTAJ

Babasının hem eğitim hem de iş hayatında önünü açması, gençliğin enerjisini hizmet için kullanabilmesi ve fikir üreterek en iyiyi bulma arayışı 
ile Kurt Tabela’yı sürekli gelişim gösteren ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir konuma taşıyan Uğurhan Kurt, başarıya giden yol haritasını anlattı

Başarısının sırrı, en iyiyi bulma arayışı
Endüstriyel reklam sektörüne 

farklı bir soluk getiren, bunu ger-
çekleştirirken de hem aldığı eği-
tim, hem yurtdışında edindiği izle-
nimler, hem de farklı fikirlere açık 
olmakla sonuca ulaşan Kurt Tabe-
la’nın genç patronu Uğurhan Kurt, 
adeta canlı bir organizma gibi her 
geçen gün değişen ve gelişen sek-
törlerinde farklı fikirler üretmenin 
önemine işaret etti. İş dünyasına 
sundukları farklı fikirlerle başarı-
ya ulaştıklarını kaydeden Uğurhan 
Kurt, Kurt Tabela’nın bugün Türki-
ye’nin ilk 100 firmasından yaklaşık 
30’una iş yaptıklarını; farklarını her 
alanda hissettirdiklerini, bu başarı-
nın kendilerinde maddiyattan çok 
manevi doyum ve haz getirdiğini 
anlattı. Kurt ayrıca, hobi olarak gir-
diği kafe sektöründe Konya’yı Kro-
notrop markasıyla tanıştırdı. 

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? Uğurhan Kurt kimdir?

Aslen Karamanlıyız ama ben 
doğma büyüme Konyalıyım. Süt 
ürünleri üreten ama öğretmen ol-
muş bir babanın evladıyım. Mem-
leketin çeşitli şehirlerinde görevini 
yaparken daha sonra muhasebeci-
liğe merak sarmış ve ticarete yönel-
miş bir babanın evladıyım. Ben hiç 
memur çocuğu olmadım diyebili-
rim. Zaten ticaretle iştigal eden bir 
ailedeydim. Küçüklüğümden beri 
işyerine giderim. Aslında işimizin 
başlangıcı matbaacılık. Baskı önce-
si hazırlık işi yapıyorduk. Ondan da 
çıkalı daha uzun bir süre olmadı. Biz 
hep esnaf çocuğuyduk. Yer süpürü-
yorduk, çay söylüyorduk. Yani bu 
kültür bize çok da uzak değil. 

Uğurhan Bey, mesleğine fark-
lı bir yaklaşım ile yeni bir vizyon 
katan genç bir girişimcisiniz. Bu 
vizyonu nasıl edindiniz, eğitim sü-
recinizin katkısı oldu mu?

Ben Bilkent Üniversitesi İktisat 
Bölümü mezunuyum. Zaten şehir-
den ayrılışımın tek nedeni üniver-
site oldu. Uluslararası eğitim veren 
bir üniversite olduğu için bize yurt-
dışı kapıları da üniversiteyle birlikte 
açılmış oldu. Farklı ülkeleri gezme, 
görme ve o ülkelerdeki kültürü ya-
kından tanıma fırsatım oldu. Şu an 
yapmış olduğumuz meslekteki ye-
nilikçi hareketler yurt dışında gör-
düğümüz ürünler, makinelerimizin 
kalitesi biraz da buranın vizyonuyla 
alakalı. 

Daha sonra Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans 
başvurusu yaptım. İş hayatının kar-
maşası içerisinde yarım kaldı, he-
nüz bitiremedim. 

Bu işe nasıl başladınız?
Aslında biz aile olarak matba-

acılık kökenliyiz. Babam, matbaa 
konusundaki baskı hassasiyetleri 
nedeniyle dedi ki, biz de buradaki 
tabelacılara baskı sektöründe hiz-
met verelim. Noktadan anlayan, 
renkten anlayan, kalibrasyonu ya-
pan, doğru boyayı kullanan dünya 
çapında bir makineyle sektöre hiz-
met vermek adına Türkiye’de az 
bulunan bir makineyi temin ederek 
sektöre yatırım yapalım istedi. Bu 
makine gelip iş başladıktan sonra 
ben de üniversiteyi bitirdim. Maki-
nenin kapasitesi bizim kapasitemi-
zin çok daha üstünde. Bu kapasiteyi 
harekete geçirmek için ne yapmak 
lazım diye düşünürken daha büyük 
bir atölye kurduk. Sonrasında ku-
rumsal firmaların kapılarını çaldık. 
Tabi kurumsal firmalar da taleple-
riyle bizi artık daha yukarı çekmeye 
ve standartlarımızı en üst seviyeye 
taşımamızı sağladı. 

Yani müşterinin zaten iyisi ve 
kurumsalı, eğer dayanabiliyorsanız 
inanılmaz geliştirir. Öbür tarafın-
dan baktığımızda ise müşterinin 
kurumsal olmayanı sizi daha geri-
ye götürür. Mesela Türkiye’deki ilk 
100 şirketten birinin satın alması 
sizi arıyorsa, standartlarını sıralıyor. 
Bir kere diyor ki çevreye duyarlı bir 

boya kullanman gerekiyor. İkincisi, 
en az 5 yıl dayanıklı bir folyo kullan-
man gerekiyor. Belli başlı standart-
larını sunuyor. Engelli bir çalışanın 
ya da bir hükümlü çalışanın olması 
lazım diyor. Bunları niye söylüyor? 
Verdiği parayla bir toplumsal far-
kındalık da olsun istiyor. 

Bu sayede kendiniz mutlu olu-
yorsunuz, çalışanınızı mutlu ediyor-
sunuz, çevreci davrandığınız için 
sosyal bir yönünüz de oluyor. Öbür 
taraftan baktığınızda bir başkası 
sizin çevreci olmanıza duyarlılık 
gösteremiyor. Az para da kazan-
dırsa size iyi bir kariyer sağlıyor. 
İsminizi yükseklere taşıyor. Biz de 
sektörümüzde Türkiye’nin ilk 500 
firması içerisinde yer alan yaklaşık 
30 firmayla çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Bu da memleketin bütün 
vilayetlerine iş yapabilme kabiliyeti 
sağlıyor. 

Konya’da bunu yapmak, imalat 
açısından kolay. Kaba işleri kolay 
yürütüyoruz. Ben Açık Hava Rek-
lamcılar Derneği Konya Temsilciliği 
yaptım bir dönem. Burada benim o 
dönemde 400 meslektaşım vardı. 
Belki şimdi bu rakam arttı. Diğer 
illere baktığınız zaman bu kadar 
meslektaşımızın olduğu il sayısı çok 
azdır. Bu, Konya’da ciddi bir piyasa 
oluştuğu anlamını taşır. Bu Kon-
ya için bir şans fakat şöyle de bir 
şanssızlık var. İkinci veya üçüncü 
kuşağın artık Konya ya da İç Ana-
dolu’dan sıyrılıp, İstanbul gibi daha 
büyük şehirlerle iletişim kurabile-
cek duruma gelmesi lazım. 

Babanızın da yenilikçi bir viz-
yona sahip olması, gelenekçilikten 
yenilikçiliğe geçiş sürecinizi daha 
mı kolaylaştırdı? 

Babamın öğretmen olması as-
lında biraz daha elimi rahatlattıı. 
İnsanlarla tanışmanın, çevre edin-
menin önemini biz babamdan öğ-
rendik. Her gün en az bir insanla 
tanışmanız lazım değişinin mey-
velerini bugün yeni yeni yiyoruz. 
Bilkent öncesinde ben Marmara 
İktisat’ı kazanmıştım, ama gönder-
medi. Bilkent’te bir çevrem olması 
ile birlikte bambaşka fırsatlar oldu. 
Babam, yurtdışı fırsatın olursa ke-
sinlikle kaçırma diye telkinlerde 
bulunuyordu. Farklı seyahatlerimiz 
ve gezi programlarımız oldu. Bu çok 
ilginç bir şey ama benim askerliği-
me bile yansıdı. Ben askerliğimin 
bir kısmını Londra’da Barış Gücü 
olarak yaptım. Bu da babamın bana 
kazandırdığı vizyonun bir farkıydı. 
Ben okulda Rusça ve İspanyolca’yı 
biraz biraz öğrendim. İngilizce ta-
mamen zaten öğrendiğim bir dildi.

Şimdi babam, ben bunu vakıf 
üniversitesine göndermek yerine 
adına 2 daire alıyım da diyebilirdi. 
Ama bu tam bir vizyon meselesi. 
Tabi okurken bunun farkında bile 
değildik. Yine babam, dernek, ku-
lüp ve benzeri etkinlik içerisinde 
olmamı da istiyordu. Sivil toplum-
da yer aldık üniversite yıllarımız-
da. Kendi kurduğum kulüp de var. 
Konyaspor kulübü de benim okur-
ken Bilkent’te kurduğum ve bu-
gün halen varlığını devam ettiren 
kulüplerden bir tanesidir. Çalıştık 
yani, boş durmadık üniversitede. 
Bu da bize iş yapabilme kabiliyetini 
getirdi. 

Burada önemli bir parantez var. 
Ana dilde eğitim ve İngilizce eğitim 
çok tartışılıyor. Ama bunu aslında 

çok da tartışmaya gerek yok. Bugün 
dünya otoriteleri İngilizce konuşu-
yor, İngilizce yayınlar yapıyor. Siz 
bu yayınları bugün anlamıyorsanız, 
birinin o yayını Türkçe’ye çevirme-
sini bekliyorsunuz. Bu bekleme sü-
resi çağın hızlı ilerlemesiyle birlikte 
sizi çok geride bırakıyor. Dünya 
bambaşka bir noktaya gitmiş olu-
yor. Geriden geliyorsunuz, takip 
eden oluyorsunuz.  

Konunun özü şu, siz dünyayı 
anlıyorsunuz, dünya literatürüne 
uygun bir altyapı kurgulamaya çalı-
şıyorsunuz. Ama bu tam manasıyla 
mümkün olmuyor. Kuşak çatışması 
dediğimiz olay tam da burada aslın-
da. Üniversiteden ilk döndüğümde, 
şöyle olmalıyız, kurumsal olmalıyız 
demekle olmadığını, kurumsal ol-
mak için altyapıya ihtiyaç olduğunu 
gördüm. Yani bir taraftan motor 
üretelim diyoruz ama diğer yandan 
tekeri dahi icat edememişiz. 

Sektörünüz canlı ve sürekli 
gelişen bir yapıya sahip. Bu bakış 
açısıyla genç girişimcilere ne tavsi-
yede bulunursunuz?

Ben şimdi yeni nesil arkadaşla-
rıma diyorum ki, üniversitede öğ-
rendiğin her şeyi unutacaksın. Ama 
vizyonun kalacak. Burada her şeye 
sıfırdan başlayacaksın. Neden, çün-
kü motoru icat etmeye çalışıyorsun 
ama daha teker yok ortada. Ben ku-
şak çatışması noktasında babalara 
da hak veriyorum. Gençler bunu 
hemen anlayamıyor. Babalar tecrü-
beye sahip. Kurulu bir düzenleri var 
ve günümüz ticaretini iyi biliyorlar. 
Sen geliyorsun, geleceğe dönük 
planlamalar üretiyorsun. Ama bu-
günü kaçırıyorsun bu kez. Bunun 
bir süreç işi olduğunu anlamak ve 
buna göre planlama yapmak gere-
kiyor. 

Dışarıdan bakıldığında tabela-
cı algısı var ama bu işi hamurunu 
ve özünü kavramış olarak yapıyor 
olmak var. Buradan hareketle ileri-
ye dönük olarak kısa, orta ve uzun 
vadede kendinizi ve sizinle birlikte 
büyüyen şirketinizi nerede görü-
yorsunuz?

Aslında bizim yapmaya çalış-
tığımız şey bir noktada endüstri-
yel reklamcılık. Bunu yaparken de 
şunu görmek lazım, bizim ömrü-
müz bir alanın, bir işyerinin içinde 
geçiyor. Burada, işin neresinden 
keyif aldığımıza bakmak gerekiyor. 
Bana, içeride programlanmış gibi 
arkadaşların elinde biner tane ya-
pılacak iş var, bunların her birinden 
ne kadar verim aldığımızı kabaca 
sayıyoruz. Bu robotik bir yapı. Fakat 
biz o ruhta değiliz. Biz her gün yeni 
bir proje oluşturalım, her gün yeni 
bir ürün ortaya koyabilelim. Bizim 
atölyemiz butik bir atölye olsun. 

Bu doğrultuda farklı neler yapı-
yorsunuz?

Biz bazen sergileme ürün stan-
dı yapıyoruz, döndürüyoruz bir ko-
leksiyoncunun akriliklerini, pleksi-
lerini yapıyoruz. Birileri evine neon 
yazılar istiyor, onu yapabiliyoruz. 
Yani vizyon geniş olunca müşteri-
nin talebine göre ürün yelpazemizi 
daha geniş tutabiliyoruz. Dolayısıy-
la biz endüstriyel olarak büyüyelim, 
binlerce kişinin çalıştığı bir işletme 
olalım değil de, nitelikli azınlığın 
çalıştığı, ruhu olan, Kurt Tabela 
farkını yansıtan, dışarıdan ürüne 
bakıldığında bunu Kurt Tabela yap-
mıştır dedirtebileceğimiz bir yapıya 
kavuşmak ve bunu sürdürülebilir 
kılmak istiyoruz. 

İşin parasal tarafına bakarsak, 
parayı herkes sever, para tatmin 
eder. Ama biz ruhumuzun tatmin 
olmasına da bakıyoruz. Bizi farklı, 
estetik kılan ve butik olmamızı sağ-
layan da bu ayrıntı. 

Bu noktada zaman zaman yap-
tığımız işlerde, muhatabıma, “Bak 
önümüzdeki birkaç gün içerisinde 
senin tabelanı kim yaptı diye so-
racaklar” diyorum. Öncesinde tabi 

pek inanmıyorlar ama sonra arayıp 
tezimi doğruluyorlar. Bazen o elekt-
riği alabiliyoruz, hissedebiliyoruz 
işin nereye gittiğini. 

Tabi tabelanın iyi çıkması müş-
teriyle de alakalı. Müşteri hallet 
geç falan diyorsa, asla iyi bir tabe-
la çıkmıyor. Müşteri zorluyor ve 
işin içine sizi daha çok çekiyorsa, 
oradan nitelikli ürünler çıkıyor. O 
yüzden müşterinin iyisi, bizi daha 
iyi olmaya teşvik ediyor. İşin özün-
de insanın kendini yetiştirebilmesi, 
faydalı olabilmesi, işini sevmesi ve 
bu yönüyle ruhunu doyurabilmesi 
var. Sonrasında para kendiliğinden 
geliyor zaten. 

Uğurhan Bey, söyleşimizin bu 
bölümünde biraz da sizin verdiği-
niz sınırlar ölçeğinde özelinize gir-
mek ve sizi iş dışında da tanımak 
istiyoruz. İş harici neler yapıyorsu-
nuz?

Hobi de aslında bir mesleğe 
dönüştü neredeyse. Diyelim ki bir 
model uçakla uğraşıyorsunuz, bunu 
belli bir noktada bırakmıyorsunuz. 
Model uçağı nasıl üretirim, nasıl 
tamir ederim, nasıl farklı bir konu-
ma getiririm olayına dönüyor. Hobi 
aslında boş vakit geçirilecek bir şey 
değil. 

Bu anlamda ben de kahveyle 
ilgileniyorum. Burada bir kafem ol-
duğu için değil, bir işletmeci oldu-
ğum için değil. Daha doğru ürün, 
daha düzgün satış yapabileceğimiz 
bakış açısı ile bunları yapıyorum. 
Kahvenin sürecini merak edip gir-
dikten sonra bu olay farklı boyutlara 
taşındı. Hobi, bir anlamda profes-
yonelliği kendiliğinden getiriyor. 
Bizim tabelayı yapmadığımız za-
manlarda neler yaptığımızı konuş-
tuğumuz zaman burada kahve ve 
pilot arkadaşlarla birlikte ultralight 
uçaklara yöneliyoruz. Kısmet oldu 
birkaç sefer uçtuk. Ama bunu iş dı-
şında ne yapmak isterseniz, bugün 
hayalini kurduğum uçak olayına 
daha çok yoğunlaşmak isterim. 

Diğer yandan kahve nasıl dem-
leniyor, süreci nasıl işliyor vesaire 
bu alanda da kendimizi geliştiriyo-
ruz. 

Konya’nın son dönemde tica-
retinin geliştiğine ve daha çok ih-
racat yaptığına şahitlik ediyoruz. 
Bunun daha ileriye taşınması adına 
siz neler söylemek istersiniz?

Konya’daki ticaretin gelişmesi, 
ilerlemesi için bizim profesyonel in-
sanlara ihtiyacımız var. Mesela Aziz 
Sancar. Gitti Nobel ödülünü aldı. Bir 
Türk ve başarılı. Bu adamın Türki-
ye’ye gelmesini isteriz. Ama bu 
adam Türkiye’ye geldiğinde nerede 
ve nasıl araştırma yapacak. Buna 
yakın bir altyapın olması lazım. 

Bunu Konya’ya indirgersek, 
buraya profesyonel yöneticiler ku-
rumsal firmalarla birlikte geldi. 
Ama geldikleri gibi kalmadılar. Ne 
arıyorlar Konya’da? Sosyallik…

Selçuklu Kongre Merkezi ben-
ce son dönemin en başarılı işlerin-
den bir tanesi. Ful çekiyor. Muhalif 
oyunlar da gelebiliyor. Bu memle-
kette herkes muhalif olmak zorun-
da değil. Selçuklu Kongre Merkezi 
bu anlamda biraz daha demokrat 
davranıyor. Bu memnuniyet verici. 

Diğer yandan Konya’ya marka 
restoranların gelmesi gerekiyor. 
Bu anlamda kahve işletmemiz olan 
Kronotrop bu anlamda katkıda bu-
lunacaktır. Sadece bir kafe olarak 
açtığımızı düşünmeyelim. Kro-
notrop, İstanbul’da tarzı itibariyle 
farklı, kahve müdavimlerinin gelip 
tattığı bir yer. Dışarıdan gelen bir-
çok arkadaş Konya’da Kronotrop 
mu varmış diye şaşırabiliyorlar. 
Yani Konya’nın bu anlamda da bi-
raz daha elini taşın altına koyması 
lazım. Bu tür sosyal mekanların sa-
yılarının artması lazım. Ankara’daki 
olanakların aynısını, İstanbul’daki 
olanakların aynısını Konya’ya geti-
rebilirsek, bize de öğretebilirler.

Uğurhan Kurt
haber@konyayenigun.com
RASİM ATALAY



Büyükşehir ve Selçuklu güreşte Konya’yı temsil ediyor

Türkiye Güreş Federasyonunun dü-
zenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig 
müsabakaları Ankara'da başladı. Ke-
çiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda 
gerçekleştirilen organizasyonda dün ve 
önceki gün A ve B gruplarında 14 takım 
arasında eleme maçları yapılacak. Ligde 
6 Eylül Pazartesi günü gruplarda birinci 
ve ikinciler çapraz eşleşerek yarı final 

müsabakası yapacak. Yarı finalde kaza-
nanlar şampiyonluk, yenilenler ise üçün-
cülük maçına çıkacak. 14 takımdan son 2 
takım ise bir alt lige düşecek.

 Şampiyon olan takıma madalyalar 
ve kupası takdim edilecek. Grekoromen 
Güreş Süper Lig müsabakalarında A ve B 
gruplarında mücadelesi başlayan takım-
lar şöyle:

A1 GRUBU:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Rize Çaykurspor
Konya Selçuklu Belediyespor
Burdur Türk Telekomspor
A2 Grubu:
Kayseri Şekerspor
Konya Büyükşehir Belediyespor
İstanbul Sancaktepe Belediyespor

B1 GRUBU:
Ankara ASKİ Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ankara EGO Spor
Adana Yüreğir Gençlerspor
B2 Grubu:
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kasımpaşa Spor
Sivas Zara Belediyespor n AA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da taraftarlar merakla takıma 
transfer edilecek isimleri bekliyor. 8 Ey-
lül’de son bulacak yaz transfer dönemi 
öncesinde iki mevkiiye transfer yapmayı 
planlayan Yeşil-Beyazlılar, görüştüğü 
isimlerle henüz anlaşmaya varamadı. 
İspanyol oyuncu Jesus Jimenez ile büyük 
oranda anlaşma sağlayan ancak kulübü 
Gornik Zabrze ile pürüz yaşayan Anadolu 
Kartalı, rotasını Jimenez’den çekerken, 
Polonya ekibi ile FIFA’lık olacağı gelen 
bilgiler arasında. 

Jimenez transferinde oyuncuyu 
geride bıraktığımız hafta sonu içeri-
sinde Konya’ya getirmeyi planlayan 
Konyaspor, Gornik Zabrze’nin taraftar 
baskısından çekinerek transferden son 
anda masadan kalkması, Yeşil-Beyazlı 
yöneticileri kızdırdı. Oyuncu ve kulübü 
ile anlaşmaya varan, plan ve programını 
da yapan Anadolu Kartalı’nın, bu durumu 
FIFA’ya taşıması bekleniyor.

TARAFTAR HEYECANLI VE ENDİŞELİ 
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Pa-

lut’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkla-
mada, kendisinin de transferi beklediğini 
ve görüşülen oyuncularla büyük oranda 
anlaşma sağlandığına yönelik açıklama-
sı taraftarları heyecanlandırırken, trans-
fer sezonun bitimine 2 gün kala henüz 
resmi bir adımın olmaması ise taraftar-
ları endişelendiriyor. 

MASADAN KALKTI
Şu ana kadar, Oğulcan Ülgün, Soner 

Dikmen, Serdar Gürler, Endri Çekiçi, Pa-
ul-Jose Mpoku ve Konrad Michalak ile 
kadrosunu güçlendiren İttifak Holding 
Konyaspor, sağ kanat ve santrfor pozis-
yonu için uzun süredir transfer görüşme-
lerini sürdürürken, gerek harcama limit-
leri gerekse de mevcut borcu göz önüne 
alarak hareket ederken, henüz transfere 
son noktayı koyamadı.

 Sağ kanada Robert Muric, santrfora 
ise Jesus Jimenez’i  transfer etmek is-
teyen Anadolu Kartalı bu iki transferden 

de istediğini alamazken,  bu iki isim için 
de masadan kalktı. Rotasını başka yere 

çeviren Konyaspor, sıkı pazarlık içinde 
çalışmaları sürdürürken, 8 Eylül’e kadar 

2 pozisyona da transferleri yapmayı ümit 
ediyor. n SPOR SERVİSİ

ZAMAN DARALIYOR!
Türkiye’de yaz transfer döneminin bitimine 2 gün kala transfer çalışmaları hız kazanırken, temsilcimiz Konyaspor, santrfor ve sağ ka-
nat mevkiilerine transfer planlıyor. 8 Eylül’de son bulacak transfer dönemi öncesinde Jesus Jimenez ile büyük oranda anlaşan ancak 
kulübü Gornik Zabrze ile son anda anlaşmazlık yaşayan Anadolu Kartalı, zamanın daralmasına karşın transferleri noktalamak istiyor

Samuel Eto’o 
başkanlığa aday

Yavru Kartal’ın 
sırt sponsoru belli oldu 

İttifak Holding Konyaspor’da da bir dönem forma giyen 
Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto’o ülkesinde federas-
yon başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor. Yaptığı Mada-
gaskar gezisi sırasında başkan adaylığını açıklayan Samuel 
Eto'o Kamerun ve Afrika'da futbol adına yapılacak çok şey 
olduğunu belirterek görev almak istediğini söylemişti ancak 
önünde ciddi bir engel olduğu sonradan anlaşıldı.

ADAY OLMASINA ENGEL ÇIKABİLİR
Eto'o ülkesine federasyon başkanı olarak hizmet etmek 

için doğru zaman olduğunu belirterek adaylığını açıklasa da 
önünde bir engel olabileceği belirtiliyor.

Mevcut Kamerun Federasyonu'nun seçim komisyonu 
başkanı Gilbert Schlick'e göre çifte vatandaşlığı olan Sa-
muel Eto'o'nun kurallar gereği başkan adayı olamayacağını 
belirtti.

Samuel Eto'o Barcelona'da forma giydiği dönemde İs-
panya'da 5 yıl çalışma vizesi süresini tamamladıktan sonra 
İspanyol vatandaşlığı da alarak çifte pasaport sahibi olmuş-
tu. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor’a yeni sırt sponsoru bulundu. 
2021-2022 sezonunda Selçuklu Belediyesi’nin idaresinde 
yer alan ve yılda binlerce ziyaretçiyi konuk eden Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi Yeşil-Beyazlılara yeni sezonda 
sırt sponsoru oldu. Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu karşı-
laşmasında bu formayla sahaya çıkan 1922 Konyaspor’un 
formaları ise geride kalan sezonda Konyaspor’un kullandığı 
formalar olarak göze çarptı. İsim sponsoru olarak Karatay 
Termal ile anlaşan, sırt sponsorunu da Selçuklu Belediyesi 
ile yapan 1922 Konyaspor, maddi anlamda yerel yönetim-
lerden destek gördü. n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

1922 Konyaspor, Tarsus’a kök söktürdü1922 Konyaspor, Tarsus’a kök söktürdü
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele 

eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 
Konyaspor ligin ilk haftasında sahasın-
da Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. 
Orta alan mücadelesi şeklinde geçen 
mücadelede iki ekipte zaman zaman 
tehlikeler yaratırken, gol bulamadı ve 
karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. 
1922 Konyasporlu futbolcuların perfor-
mansı takdir kazanırken, şampiyonluk 
ümitleriyle sezona başlangıç yapan 
Tarsus İdman Yurdu Konya deplasma-
nından istediğini alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmaya iki ekipte kontrol-

lü bir şekilde başlarken, topa konuk 
ekip Tarsus İdman Yurdu sahip oldu. 
Temsilcimiz Karatay Termal 1922 
Konyaspor, hızlı ataklarla ve rakibini 
hataya zorlayarak ön alanda pres ya-
parken, ilk yarıda 2 net pozisyona girdi. 
Yeşil-Beyazlılarda yeni transferlerden 
Salim İyik, ilk yarının ortalarında ceza 
alanına rakiplerini çalımlayarak giriş 
yaparken Salim’in şutunu kaleci Aziz 
kurtardı. Şener Kaya ile de ilk yarıda 
bir şut denemesi yapan Yavru Kartal’da 
bu atakta kaleci Aziz’in kucağına kaldı.

İlk yarıda Tarsus İdman Yurdu, 

1922 Konyaspor’a nazaran daha fala 
organize atak geliştirirken, kaleci Ka-
dem Burak Yaşar kalesinde devleşti. 
Tarsuslu futbolculara gol izni verme-
yen başarılı eldiven ilk yarıda 3 net 
pozisyonu kurtararak kalesini gole ka-
pattı.

İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısına ko-

nuk ekip Tarsus İdman Yurdu etkili 
başladı. Savunmayı öne çıkaran konuk 
ekip yarı alanda oynamaya başlarken, 
1922 Konyaspor kontra ataklarla etkili 
olmaya başladı. Şener Kaya ve Hacı 
Ömer Doğru ile pozisyonlar yakala-
yan Yavru Kartal, Tarsus İdman Yur-
du kalecisi Aziz’i geçemedi. Geride 
kalan dakikalar orta alan mücadelesi 
şeklinde geçerken, Yeşil-Beyazlılar 
Çağrı Yağız Yasak ile net bir fırsattan 
yararlanamadı. Ceza aanına rakiplerini 
çalımlayarak giren Çağrı’nın sağ çap-
razdan şutu direğin sıyırarak auta çıktı. 
Son dakikalarda Tarsus İdman Yurdu 
baskı kurarken, bu seferde 1922 Kon-
yaspor, takım olarak savunmada hata 
yapmadı ve karşılaşma 0-0’lık sonuçla 
sona erdi.
n SPOR SERVİSİ
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STAD: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz  HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Muhammed Alagöz, Oğuzhan Kocaçoban
1922 KONYASPOR: Kadem Burak Yaşar, Şener Kaya (Dk. 83 Şehmus Aslan) Can Demir Aktav, Ahmet Önay, 
Tamer Aşık, Adem Eren Kabak (Dk. 70 Mert Uyanıker) Salim İyik, Mustafa Apardı (Dk.56 Cihat Aktaş) Güray 
Gazioğlu (Dk. 56 Mert Dikici) Çağrı Yağız Yasak, Hacı Ömer Doğru (Dk.83 Batuhan Altıntaş)
TARSUS İDMAN YURDU: Aziz Demircan, Muharrem Doğan, Uğur Kuru (Dk.65 Aytaç Öden) Abdüssamed 
Karnuçu, Yasin Yener(Dk. 62 Ferhat Duman) Okan Baydemir, Batuhan Salman (Dk. 75 Cengiz Öktün) Alperen 
Ak (Dk. 62 Hüseyin Çolak) Furkan Özcan, Sefa Durmuş,Sinan Kurumuş (Dk. 75 Artun Akçakın)
SARI KARTLAR: Can Demir Aktav (1922 Konyaspor)


