
Selçuklu’da 
sağlık yatırımları 
sürüyor
n HABERİ SAYFA 3'TE

Zabıta teşkilatı 
195. yaşını 
kutluyor
n HABERİ SAYFA 4'TE

Konya Aşığı 
Ahmet Özdemir 
anılacak
n HABERİ SAYFA 5'TE

100 bin kişiden 363,42’si pozitif
Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, 21-27 Ağustos 
tarihleri arasında illere 
göre her 100 bin kişide 
görülen Kovid-19 vaka 
sayılarını açıkladı. 
Bakan Koca’nın yaptığı 
açıklamaya göre Kon-
ya’da her 100 bin kişiden 
363,42’nin testi pozitif.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Öğrencilerin ilk ders heyecanı
Yeni tip koronavirüs tedbir-
leri kapsamında uzun süre 
eğitime ara verilen okullarda 
yüzyüze eğitim dün yapılan 
ilk ders ile yeniden başladı. 
Öğrencileri öğretmenler ve 
okul idarecileri okulların 
bahçesinde karşıladı. Yeni 
eğitim yılında tüm öğrencile-
re başarılar dilendi.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘Aydınlatma artık 
bir dekor’

Konya’nın avize 
dünyası Class Avize 
sahiplerinden Rıfat 
Çoban aydınlatma 

sektöründeki başarı-
sını anlattı. Gençlere 
tavsiyelerde bulunan 
Çoban, “Risk alma-
lıdırlar” dedi. Çoban 
ayrıca Aydınlatmanın 
artık bir dekor oldu-
ğuna dikkat çekti.

n HABERİ 
SAYFA 15'TE

ANADOLU BASINI EN BÜYÜK
DESTEKLERİ HAK EDİYOR

‘31 İLÇENİN TAMAMINDA
MODERN BELEDİYECİLİK’

KANTİNLER GEREKEN
TÜM TEDBİRLERİ ALDI

BM Kalkınma Programı tarafından yürütülen proje 
çerçevesinde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinde 

Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi toplantısı 
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Uzbaş, 
31 ilçede modern belediyecilik hizmeti sunduklarını 

söyledi. n HABERİ SAYFA 12'DE

Konya Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler (Kantinci-
ler) Odası Başkanı Mehmet Adil, Kovid-19 tedbirleri 
çerçevesinde bütün üye ve çalışanlarıyla süreci en 

sağlıklı şekilde yürütmeye hazır olduklarını dile getirdi.  
n HABERİ SAYFA 7'DE

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan’ı ziyaret eden Kilis Basın Cemiyeti Kurucu 

Başkanı Nezir Çağlar, “Anadolu basını Anadolu’nun ken-
disidir. İllerde yaşayan vatandaşlar ve devlet Anadolu 

basınını ayakta kalması için desteklemeli” dedi.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Röntgeni çekilmeli!
Suyun çekilmesinin yeraltına nasıl bir etki ettiğinin net bir şekilde saptanamadığını ifade eden Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, “Konya 
Ovası’nın röntgenini yeraltı suları açısından, obruk riski açısından, tarım açısından, hayati su açısından çekmemiz gerekiyor” dedi

1000 YILLIK SUYU, 
1 YILDA HARCIYORUZ

Konya Kapalı Havzası’nı Mavi Tünel 
haricinde hiçbir kaynağın beslemediği-
ne işaret eden Konya Teknik Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tahir Nalbantçılar, “Bir zamanlar ilkel 
yöntemlerle bin yılda kullandığımız suyu, 
bugün 1 yılda kullanabiliyoruz. Dolayı-
sıyla havzadaki su yetmiyor ve var olan 
su da günden güne tükeniyor” ifadelerini 
kullandı. 

KARATAY’DA SU, BİR ZAMANLAR 
KENDİLİĞİNDEN FIŞKIRIRDI

Nalbantçılar, “Karatay’ın birçok bölge-
sinde kendiliğinden fışkıran sular olurdu. 
Bugün gelinen noktada, aynı bölgelerde 
sondajla kaç metreden su çıkarmak 
durumunda kalıyorsunuz. Görünen köy 
kılavuz istemez. Net bir durumla karşı 
karşıyayız. İklimsel dönüşüm, küresel 
ısınma, bizim bölgeyi çok ciddi etkile-
yecek önümüzdeki 50 yıllık periyotlarda. 
Daha önce yapmış olunan varsayımları 
kısmen şuan yaşıyoruz” dedi. 

‘YER ALTININ DETAYLI BİR
RÖNTGENİNİ ÇEKMELİYİZ’

Yeraltı sularının çekilmesinin yeraltın-
da nasıl bir değişikliğe neden olabi-
leceğinin bilinmediğine işaret eden 
Nalbançtılar, “Konya Ovası’nın zemin 
yapısında nasıl bir değişiklik oluyor, hava 
kalitesini ölçer gibi sürekli ölçmemiz 
ve takip etmemiz gerekiyor. Dolayısı ile 
Konya Ovası’nın röntgenini yeraltı suları 
açısından, obruk riski açısından, tarım 
açısından, hayati su açısından çekmemiz 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Yeraltı sularının azalmasıyla zeminde yaşanabilecek gelişmelerin gün gün takip edilmesinin önemine işaret eden Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, 
“Konya Ovası’nın röntgenini yeraltı suları açısından, obruk riski açısından, tarım açısından, yaşamsal su açısından çekmemiz gerekiyor” dedi

Ova’nın röntgeni çekilmeli!
İklimsel değişimler ve küresel 

ısınmaya bağlı olarak yıllık yağış 
ortalamalarının düşmesi, kuraklık 
tehlikesini artırıyor. Bu durumun 
en güncel örneğini ise son birkaç 
yıldır Konya Kapalı Havzası ya-
şıyor. Yüzey sularının yağış ye-
tersizliğine bağlı olarak azalması, 
Havza’da yeraltı su kullanımını 
daha da artırdı. Bu nedenle Kon-
ya Kapalı Havzası’nı hem yerüstü 
suyu hem de yeraltı suyunda cid-
di sorunlar bekliyor. Konuyla ilgili 
önemli uyarılarda bulunan Konya 
Teknik Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeo-
loji Mühendisliği Bölüm Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, 
Havza’nın yeraltı suyunun gün 
gün incelenmesi ve yaşanabile-
cekler konusunda önlem alınması 
gerektiğini söyledi.

BORCU TORUNLARA 
YAZDIRIYORUZ 

Prof. Dr. Nalbantçılar, Konya 
Kapalı Havzası’nın yeraltı suların-
dan yararlanan bir havza olduğunu 
ve bu yeraltı sularının yüzey sula-
rıyla desteklendiğini söyledi. Mavi 
Tünel Projesi haricinde Havza’ya 
dışarıdan herhangi bir su girişinin 
olmadığını belirten Nalbantçılar, 
şöyle devam etti, “Yani, yıllık yağış 
miktarı kadar suyunu havzasına 
toparlayan ve fazla suyu varsa ye-
raltına sızdırarak burada biriktiren 
bir havzaya sahibiz. Gelinen süreç 
içerisinde, özellikle küresel iklim 
değişikliği ve kuraklık nedeniyle 
yağışların azalması, beraberinde 
yıllık yağan kar ve yağmur mik-
tarının düşmesine, Beyşehir Gölü 
gibi ana toplama merkezlerine su 
sağlayan alanın yeterince suyla 
dolmamasından ötürü Havza’ya 
destek olarak gelen sular da artık 
gelmemekte. Yüzey suları yeter-
siz olduğu için özellikle tarımda, 
sondajlar vasıtasıyla yeraltı suyu 
çekerek, tarım ürünlerinin ihtiyaç 
duyduğu suyu veriyoruz. Bunun 
yanısıra, içme suyu amaçlı kulla-
nılan barajlar, kaynaklar ve gölet-
lerde de yeterince su birikmediği 
için, bu kaynaklar kurumaya yüz 
tutmuştur. Bu nedenle kent alan-
larına suyu yeraltı sularından des-
tekle vermek zorunda kalıyoruz. 

Dolayısı ile Konya Ovası, bugünkü 
bu olumsuz tabloyla karşı karşıya. 
2000’li yılların başında buna ben-
zer bir tabloyla karşılaşmıştık an-
cak bugünkü tablo ondan çok daha 
kötü durumda. Çünkü o günden 

buyana zaman içerisinde ortaya 
çıkan su eksikliğini yeraltından gi-
derdiğimiz ve su ihtiyacı fazla olan 
tarım ürünlerine yatkınlığımız art-
tığı için,  bugün 15 sene öncesine 
göre daha kötü durumdayız. Çün-

kü, insanoğlu bugün, geçmişte 
ilkel metotla harcadığı 1000 yıllık 
suyu, bugün 1 yılda harcar duru-
ma geldi. Çocukluk yıllarımızda 
Erenköy’de 6 metreden su çeki-
lirdi. Bugün oralarda su kaç metre 
kıyaslayın. Konya’nın o dönemler-
de sel basan diye bir bölgesi vardı, 
oralardan geçemezdiniz. Apa’dan 
gelen fazla su buralara yayılır, dere 
yatakları taşardı ve bataklıklar 
oluşurdu. Karatay’ın birçok bölge-
sinde kendiliğinden fışkıran sular 
olurdu. Bugün gelinen noktada, 
aynı bölgelerde sondajla kaç met-
reden su çıkarmak durumunda 
kalıyorsunuz. Görünen köy kılavuz 
istemez. Net bir durumla karşı kar-
şıyayız. İklimsel dönüşüm, küresel 
ısınma, bizim bölgeyi çok ciddi 
etkileyecek önümüzdeki 50 yıllık 
periyotlarda. Daha önce yapmış 
olunan varsayımları kısmen şuan 
yaşıyoruz. Bundan sonrakileri de 
olacakmış gibi tedbirler almalıyız. 
Koskoca Akşehir Gölü’nde su kal-
madığını gözlemliyoruz. Devasa 
kadim kaynakların sularının ke-
sildiğini ya da azaldığını gördük. 
Mesela Ereğli İvriz Kaynağı’nın 
durumu, Beyşehir’deki kaynakları 

durumu ortada. Hadim, Taşkent 
her tarafta bu sorun karşımız-
da. Mavi Tünel’den elde edilen 
su miktarının düştüğü ortada. Bu 
anlamda dikkatli olmamız gereki-
yor. Bizim havzamız yeraltından 
beslendiği ve yıllık tükettiğimiz su 
miktarı, yıllık beslenen su mikta-
rından birkaç kat fazla olmasından 
ötürü büyük bir sorunumuz var. 
Borcu torunlarımıza yazdırıyoruz. 
Bugün biz bir şeyler elde edelim 
derken, bizden sonraki neslin ye-
raltı sularını da bitirmiş oluyoruz. 
Bu anlamda hassasiyet gerektiren 
bir havzada yaşıyoruz. Bu havzaya 
özel bir yaklaşım sergilenmeli. Ge-
rekli kanun, yönetmelik neyse çı-
kartılması gerekiyor. Konya Kapalı 
Havzası için, Konya Kapalı Havzası 
Su yönetim Başkanlığı gibi bir şey 
kurup, net kararlarla bu havza için 
tedbirler almak gerekiyor.”

SUYU BİRKAÇ
 KEZ KULLANMALIYIZ

Tüm bu nedenlerden dolayı 
suyun dikkatli kullanılmasının zo-
runluluk olduğuna vurgu yapan 
Nalbantçılar, şu önerilerde bulun-
du, “Suyu dikkatli kullanmamız 
gerekiyor. Sanayide, tarımda, şe-

hirde kullanılan suya dikkat edil-
meli. Tarımda, su ihtiyacı fazla 
olmayan ürünler tercih edilmeli. 
Sanayide kullanılan suyun geri ka-
zanımı dahil olmak üzere bir metot 
geliştirilmesi gerekiyor. Şehirde 
kullanılan suda da, yeni şebekeler 
kurarak, içme suyu ve gri su kul-
lanımı yapmalıyız. Yani arıtılmış 
suyu tekrar şehre vererek, park 
bahçelerde veya evde kullanılan 
sifon suyunu bu şekilde kullanma-
lıyız. Suyu bir kez değil, birkaç kez 
kullanmak zorundayız. Bunun dı-
şında, başka havzalardan su getir-
mek aklımızdaydı. Ama yıllık yağış 
ortalamalarının düşmesi, bu proje-
nin önümüzdeki dönemlerde aka-
mete uğrayabileceğini gösteriyor. 
Bizim denizlerden arıtılmış suyu, 
içerilere doğru vermemiz gereki-
yor. Ülkemizde pilot bir bölge var 
bu konuda çalışılıyor ama bunun 
yaygınlaşması gerekiyor.”  

BİR İKAZ VAR!
Yeraltı sularının çekilmesinin 

yeraltında nasıl bir değişikliğe ne-
den olabileceğini bilmediğimizi, 
bunun için ölçümler yapılmasının 
şart olduğunu dile getiren Nal-
bantçılar, “Yakın zamanda Aksaray 
yolu civarında, Sarıcalar mevkiine 
yakın diyebileceğimiz bir bölgede, 
bir çatlama meydana geldi. Kimi 
obruk dedi, kimi çöküntü dedi vs. 
Ama bir yarık meydana geldi. Bu 
yarık bir ikaz. Şehrin oturduğu 
havzanın başlangıç noktasında 
böyle bir çatlama var. Burada bir 
deprem olmadı fakat bir fay hattı 
var. Fay hattına bağlı gelişen bir 
çatlak. Bu çatlak suyun çekilme-
sinden meydana gelmiş olabilir mi, 
evet olabilir. Karapınar’da olduğu 
gibi. Bu tür konuların üstüne daha 
çok gitmemiz gerekiyor. Konya 
Ovası’nın zemin yapısında nasıl bir 
değişiklik oluyor, hava kalitesini 
ölçer gibi sürekli ölçmemiz ve ta-
kip etmemiz gerekiyor. Dolayısı ile 
Konya Ovası’nın röntgenini yeraltı 
suları açısından, obruk riski açısın-
dan, tarım açısından, yaşamsal su 
açısından çekmemiz gerekiyor. Ye-
raltı sularının değişimi ve Ova’daki 
değişim gün gün incelenmeli” ifa-
delerini kullandı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  15 °C    26°C

Karaman              9 °C 26°C 

Aksaray              12 °C      27°C

Ankara                12 °C     24°C Hicrî: 30 Muharrem 1443 -  Rûmî: 25 Ağustos 1437

AK Parti Konya Milletvekili Hali 
Etyemez ve Memur-Sen İl Temsil-
cisi Nafiz Karlıer, Sağlık-Sen Konya 
Şubesi Başkanı Dr. Ahmet Uzunay 
ve yönetim kurulu üyelerini sendi-
kada ziyaret etti.

Memur-Sen Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyetini sür-
düren Sağlık-Sen Konya Şubesinin 
Başkanı Dr. Ahmet Uzunay ve yöne-
tim kurulu hafta sonu sendikaların-
da AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ile Memur-Sen İl Temsilci-
si Nafiz Karlıer’i sendikalarında ko-
nuk ettiler.

Ziyarette Sağlık-Sen Konya Şube 

Başkanı Dr. Ahmet Uzunay ve yö-
netim kurulu üyeleri sendikalarının 
çalışmaları, yaptıkları etkinlikler ve 
ziyaretler ile Konya’da Sağlık iş ko-

lunda karşılaşılan sorunlar hakkında 
AK Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez’e bilgiler aktardı.

AK Parti Konya Milletvekili Ha-

lil Etyemez ise, “Sağlık iş kolunda 
yaptıkları başarılı çalışmalar ile üye 
sayısını her geçen gün artıran, hem 
de Konya’da yetkili sendika unvanını 
taşıyan Sağlık-Sen Konya Şube Baş-
kanlığını ziyaret ederek, çalışmalar 
hakkında bilgiler aldım. 

STK’lara ve Sendikalara ziyaret-
lerimiz aralıksız devam edecektir. 
Birlik ve beraberlik içerisinde Kon-
yalı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti 
verebilmek adına birlikte çalışma-
larımızı yoğunlaştıracağız” dedi. Zi-
yaret günün anısına çektirilen toplu 
fotoğraflarla son buldu.
n HABER MERKEZİ

‘Derdimiz, sağlıkta en iyi hizmeti verebilmek’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi’nin sağlık alanında yapımına 
devam ettiği iki yeni tesis olan Hocacihan ve Bedir Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Selçuklu’da sağlık
yatırımları sürüyor

İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda 
yatırım planlaması yapan ve yaşam 
kalitesine katkı sunmak için çalış-
malarına yeni projeleriyle devam 
eden Selçuklu Belediyesi Bedir ve 
Hocacihan Mahallelerinde yapımına 
başladığı iki yeni Aile Sağlığı Merke-
zi inşaatına hızlı bir şekilde devam 
ediyor. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı devam eden bu iki 
sağlık tesisini gezerek incelemelerde 
bulundu.

HOCACİHAN AİLE 
SAĞLIĞI MERKEZİ

Hocacihan Mahallesi Ayaslı So-
kakta yapımına devam edilen 570 
metrekare alana sahip Aile Sağlığı 
Merkezi bodrum, zemin ve birin-
ci katla birlikte 3 kattan oluşuyor. 
Laboratuvar, kan alma birimi, Acil 
Müdahale odası, 4 adet bebek aşı iz-
lem odası, 6 adet Aile Hekimi odası, 
2 gebe izlem odası, 4 adet hemşire 
odası ve bir adet eğitim odası yer 
alan ve 2 milyon 219 bin TL’ye mal 
olacak Aile Sağlığı Merkezinin ekim 
ayında tamamlanması bekleniyor.

BEDİR AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ VE SOSYAL TESİSİ

Bedir Mahallesi’nde inşaatı de-
vam eden Bedir Aile Sağlığı Merkezi 

ve Sosyal Tesis ise 543 metreka-
re alanda bodrum kat, zemin 1.ve 
2.katla birlikte toplama 4 kattan 
oluşuyor. Tesisin aile sağlığı merke-

zi kısmı, 4 aile hekimi odası, bebek 
aşı izlem odası, müdahale odası, kan 
alma odası, personel odaları, acil ser-
vis, bekleme salonundan oluşurken; 

sosyal tesis kısmı ise 1.katta emekli-
ler konağı, fitness salonu, soyunma 
odaları, 2.katta fitness salonu, so-
yunma odaları, aerobik salonundan 
oluşuyor. 6 milyon 347 bin TL’ye 
mal olacak merkezin 2022 yılı baş-
larında tamamlanması bekleniyor.

PEKYATIRMACI: HER HİZMETİMİZ, 
İLÇE SAKİNLERİMİZİN KONFORUNU 

ARTTIRMAK İÇİN
Selçuklu’da yaşayan her bireyin 

tüm ihtiyaçlarını gözeterek planla-
ma ve yatırım faaliyetlerini gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı: “İlçemize hizmet ederken is-
tişare kültürüne önem veriyoruz 
ve her fırsatta hemşehrilerimizle 
bir araya gelmek için tüm fırsat-
ları değerlendiriyoruz. Bu sayede 
hangi mahallemizle alakalı nasıl bir 
çalışma yapacağımız bu diyalogla 
şekilleniyor. Belediye olarak her sa-
kinimizin ihtiyaçları bizim için çok 
önemli bu sebeple eğitimden, sağlı-
ğa, sosyal ve kültürel işlerden fiziki 
belediyeciliğe kadar birçok alanda 
çalışıyoruz ve sürekli yeni planlama-
lar yapıyoruz. Bu kapsamda bu iki 
tesisimiz bittiğinde Selçuklumuza 
güzel hizmetler sunacak inşallah.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Ribat, ihtiyaç sahibi
öğrencileri gözetecek

Ribat eğitim Vakfı yeni eği-
tim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi 
öğrencilere dağıtılmak üzere “ Kır-
tasiye Seti” kampanyasını başlat-
tı. Bir kırtasiye seti 200TL olarak 
belirlendi. Her yıl ihtiyaç sahibi 
öğrencilere kırtasiye yardımında 
bulunan Ribat Eğitim Vakfı, bu yıl-
da da ihtiyaç sahibi öğrencilere ve-
rilmek üzere Kırtasiye Yardım Seti 
kampanyasının startını verdi.

Konu hakkında yazılı bir açıkla-
mada bulunan Ribat Eğitim Vakfı 
Aşevi Sorumlu Başkanı Ahmet 
Şanlı ve Müdürü Ali Sakman; “Ri-
bat Eğitim Vakfı olarak yeni eği-

tim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaç-
larını karşılamak için çalışmaları-
mızı başlattık. Her yıl olduğu gibi 
bu yılda Konya'da ve ilçelerimizde 
bulunan yüzlerce ihtiyaç sahi-
bi öğrencimize kırtasiye setlerini 
ulaştıracağız. Kırtasiye setimizin 
içerisinde bir öğrencinin tüm ihti-
yaçları yer almaktadır. Bir kırtasiye 
setini 200 TL olarak belirledik. Kat-
kı sunmak isteyen tüm hayırsever-
lerimizi ihtiyaçlı öğrencilerimizin 
eğitimlerine destek olmaya davet 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Dost Eli, ihtiyaç sahibi
öğrenciler için görevde

Dost Eli Derneği her eğitim 
öğretim yılı başında gerçekleştir-
diği kırtasiye yardımları ile ihtiyaç 
sahibi ailelerin yanında olma-
ya devam ediyor. Dernek; 2021 
-2022 eğitim öğretim yılı içerisin-
de eğitimini devam ettirecek olan 
3.000 ilk ve ortaokul öğrencisinin 
kırtasiye ihtiyacını giderecek. 

Gerçekleştirdiği yardım faali-
yetleriyle yurt içi ve yurt dışında 
önemli çalışmaların altına imza 
atan Dost Eli Derneği Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir-
likte gerçekleştirdiği ‘Okulumda 
Yanımda Olur Musun?’  isimli 
projeyle binlerce çocuğun yüzünü 
güldürecek.

Her yıl gerçekleştirilen bu 

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

Dosteli Derneği’nden yapı-
lan açıklamada, “Geleceğimizin 
mimarı olarak gördüğümüz ço-
cuklarımız için yapılan bu özel 
çalışmayla çocukların hayallerini 
renklendirebilirsiniz. 

Her bir çocuk için Kırtasiye 
yardım bedeli 250 TL. Okulumda 
Yanımda Olur Musun? çalışma-
sına destek vermek isteyen tüm 
hayırseverlere şimdiden sonsuz 
teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer 
verildi. 
n HABER MERKEZİ

Baykar Teknik Müdürü Selçuk 
Bayraktar, Baykar AKINCI Taarruzi 
İnsansız Hava Aracı'nın teslimat töre-
ninde çok önemli cümleler kurdu.

Hatırlıyor musunuz?
Etkilendiniz değil mi?
Nereden nereye…
Durun önce hatırlatayım o tarihi 

cümleleri…
Savunma sanayiindeki bürokrat 

bana, hiç unutmam projemizi sun-
duğumuzda "Evladım, akıllı çocuk-
larsınız. İyi okumuşsunuz, çalışma-
larınız da iyi. Ama bakın yabancılar 
almış başını gitmiş. Onlara yetiş-
memiz asla mümkün değil. Siz en 
iyisi bu işlerle uğraşmayın. Siz ara-
mızda köprü olun, tercümanlığımızı 
yapın yeter, daha da fazla zorlama-
yın" demişti. Bizim de mücadelemiz 

burada başladı. O zaman anladık ki, 
bu toprakların bize yüklediği sorum-
luluk çok büyük.

Vay be…
Bunu neden yazdım biliyor mu-

sunuz?
Malum, önceki günlerde ROKET-

SAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülü-
ğünde düzenlenen ve Tuz Gölü'nün 
Aksaray bölgesinde başlayan TEKNO-
FEST 2021 Roket Yarışları yapıldı.

Yarışma, 12 Eylül'e kadar da de-
vam edecek.

Ben atışları takip ettim.
Tabi ki canlı yayınlardan…
Maşallah…
Ne cevherler varmış.
Selçuk Bayraktar’ın hatırasıyla 

başlamak da onun için önemli.
Aynı durumu yaşayan gençler de 

var. Hem de Konya’da…
Bir farkla…
Onlara inanan hoca-

ları ve belediye başkanları 
vardı.

O zaman başlayayım 
anlatmaya…

Pandemi dönemin-
de uzaktan devam eden 
eğitimlerle kendini kısıt-
layan gençlerin yanında, 
şehrine, ülkesine katkıda 
bulunmak için çırpınan gençleri de 
gördük.

Bunlardan bir tanesi de EKİNOKS 
Roket Takımı idi.

Tahir Büyükkörükçü Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’nin 
pırıl pırıl gençleri.

11 ay gece gündüz 
çalıştılar.

Tam 11 ay…
Dile kolay…
O Yaştaki gençler 

için dile kolay…
Sabahtan akşama 

kadar sosyal medyada 
gezmek varken, her şeyi 
bir kenara iterek gece 

gündüz çalışan gençler…
Nerde yapmışlar?
Merak ediyorsunuz değil mi?
Konya Bilim Merkezi…
İmkan var…

İman var…
İmkan da var.
Ve yaptılar…
Sonuç…

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE 
yürütücülüğünde düzenlenen ve Tuz 
Gölü'nün Aksaray bölgesinde başla-
yan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışla-
rı’nda atışlarını yaptı ve öyle görünü-
yor ki, derece bile yaptılar.

Tabi kesin sonuçlar 13 Eylül’de…
Bir sonraki aşamada da İstan-

bul’da Teknofest’e katılacaklar…
Kendilerine gülenler olmuş mu-

dur?
Kesinlikle olmuştur.
Ama…
Azmettiler ve başardılar.
Tabi ki Tahir Büyükkörükçü Ana-

dolu İmam Hatip Lisesi idarecileri 

süreci takip ederek hep destek oldu.
Sonra…
Uğur İbrahim Altay, onlara inandı 

ve tam destek verdi.
Ha unutmadan…
Uğur Başkan, bu gençlere yaptığı 

yatırımlardan dolayı da Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül 
aldı.

Hak etmiş değil mi?
Ne o gençleri yalnız bıraktı ne de 

gençler onun yüzünü kara çıkardı.
Tebrikler gençler…
Bundan sonra mı?
Kocaman bir atölye ve Konya Bi-

lim Merkezi onlar için çalışacak.
Hasılı kelam…
Gençler desteklenirse her şeyi 

başarır.
Tüm Konya bu gençlere inanmalı.

KONYA BU GENÇLERE İNANMALI

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Başkan Altay Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabı-
ta Teşkilatı’nın kuruluşunun 195. 
yılı dolayısıyla Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda 
görevli personelle bir araya geldi. 

Konya’nın Türkiye’nin en gü-
zel, en tertipli şehirlerinden birisi 
olduğunu ifade eden Başkan Al-
tay, “Görevimizi layıkıyla yürü-

türken bir taraftan da güler yüzle 
işimizi yapmak zorundayız. 

Nezaketi, Hz. Mevlana’nın 
şehrinde olduğumuzu unutma-
dan görevimizi bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da hep 
birlikte, el birliğiyle yürüteceğiz.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Za-

bıta Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla, Büyükşe-
hir Belediyesi Zabıta Daire Baş-
kanlığı’ndaki zabıtalarla bir araya 
geldi. Başkan Altay, “Görevimiz; 
şehirdeki düzeni sağlamak, haklı 
ve haksız arasındaki adaleti ko-
rumak, işini düzgün yapan esna-
fımıza sahip çıkmak, hem ticari 
hayatın devam etmesini hem de 

insanımızın rahatça hayatlarına 
devam edebilecekleri bir şehir 
oluşturmak. Zor bir görev yapı-
yorsunuz. Allah hepinizden razı 
olsun. 

Sizlere Konyalılar adına te-
şekkür ediyorum. Bugüne kadar 
gösterdiğiniz başarılardan dolayı 
hepinizi tebrik ediyorum.” diye 
konuştu. 

‘GÖREVİMİZİ GÜLER YÜZLE 
YAPMAK ZORUNDAYIZ’

Bir şehre girildiğinde o şeh-
rin güzelliğinin parkları, bahçele-
ri olduğunu ama bir taraftan da 
düzenin ve intizamının da önemli 
olduğunu aktaran Başkan Altay, 
“Konya, Türkiye’nin en güzel, en 
tertipli şehirlerinden birisi. Gö-
revimizi layıkıyla yürütürken bir 

taraftan da güler yüzle işimizi 
yapmak zorundayız. İşlerimizi ya-
parken nezaketi, Hz. Mevlana’nın 
şehrinde olduğumuzu unutma-
dan görevimizi bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da hep 
birlikte, el birliğiyle yürüteceğiz. 
Zabıta Haftanızı kutluyorum. He-
pinize başarılar diliyorum.” şek-
linde konuştu.n HABER MERKEZİ

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre eğitime ara verilen okullarda yüzyüze eğitim dün yapılan ilk ders ile yeniden başla-
dı. Öğrencileri öğretmenler ve okul idarecileri okulların bahçesinde karşıladı. Yeni eğitim yılında tüm öğrencilere başarılar dilendi

Öğrencilerin ilk ders heyecanı
Okullarda, yeni tip koronavi-

rüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak, 
2021-2022 eğitim öğretim yılına 
başlandı. Konya'daki okullara ailele-
riyle gelen öğrencileri, öğretmenler 
bahçe kapısında karşıladı. Maske 
kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. 
Veliler okul binalarına ve bahçeye 
alınmadı.

Okul bahçesinde öğretmen 
ve arkadaşlarıyla bir araya gelen 
öğrenciler, daha sonra sırayla sı-
nıflarına girdi. İlkokula başlayan 
bazı öğrenciler ilk gün heyecanıyla 
annelerinden ayrılmak istemedi. 
Öğrenci velisi Aysel Cantekin, oğlu 
Zekeriya'nın, abisi ve ablasından 
okul fikrine alışkın olduğunu belir-
terek, "Yine de hep bizim yanımızda 
olduğu için bugün biraz korkuyor. 
Geçen yıl pandemiden dolayı ana 
sınıfına gönderemedik." dedi. Dam-
la Çokkaynar da ikiz kızları Hira 
ve Mira'nın daha önce anaokuluna 
gittiğini, şimdi ilkokula başlamanın 
heyecanını yaşadıklarını dile getir-
di.

BAŞKAN ALTAY: TÜM 
ÖĞRENCİLERİMİZE 

BAŞARILAR DİLERİM
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm 
öğrencilere, öğretmenlere, velilere 
ve eğitim camiasına hayırlar getir-
mesini temenni ediyor, tüm öğren-
cilere eğitim öğretim hayatlarında 
başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın başla-
ması sebebiyle bir mesaj yayımladı. 
Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Uzun 
bir pandemi dönemi sonrası, çocuk-
larımızın yeniden okullarına kavuş-
malarının mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yarınlarımızın teminatı olarak gör-
düğümüz çocuklarımız ve gençle-
rimiz, ülkemizi emanet edeceğimiz 
en kıymetli hazinelerimizdir. Milli 
ve manevi değerler ışığında yeti-
şen; her anlamda donanımlı, kül-
türümüze, geleneklerimize duyarlı 
öğrencilerimiz toplumumuz için 
hem umut hem de güven vesilesi-
dir. Gözlerindeki ışıkla, azimle, ka-
rarlılıkla, vatana ve millete faydalı 
olmak için gayret gösteren öğrenci-
lerimiz; hayatlarının her safhasında 
iyiyi, güzeli ve doğruyu savunan, 
ahlaki değerlere sımsıkı sarılan ve 
Anadolu insanına yakışan bireyler 

olacaktır. Konya Büyükşehir olarak 
Bilgehanelerimizle, Lise Medeniyet 
Akademimizle, Gençlik Merkezle-
rimizle, gençlik kamplarımızla ve 
daha birçok kurs ve etkinliklerimiz-
le eğitim hayatına devam eden tüm 
öğrenci kardeşlerimizin yanında ol-
maya devam ediyoruz.

 Öğrencilerimizin en büyük 
kahramanları olan, onlara bilgi ve 
birikimlerini aktarmak için feda-
karca çalışan kıymetli öğretmenle-
rimiz, yeni eğitim öğretim yılında 
da öğrencilerimizin yol göstericileri 
olmaya devam edeceklerdir. Aşıla-
ma programı ile biraz olsun hafif-
leyen pandeminin etkisinin devam 
ettiğini unutmayalım. Okullar baş-
ta olmak üzere her ortamda koro-
navirüs tedbirlerine riayet edelim. 
Maske, mesafe ve temizliğe dikkat 
edelim.

 Çocuklarımızın eğitim hayatın-
dan yeniden uzaklaşmak zorunda 
kalmaması için üzerimize düşen 
her türlü sorumluluğu yerine geti-
relim. 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın tüm öğrencilerimize, öğret-
menlerimize, velilerimize ve eğitim 
camiamıza hayırlar getirmesini te-
menni ediyor, tüm öğrencilerimize 
eğitim öğretim hayatlarında başarı-
lar diliyorum.”

‘TEDBİRİMİZİ ALMIŞ OLSAK DA
DİKKATİ ELDEN BIRAKMAYALIM’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 2021-2022 Eğitim 
ve Öğretim yılı nedeniyle bir me-
saj yayınladı. Başkan Tutal "küresel 
Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl da 
tedbirli olarak yapılacak olan eğitim 
öğretim yılının öğretmenlerimiz ve 
sevgili öğrencilerimiz başta olmak 
üzere tüm eğitim camiasına hayırlı 
olmasını diliyorum" dedi.

“Salgının devam ettiği bu sü-
reçte okullarımızı güvenle açabil-
mek için gerekli tüm tedbirler alın-
mış olsa da dikkatli olmalıyız” diyen 
Başkan Tutal; "Küresel salgının göl-
gesi altında uzun bir aradan sonra 
yüz yüze eğitime kaldığımız yerden 
tekrar başlıyoruz. Bu dönemde sev-
diklerimizin ve kendi sağlığımızı 
korumak için mutlaka maske taka-
lım, sosyal mesafe kuralına uyalım 
ve temizliğe önem verelim. Öğret-
menlerimizin ve evlatlarımızın sağ-
lığı her şeyden önemlidir. 

Bizler, sizlerin sağlığı için tüm 
kurumlarımızla birlikte bütün im-
kanlarımızı kullanarak tüm okulla-

rımızı en iyi şekilde eğitim ve öğre-
time hazırlamak için seferber olduk. 
Her zaman olduğu gibi yeni eğitim 
ve öğretim döneminde de, aydınlık 
geleceğimizin teminatı olan öğren-
cilerimizin her zaman yanındayız 
ve destekçisiyiz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle araştıran, sorgulama 
yeteneğine sahip, medeniyet kül-
türümüzü ve milli-manevi değerle-
rimizi benimsemiş, bilgi üretebilen 
ve ürettiği bilgilerle hikmete varma 
yeteneğine sahip, bilimsel gelişme-
leri takip eden, teknolojik imkanları 
sağlıklı kullanabilen, geleneklerimi-
ze ve milletine bağlı nesillerin yetiş-
mesine vesile olmasını diliyorum. 

Başta büyük fedakârlıklarla ça-
lışan öğretmenlerimiz olmak üzere 
tüm eğitim camiamızın, geleceği-
mizin teminatı öğrencilerimizin ve 
kıymetli velilerimizin 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılının hayırlara 
vesile olmasını diliyor, sağlık, hu-
zur, mutluluk ve başarı getirmesini 
temenni ediyorum” dedi.

‘SAĞLIKLA GEÇEN BİR EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM’

Yeni Eğitim Öğretim yılının baş-
laması dolayısı ile bir mesaj yayım-
layan Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, “Sağlıkla geçen 

bir Eğitim Öğretim yılı diliyorum.” 
Dedi. Mesajında Eğitim Öğretimde 
yaşanan sıkıntıları dile getiren İl 
Başkanı Hasan Ekici, “Cumhurbaş-
kanlığı Kabine Toplantısında alınan 
kararlar doğrultusunda 18 milyon 
civarındaki öğrencilerimiz, 6 Eylül 
Pazartesi günü itibari ile yüz yüze 
eğitime başlamanın belki biraz şaş-
kınlığı, bir buçuk yıl evde olmanın 
rehaveti, arkadaşları ve öğretmen-
lerini görmenin de sevinci içinde 
okullarına başladılar.

Covid 19 tüm dünyayı içine 
alan, sosyal dengeleri yerinden 
oynatan ve kontrolü hala sağlana-
mayan küresel bir sorun olmaya 
devam etmekte ve bu küresel so-
rundan eğitimde fazlasıyla nasibi 
almaktadır.

Bir gece yarısı alınan ve hemen 
uygulamaya konulan ve üzerinden 
uzun bir süre geçmeden iptal edilen 
kararnameler, okulların kapatılmak 
zorunda kalınması ve evlerde oluş-
turulmak istenen dijital sınıflar kap-
samında oluşan internet, bilgisayar, 
tablet eksikliği, hem öğrencilerde 
hem de öğretmenlerde oluşan di-
jital kullanılabilirliğin yetersizliği, 
eğitimde oluşan fırsat eşitsizlikleri 
ve maalesef döviz vaat etmediği 

için turizm kadar önemsenmeyen 
okullarımız.

Her siyasinin kendi düzenini 
oluşturmak istemesinden kaynak-
lı yap-boz tahtasına dönen sistem, 
iktidarın uygulamalarıyla daha da 
içinden çıkılmaz bir döngüye gir-
meye yüz tutmuştur. Liyakatsiz 
siyasilerin aldığı kararlarla artçılar 
yaşayan eğitim sistemimiz, salgın-
da uygulanan kötü politikalarla da 
depremi yaşamış ve ne yazık ki gö-
çük altında geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımız kalmıştır ve en 
kıymetli varlıklarımız olan evlatla-
rımız tarihe “Pandemi Dönemi Ço-
cukları” olarak geçeceklerdir.

Gelecek Partisi eğitim ve öğre-
timin kıymetini sürekli vurgulayan, 
eğitime yapılan yatırımın en önemli 
yatırım olduğunu öne süren, önem-
le belirten, dillendiren bir partidir. 
Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu eğitim camiası-
nın içinden gelen, binlerce öğrenci 
yetiştirmiş, eğitim meşalesini hep 
bir üst seviyeye taşımıştır, öğren-
cilerle bir arada olmaktan, sohbet 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
sürekli dile getirmiştir.

Gıpta ile söz ettiğimiz Batı me-
deniyeti ülkelerin eğitim sistemle-
ri, uygulaması imkânsız, erişilmez 
sistemler değildir. Amaç, gaye ve 
istikrarla, geleceğe umutla bakan, 
aydın, erdemli, ilkeli gençler yetiş-
tirilebilir” dedi. 
SOYLU: VELİLERİMİZ EVLATLARINI 

BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE 
OKULUNA GÖNDERMELİ

Yeni Eğitim Öğretim yılının 
başlaması dolayısı ile bir mesaj ya-
yımlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Sami 
Soylu, “Tüm ülke olarak eğitim sis-
temimizi canlandıracağımız, başarı-
lı ve ahlaklı öğrenciler yetiştireceği-
miz bir yıl olmasını diliyorum” dedi. 
Yayımladığı mesajda okulların bir 
daha kapanmaması dileğinde bu-
lunan Soylu, “Pandemi dönemin-
de uzak kaldığınız okullarımızda 
sonunda öğretmenlerimizi ve öğ-
rencilerimizi yüz yüze buluştu. Bu 
uzaklaşmaların yeniden tekrarlan-
maması için üzerimize düşen tüm 
sorumlulukları yerine getirmemiz 
gerekiyor. Değerli öğretmenlerimi-
zin ve velilerimizin en yakın sağlık 
kuruşlularımızdan aşılarını yaptır-
maları gerekiyor. Bilindiği üzere 
hükümeti aşı olmayan öğretmen-

lerimizden haftada 2 kez PCR testi 
isteyeceğini açıkladı. Aşıya teşvik 
niyetiyle getirilen bu koşul tabi ki 
büyük bir bölümü aşıya teşvik ede-
cektir, fakat gençliğimize en büyük 
örnek olan öğretmenlerimizin bu 
uygulamadan bağımsız bir şekilde 
bir an önce aşılarını yaptırmaları 
gerekmektedir. Son üniversite sı-
nav sonuçları açıklandığında yak-
laşık 1 milyon öğrencinin 0 puan 
aldığını gördük. Uzmanlarımız bu 
sayının bu eğitim öğretim yılının 
sonunda daha korkunç bir hal ala-
cağını söylüyorlar. Yüz yüze yapılan 
eğitimlerimiz de bile her geçen gün 
ülke olarak seviyemizi düşüyorduk. 
Üzerine birde 1,5 yıldır devam eden 
uzaktan eğitim süreci eklenince 
2022 sonunda gerçekten dibin dibi-
ni göreceğiz. Tüm bunların yaşan-
maması ve kaybedecek bir dönemi-
mizin daha olmadığını düşünerek 
herkes üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeli ve tedbirlere uy-
malıdır.

Öğretmenlerimiz aşılarını yap-
tırmalı, velilerimiz evlatlarını bilinç-
li bir şekilde okuluna göndermeli-
dirler. Çocuklarımıza yeniden eve 
kapanmamanın ellerinde olduğu 
bilincini aşılamalıyız. Ülke olarak 
kaybedecek tek bir günümüz bile 
yok. Çünkü biz eğitim öğretimde 
tüm hata haklarımızı geçen yıllar-
da doldurduk. Pandemi dönemin-
de birçok öğrenciye eğitim imkanı 
sağlayamadık. Birçok öğrenciyi 
mağdur bıraktık. Tüm bunlardan 
bir ders almalıyız ve eğitim siste-
mimize tüm ülke olarak destek ver-
meliyiz.

 Çünkü başaralı bir eğitim sis-
temimiz olsaydı bu aciziyetlerin 
hiçbirini yaşamayacaktık. Bu bozuk 
sistemi düzeltecek olan yalnızca 
öğretmenlerimiz değildir, hepimi-
zin üzerine düşen görevler vardır. 
Basit bir örnekle açıklamak istiyo-
rum. Okul hayatı için gerekli olan 
kırtasiye malzemeleri, hiç evden 
çıkmadan internetten vereceğiniz 
siparişle kapınıza kadar gelebilir. 
Velilerimizin bu sistemden uzan 
durmalarını ve evlatlarınızın ih-
tiyaçlarını kırtasiyelerden temin 
etmeleri. Tüm ülke olarak eğitim 
sistemimizi canlandıracağımız, ba-
şarılı ve ahlaklı öğrenciler yetiştire-
ceğimiz bir yıl olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Hasan Ekici

Mehmet Tutal

Mustafa Sami Soylu
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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasat 
edilerek kurumasının ardından tarım işçileri tarafından tek tek patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor

Çerezlik ayçiçeğinde 
hasat devam ediyor

Ayçiçek üretiminde Trakya’dan 
sonra üretim alanını geliştirmeye 
devam eden Konya Ovasında yak-
laşık 6 milyon ton tahıl üretimi ya-
pılıyor. 

Çerezlik ayçiçeği ise Konyalı çift-
çiler tarafından en önde gelen alter-
natif ürünlerden biri olarak ekiliyor. 
Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik 
ayçiçeği, geçtiğimiz günlerde tarım 
işçileri tarafından tek tek elle hasat 
edilerek kurumaya bırakıldı. Yakla-
şık 7 gün boyunca kurutulan çerez-
lik ayçiçeği tekrar işçiler tarafından 
toplanıp patoza atılarak çekirdekleri 
ayrılıyor. Kapalı römorklara dolduru-
lan çekirdekler, daha sonra depolan-
mak için gönderiliyor.

‘BU İŞİN EN AĞIR 
MASRAFI İŞÇİLİK’

Yaklaşık 10 yıldır Kadınhanı ilçe-
si Alabağ Mahallesinde ayçiçeği üre-
timi yapan Ali Harmankaya, "Ayçi-
çeğinin 20 Nisan’da ekimini yaptık. 
Bir yağmurlama sulaması yaptıktan 
sonra biraz daha büyüyerek çapa 
makinasıyla ara çapasını attık. Dam-
lama sistemi döşeyerek sulamasına 
devam ettik. Her gün damlamaları 
kontrol ettik. Bu işin en ağır masrafı 
ise işçilik. Bu yıl ise ekim fazla oldu-
ğu için fiyatları biraz az söylüyorlar. 

Geçen yıl 9 bin 500 lira olan çerezlik 
ayçiçeği bu sene 10 bin lira ile 11 bin 
500 arasında değişiyor” dedi.

Ali Harmankaya, ürünleri ku-
ruyemişçilere gönderdiklerini ifade 
ederek, "Pazarlamasını onlar yapı-

yor. Biz sadece üretimini yapıyoruz. 
Kuraklık bizi etkilemedi, biz ürünle-
rimizi yer altı suları ile suladığımız 
için bizi şuan için etkilemedi. Bizim 
yetkililerinden tek bir isteğimiz var; 
bu ürünü pazarlama noktasında bize 
destek verilmesini istiyoruz” şeklin-
de konuştu.

Çerezlik ayçiçeği toplama işinde 
çalışan Musa Aydemir, “Sabah 6’da 
kalkarız buraya geliriz, burada çalışı-
yoruz. 100 lira alıyoruz günlük, bu-
rada kestiğimiz ayçiçeklerini şimdi 
patoz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım işçisi Zeynep Yılmaz da 
“Biz tarlada 7 gibi işe başlıyoruz 
akşam 5’te işimizi bitiriyoruz. Ayçi-
çeklerini kesiyoruz daha sonra top-
luyoruz sonra da makineye atıyoruz. 
Çok zor oluyor hele bir de sıcak art-
tığı zaman daha çok zor oluyor. Ama 
bizim ekmek paramız burası ne ya-
pacaksın" dedi.

Harçlığını toplamak için tarlaya 
çalışmaya gelen üniversite öğren-
cisi Mehmet Özdemir, "Konya’da 
üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. 
Okullar yakın zamanda açılacak ve 
açılmasına az bir zaman kala ben de 
buraya gelerek harçlığımı topluyo-
rum” şeklinde konuştu.
n İHA

Konya Aşığı Ahmet
Özdemir anılacak

Konya’nın mahallî sanatçıla-
rından âşık Ahmet Özdemir, vefa-
tının 5’inci yıldönümünde Konya 
Aydınlar Ocağı’nda anılacak. Kon-
ya Aydınlar Ocağı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 6 
Eylül 2016 tarihinde vefat eden 
âşık Ahmet Özdemir’in hayatını 
hatıralarla birlikte kendisinin an-
latacağını belirterek “Âşık Ahmet 
Özdemir, Konya’mızın yetiştirdiği 
ve pek çok türküsü de bestelenen 
ve Konya türkülerini gayet güzel 
uduyla birlikte seslendiren bir sa-
natçımız idi. 

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu. 
Allah’tan rahmet diliyor ve me-
kanı cennet olsun temennisinde 
bulunuyorum. Nur içinde yatsın” 
dedi. Âşık Ahmet Özdemir’i anma 
programı 7 Eylül 2021 Salı günü 
saat 20.00’da Kültür Park’ta bu-
lunan İl Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştiri-
lecek. Selçuklu Salı Sohbetleri’ne 
bütün gönül dostları davet edildi. 
Sohbetten sonra sanatçı Ahmet 
Özdemir’in sesinden Konya türkü-
leri dinlettirilecek.
n HABER MERKEZİ
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Suç makinesi, kiralık araçla geceyi beklerken yakalandı
Karaman’a il dışından gelip 

8 farklı hırsızlık olayına karışan 
3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları 
otomobille akaryakıt istasyonunda 
yeni planladıkları hırsızlık için ge-
ceyi bekledikleri sırada polisin ve 
jandarmanın ortak operasyonuyla 
yakalandı. 70'den fazla suç kaydı 
olan şüphelilerden birinin 72 yıl 
kesinleşmiş hapis cezası olduğu 
ve yakalanmamak için kardeşinin 
kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kara-
man'da geçtiğimiz ay farklı tarih-
lerde belediyeye ait içme suyu 
kuyusu ile birlikte, bir soğuk hava 
deposu, baz istasyonları ve sulama 
kooperatiflerine ait kuyulardan 8 
farklı hırsızlık olayı meydana geldi. 
Yaşanan hırsızlık olaylarının ardın-
dan Karaman İl Emniyet Müdürlü-

ğü Hırsızlık Büro Amirliği dedek-
tifleri ve İl Jandarma Komutanlığı 
JASAT timleri harekete geçti. De-
lillerden yola çıkan ekipler hırsızlık 
olaylarının Mersin ilinden kirala-
nan 2 otomobille gerçekleştiğini 
ve otomobilde bulunan kişilerinse 
hırsızlık ve dolandırıcılık suçların-
dan 70'den fazla suç kaydı olan 
M.O., M.Ö., ve Ö.A. olduğunu tes-
pit etti.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ 
YAKALANMAKTAN KURTULAMADI

Şüphelilerin izini süren polis 
ve JASAT timleri geçtiğimiz gün 
şüphelilerin kullandığı otomobil-
lerin kente tekrar giriş yaptığını 
belirledi. 

Plaka tanıma sistemi kamera-
larından takibe alınan şüpheliler 
Ereğli yolu üzerinde bulunan bir 

yakıt istasyonunda araç içerisinde 
planladıkları tahmin edilen başka 
bir hırsızlık olayı için gece olmasını 
bekledikleri sırada kıskıvrak yaka-
lanarak gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan şüphelilerden M.O., polise 
kardeşine ait kimliği verdiği fark 
edildi. Emniyet Müdürlüğünde 
yapılan parmak izi çalışmasında 
M.O.’nun hırsızlık ve dolandırıcılık 
gibi suçlardan hakkında 72 yıl ke-
sinleşmiş hapis cezası bulunduğu 
ve kardeşine ait kimliği kullanarak 
sürekli polis sorgularından kurtul-
duğu ortaya çıktı.

Karaman İl Emniyet Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki 
sorgularının ardından adliyeye 
sevk edilen hırsızlık zanlısı 3 kişi 
tutuklanarak Karaman M Tipi Ka-
palı Cezaevine gönderildi. n İHA

Beyşehir ilçesinde, traktörle mi-
nibüsün çarpışması sonucu 4 kişi 
yaralandı. Kaza, Beyşehir-Şarkika-
raağaç Karayolu'nun 1.kilometresin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, A.A. idaresindeki 42 BVH 77 
plakalı minibüs Şarkikaraağaç yö-

nüne seyir halinde iken karşı yön-
den gelen R.H. idaresindeki plakasız 
traktörle çarpıştı. 

Kazada, minibüs traktörün ye-
rinden kopan sağ ön lastiğini altına 
alarak girdiği arazide durabildi. Kaza 
sonucu çarpışmanın etkisiyle savru-

larak yola düşen traktör sürücüsü 
R.H. ve eşi Ş.H. ile minibüs sürücü-
sü A.A. ve araçta yolcu olarak bu-
lunan Z.Y. yaralandı. Yaralılar, kaza 
yerine sevk edilen 112 sağlık ekiple-
ri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 

alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi 
bulunan R.H. ve Ş.H acil serviste ya-
pılan müdahalenin ardından hayati 
tehlikelerinin bulunması sebebiyle 
Konya'ya nakledildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeğiyle ateş eden Halim G., o sırada balkonda kurutmalık biber asan 
komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y.’yi vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kargaları korkutacaktı,
komşusunu vurdu!

Konya’da bir kişi bahçesindeki 
üzüm bağlarına gelen kargaları kor-
kutmak için av tüfeği ile ateş ettiği 
sırada balkonda biber asan komşusu 
başından ve vücudunun çeşitli yer-
lerinden yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Ma-
hallesi Arif Bilge Mahallesi Saime 
Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın 
birinci katında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Ha-
lim G., üzüm bağına gelen kargaları 
kovalamak için av tüfeğiyle havaya 
ateş açtı. Bu sırada yaşlı adamın 
komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., 
evinin balkonunda kurutmalık bi-
ber astığı sırada saçmaların isabet 
etmesi sonucu vücudunun çeşitli 

yerlerinden yaralandı. Gülizar Y.’nin 
oğlu 13 yaşındaki Ali Y., durumu 
aile büyükleriyle birlikte 112 Acil 
Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üze-

rine olay yerine sağlık ve polis ekip-
leri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından yaralı ka-
dın ambulansla Konya Şehir Hasta-

nesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, polis tarafından 
gözaltına alınan Halim G. ifadesi 
alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sırasında annesinin yanın-
da olan Ali Y., "Annem şu köşede 
duruyordu, biberleri falan asıyordu. 
Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya 
karga gelmiş, kargaya ateş ederken 
saçmalar annemin üstüne yağmış. 
Ben kapının yanındaydım. Görünce 
hemen yanına gittim. Kafasından 
kan akmaya başladı. Babamları ça-
ğırdım. Daha önce de birkaç defa at-
mıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara 
atıyordu" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruştur-
ma sürüyor. n İHA

Cinayetle sonuçlanan kavganın 
şüphelileri adliyeye sevkedildi

Konya’da alacak verecek me-
selesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin 
hayatını kaybettiği, 5 kişinin de 
yaralandığı olayın 4 şüphelisi 4 kişi 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 17.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Ma-
hallesi Şehit Dursun Arslan Sokak 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Kaygusuz K. ile oğul-
ları Yunus K. ve Ali K., aralarında 
daha önceden husumet bulunan 
35 yaşındaki Ramazan Topbaş’ın 
sokak üzerindeki evine gitti. Bu 
sırada çıkan tartışma sonrasında 
şüpheliler, yanlarında bulunan 
av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş 
sonrası evde bulunan Ramazan 
Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi 
Gülistan R., Haydar H., Şahin R. 
ve karşı aileden Kaygusuz K., ya-
ralandı. İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulansla Konya Şehir Hastane-
sine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralılardan Ramazan Topbaş, ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Diğer yaralıların ise hayati tehli-
kesinin bulunmadığı öğrenildi.

‘ŞÜPHELİLERDEN İKİ KARDEŞ VE 
AMCAOĞULLARI YAKALANDI
Öte yandan, olay yerindeki 

incelemelerini tamamlayan İl Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
yaptığı çalışmada kavgada tüfeği 
kullanan 20 yaşındaki Ali K., kar-
deşi Yunus K. (25) ve amcasının 
oğlu Bektaş K.'yı suç aleti av tü-
feği ile birlikte yakalarken, olaya 
karıştığı tespit edilen Rıza R. de 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.
n İHA
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‘Kantinlerde gereken tüm tedbirler titizlikle alındı’

Konya Kahveciler Çay Ocakla-
rı ve Büfeciler (Kantinciler) Odası 
Başkanlığı, yüz yüze eğitim döne-
mine bütün üye ve çalışanlarıyla 
hazır olduklarını açıkladı. Başkan 
Mehmet Adil, Kovid-19 tedbirleri 
çerçevesinde TÜRKAP ve Konya 
Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeci-
ler Odası olarak bütün üye ve çalı-
şanlarıyla süreci en sağlıklı şekilde 
yürütmeye hazır olduklarını dile 
getirdi.  

Kantinci esnafları olarak her 

kademedeki okul kantinlerinde, 
Covid-19 tedbirleri kapsamında 
Sağlık Bakanlığının yayımlamış 
olduğu çalışma rehberindeki usul 
ve esaslara uygun bir şekilde ha-
zırladıkları ve tedbirleri aldıklarına 
dikkat çeken Başkan Mehmet Adil, 
“Hepimizin bildiği gibi Covid-19 
salgını yaklaşık 2 yıldır Dünya’yı et-
kisi altına almış durumdadır. Has-
talığın olumsuzluklarını her alanda 
olduğu gibi Eğitim-Öğretim alanın-
da da yaşadık. 

Okullarımızda 13 Mart 2020 
tarihinden bu yana yüz yüze eğitim 
yapılamadı. Milli Eğitim Bakanlı-
ğımız 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
yılını 6 Eylül 2021 Pazartesi günü 
itibariyle bütün kademelerde yüz 
yüze eğitimin başlatılması kararını 
aldı. 

Konu ile ilgili bakanlıkların 
açıkladıkları Covid-19 tedbirleri 
çerçevesinde TÜRKAP ve Konya 
Kahveciler Çay Ocakları ve Büfe-
ciler Odası bütün üyeleri ve çalı-

şanlarıyla süreci en sağlıklı şekilde 
yürütmeye hazırdır. Kantinci es-
nafları olarak her kademedeki okul 
kantinlerinde, Covid-19 tedbirleri 
kapsamında Sağlık Bakanlığının 
yayımlamış olduğu çalışma rehbe-
rindeki usul ve esaslara uygun bir 
şekilde hazırlanmış olup bu sürecin 
aksamadan, kesintiye uğramadan 
tamamlanabilmesi için tüm tedbir-
lerimizi almış bulunmaktayız. Bu 
büyük sorumluluğu hakkıyla taşı-
yabilmek için azami gayreti göste-

receğiz. En kıymetli varlıklarımız 
olan çocuklarımızın çekinmeden 
kantinlerimizden sağlıklı bir şekilde 
hizmet alabileceklerini bildirirken 
velilerimizin de içlerinin rahat ol-
masını istiyoruz. Salgın bitmiş virüs 
yok olmuş değil. Unutmamalıyız ki 
Pandemi halen devam etmekte 
vaka sayısı giderek artmakta. Kim-
se tedbiri elden bırakmamalı. Lüt-
fen maske, mesafe, hijyen kuralla-
rına dikkat edelim. Aşımızı mutlaka 
olalım. Bu vesile ile Covid’den do-

layı hasta olanlara acil şifalar vefat 
edenlere Allah’tan rahmet ailele-
rine sabırlar diliyorum.2021-2022 
eğitim öğretim yılının eğitim cami-
asına, öğrencilere, öğretmenlere, 
velilere ve kantinci meslektaşları-
mıza hayırlara vesile olmasını, sağ-
lık ve huzurla tekrar yüz yüze eğiti-
me ara vermek zorunda kalmadan 
eğitimin okullarda devam etmesini 
Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n SİBEL CANDAN

Anadolu’muzun kültürü halen 
yaşatılır her bir düğünde türküler-
le, düğün alayıyla. Davul zurna eş-
liğinde mutluluğa adım atar gelinle 
damat? 

Gün yavaş yavaş ağarırken; kur-
deleli sağdıçlar, damada eşlik eder 
ya. Kınalar yakılır, düğün konvo-
yu yol alır, ilerler bayrak dikili ge-
lin evine doğru. Ay yıldızlı bayrak, 
esen rüzgârda sallandıkça damat 
gururlanır.  İşte böyle bir düğüne 
şahitlik ettik. Arzu ile Süleyman’ın 

mutluluğuna. Kadriye - Mustafa Ali 
Altun’un kızları Arzu ile Ayşe-Fahri 
Sakar’ın oğulları Süleyman, gelenek 
ve göreneklerine uygun bir şekilde 
gerçekleştirilen köy düğünüyle dün-
yaevine girdi.  

Kınalar yakıldı, konvoy oluş-
turuldu, gelin babaevinden alındı, 
mutluluğa adım atıldı.  Bizde her iki 
aileyi ve genç çifti tebrik eder, Arzu 
ile Süleyman’a ömür boyu mutlu-
luklar dileriz. 
n HABER MERKEZİ

Arzu ve Süleyman dünyaevine girdi 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka 
sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Konya’da her 100 bin kişiden 363,42’nin testi pozitif

Konya’da her 100 bin
kişiden 363,42 pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
21-27 Ağustos'ta illere göre her 
100 bin kişide görülen Kovid-19 
vaka sayılarını açıkladı. Bakan Ko-
ca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye 
haritasında yer alan verilere göre, 
21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişi-
de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 
148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 
43,30 oldu.

Önceki hafta, (14-20 Ağustos) 
her 100 bin kişide Kovid-19 vaka 
sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 
176,38, İzmir'de 46,24 olarak ger-
çekleşmişti. Koca, vaka yoğunluğu 
bir önceki haftaya göre en çok ar-
tan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, 
Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, 
Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu 
belirtti. "Bu illerden birindeyseniz, 
şu günlerde daha da dikkatli olma-
lısınız." ifadelerini kullanan Koca, ni-
hai çözümün aşı ve kurallara uymak 
olduğunu vurguladı.

Her 100 bin kişide en az Ko-
vid-19 vakası görülen iller Aydın, 
Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklare-
li olarak gerçekleşti. İllerde 21-27 
Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen 
Kovid-19 vaka sayıları, yüksek-
ten düşüğe doğru şöyle sıralan-
dı: "Rize 614,18, Bayburt 473,69, 
Aksaray 413,23, Batman 389,83, 
Trabzon 366,67, Konya 363,42, 
Bingöl 317,64, Gümüşhane 309,1, 
Kayseri 294,28, Muş 292,13, Mar-
din 287,58, Elazığ 285,05, Sivas 
280,87, Karaman 273,03, Şanlıur-

fa 270,27, Bitlis 267,81, Eskişehir 
260,68, Diyarbakır 252,32, Yozgat 
245,05, Sakarya 240,83, Nevşe-
hir 239,05, Niğde 226,2, Artvin 
224,78, Ağrı 211,6, Kilis 210,8, Kı-
rıkkale 206,67, Kastamonu 200,6, 

Gaziantep 198,99, Giresun 197,9, 
Ankara 194,96, Erzurum 186,21, 
Kütahya 185,37, Afyonkarahisar 
181,7, Malatya 181,11, Karabük 
178,97, Çorum 178,83, Zongul-
dak 175,91, Düzce 172,36, Erzin-

can 169,35, Samsun 169,16, Bolu 
168,36, Ardahan 166,39, Tokat 
165,59, Kırşehir 163,35, Siirt 161,3, 
Ordu 158,92, Kahramanmaraş 
158,71, Iğdır 152,5, Sinop 149,68, 
İstanbul 148,33, Kocaeli 137,44, 
Bilecik 134,42, Adıyaman 129,65, 
Kars 128,81, Osmaniye 128,34, 
Çankırı 117,97, Hakkari 111,94, 
Amasya 110,88, Hatay 108,3, Ya-
lova 99,62, Tunceli 99,47, Şırnak 
98,37, Adana 97,13, Bartın 88,45, 
Van 86,22, Tekirdağ 85,75, Ispar-
ta 84,26, Uşak 81,48, Bursa 74,18, 
Burdur 71,89, Denizli 69,75, Mersin 
69,24, Manisa 68,32, Edirne 65,97, 
Balıkesir 64,58, Çanakkale 57,43, 
Kırklareli 51,7, İzmir 43,3, Antalya 
39,52, Muğla 39,07, Aydın 37,44."
n HABER MERKEZİ

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınıyla mücadele kap-
samında şehirlerarası toplu taşı-
mada "aşısı olmayana PCR testi 
zorunluluğu" nedeniyle Konya 
Tren Garı'nda yolcuların aşı kart-
ları veya PCR testi sorgulaması 
yapılmaya başlandı.

Konya'dan Ankara ve İstan-
bul'a gitmek için gara gelen yol-
cuların, bilet kontrol noktalarında 
görevlilerce HES kodu üzerinden, 
kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık 
(Kovid-19 hastalığı sonrası bilim-

sel olarak bağışık kabul edilen 
süreye göre) veya azami 48 saat 
önce yapılmış negatif PCR testi 
sorgulaması yapıldı.

Sorguda, tek doz aşılı ya da 
PCR testi olmayan kişiler gara 
alınmadı. Konya'dan İstanbul'a 
giden Bayram Yıldız, kontroller-
den memnun olduğunu söyledi. 
Yıldız, "İlk doz aşımı bugün akşam 
olacağım. O yüzden bu sabah tre-
ne binmeden önce gece PCR tes-
timi yaptırdım." dedi.
n AA

Şehirlerarası toplu taşımada 
PCR testi zorunluluğu başladı

Eğitim ve öğreti-
min uzun sürenli kapalı 
olmasından sonra bu 
hafta açıldı. Zor günler 
geride kaldı. Eğitim 
kaldığı yerden devam 
edecek. Öğretmenler 
ve öğrenciler okullara 
hasret kaldılar desek 
abartmış olmayız.  Eği-
timin ve öğretimin yüz 
yüze olmasının önemi-
ni de anlamış olduk bu sayede. Yapı-
lan online derslerde üzülerek söyle-
rim ki çok faydalı olmamıştır. Zaman 
zaman sohbet ettiğim öğrenci arka-
daşlarla yeni düzeni sordum. Almış 
olduğum cevaplar hep aynıydı... On-
line eğitim sistemine hayır, biz okula 
gitmek istiyoruz serzenişleri.  Yani 
uzaktan eğitimi öğrenciler beğen-
memişler. Evlere tıkılıp kaldıklarını ve 
yapılan online eğitimlerin çok sıkıcı 
olduklarından bahsettiler. Neyse ki 
bu sıkıcılıktan bu hafta kurtuldular. 
Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
adına sevinçliyiz.

Online eğitimle yapılan derslerin 
de çok verimli olduğu söylenemez. 

Öğrenciler aynı zaman-
da yaşamış oldukları 
bu yeni deneyimden 
çok ders alamadılar 
ama idare ettiler. On-
ların şansına koronalı 
günlerde okula gitmek 
yerine evde bilgisayarı 
veya tableti açıp ders-
lerine devam ederek 
öğrenmeye çalıştılar. 

Sonuç olarak in-
sanoğlu sadece ders çalışmak için 
yada dersleri alarak online da öğre-
nerek verimli olamıyor. Derslerini 
sosyal ortamda arkadaşları ile bera-
ber aynı sınıf içerisinde farklı farklı 
dersler ile yapılınca verimli olunabi-
liyor olacağını anladık.

 Amacın sadece dersten ibaret 
olmadığı gerçeği ile beraber insa-
nın sosyal bir varlık olarak aslında 
ilk başta sosyalleşmesi gerektiğini 
gördük. 

Çok şükür okullar açıldı yeniden 
ders zilleri çalmaya başladı. Yeni 
açılan eğitim ve öğretim yılının tüm 
öğrencilere başarılar getirmesini te-
menni ederim.

OKULLAR AÇILDI

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ

Mehmet Adil
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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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2022 Yılı Dökme LPG (Propan) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/516418
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE
       SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şems-i Tebrizi Mah.
      Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 Karatay/Konya 42030 
      KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323536690 - 3323536696
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : 2022 Yılı Dökme LPG (Propan)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 116.000 kg Dökme LPG (Propan)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisler (Merkez ve
            İlçe Müdürlüklerine bağlı tesisler teknik şartnamede belirtilmiştir.)
ç) Süresi/teslim tarihi  : Dökümler 01.01.2022 - 31.12.2022 tarih aralığında idarenin
     talebine istinaden yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi  : 01.01.2022-31.12.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.10.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimi – Şemsitebrizi
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) Mahallesi, Sultan Veled Cd. No:43, 42030 Karatay/Konya
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklilerin, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilmiş, ihale son başvuru 
tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, İthalat 
Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Bayilik lisanslarından en az birini ihale teklif 
dosyalarında ibraz etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1441733

 

T.C. 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1442061

İLİ İLÇESİ MAHALLE 
KÖY PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ "MUHAMMEN  

BEDELİ"
"GEÇİCİ  

TEMİNAT"
"İHALE  
TARİHİ"

"İHALE  
SAATİ"

AFYONKARAHİSAR Merkez Işıklar Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Işıklar Kasabası 'nda bulunan 
551 parsel nolu 5.984,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı Tarla 5.984,00 m2 83.776,00 TL 2.513,28 TL 16.09.2021 10:00

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.  
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.   
3. İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği  adresinde ücretsiz görülebilir, 300 
(üçyüz) TL karşılığında satın alınabilir.         
4. İhaleye katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.         
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekir.)         
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi,        
c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve 
adresini bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler.         
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi      
e) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim 
beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)         
f) Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)         
5. Teklifler, ihale  tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan 
teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması 
şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.         
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.         
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. 
durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.     
9. İLAN OLUNUR.

Kendine öz davranışlar ha-
yatım boyunca ilgimi çekmiştir.

Karşılaştığım, okuduğum, 
ya da tarih sayfalarında rastladı-
ğım insanlar merakımı hep celp 
etmiştir.

O insanlarda, eserlere ya-
kın durduğumda, inceldiğimde 
tanıma fırsatı bulduğumda ya-
şam rotam zenginleşmiş hayat 
yolunda daha net, aydınlanmış 
bir yolcusu olarak kendimi bul-
muşumdur.

Belki de kitapları onun için 
seviyorum, binlerce yıllık tarihin 
içinden süzülen olayları, kişileri 
hayatımıza sokuveriyorlar. Ba-
zen bir kitapla hayatımız değiş-
miyor mu?

Okuyarak, tanıyarak, öğre-
nerek aynı zamanda yaşamın da 
sayfalarını okumaya başladığı-
mızı fark ediyoruz.

İçinde yaşadığı toplumun 
karakteristik özelliklerini bir 
ömür boyu sorgulamadan, ha-
taları ve yanlışları ile yaşayan 
insanları gördükçe, olaylara şa-
hit oldukça tarih sayfalarındaki, 
o insanların ve olayların değeri 
daha da önemli hale geliyor.

O insanlar içinde bulun-
dukları toplumun potansiyelin-
den en uygun yenilikleri ortaya 
çıkarmış, en özgün yaşamları 
ile sadece içinde yaşadıkları 
toplumun değişimine sebep 
olmamış, insanlık ve âlemin de 
tekâmülünde, olgunlaşmasında 
çok önemli roller oynamışlardır.

Bizim tarihimiz de böyle in-
sanlarla dolu.

Metehan ile dağınık bir top-
lumu düzenli orduya dönüştü-
rürken, düzenli devletin kurucu-
ları arasında rol almış.

Peygamberimiz(s.v.) sade-
ce vahiy ile tebliğ yapmamış, 
sünneti ile de yeni yaşamın 
anlaşılması, insan ve insanlığın 
tekamülünü aleme göstermiş. 
Üstelik cahiliye döneminin en 
güçlü olduğu dönemde bu ör-
nek yaşamı bizlere göstermiş.

Günümüze bakarsak; hayatı 
yeterince anlamadığımız,  acaba 
yaşanan suiistimaller ve zulüm-
lerden belli olmuyor mu? 

Ahmet Yesevi hazretleri, 
Hacı Bektaşi Veli hazretleri, 
Mevlana hazretleri, Ahi Evran 
hazretleri yaşamları ve eserleri 
ile o gün yaktıkları aydınlanma 
ateşleri ile günümüzü ve gelece-
ği aydınlatmışlar, sıcaklıkları ile 
kalplerimizin kıvama gelmesine 
vesile olmuşlardır.

Fatih İstanbul’u alırken sa-
dece bir toprak almamış. Sa-
vaşla beraber siyaseti ve diplo-
masisi ile kendinden olmayan 
insanların, milletlerin, inanç ve 
yaşamlarının da gönüllerine 
taht kurmuş.

Zayıflayan Osmanlı devle-

tinin yeniden ayağa kalkışında 
aklı, feraseti, siyaseti ve orga-
nizasyon kabiliyeti ile yeniden 
var oluşun temellerini atan Ab-
dülhamit Han’ı anlamak acaba 
devletimize günümüzün dün-
yasında nasıl bir stratejik akıl 
kazandırırdı?

Mustafa Kemal Atatürk 
cephelerde olgunlaşan hayatı, 
okumaları ve yaşamı analizleri, 
derinlemesine yaşanan bir ha-
yat ile olgunlaşan yaşamı olan  
bir lider, kahraman… 

Onun birikim ve tecrübesi 
ile hayata geçirdiği stratejisi ile; 
yokluktan yeniden var edilen 
millet ve devlet bilinci ve  ilkele-
rini gerçekten anlamış olsaydık 
acaba ülkemiz bugünün dünya-
sında emperyalizmin oyuncak 
ettiği uluslar ve milletlere daha 
güçlü önder ve örnek olmaz 
mıydık?

Günümüzün her şeyi başka-
sına bakarak, taklit ederek, kop-
yalayarak icra edilen yaşamların 
kişiliksizliğini anlamak için ken-
di tarihimizin etkili kişiliklerini 
anlamanın ihtiyacını sanırım siz 
de taktir edersiniz?

Kendi köyünün, kendi aile-
sinin, kendi çevresinin kültü-
rünü yaşamın genel yapısı gibi 
algılayan okumuş okumamış 
cehalet denizin kahramanları-
nın yaşamlarımızı etkilediği bir 
dönemin tam ortasındayız. Çok 
iyi analiz edersek bu insanların 
hayatında ne tarihi, ne tarihi 
kahramanları ve önderleri ne 
de tarihin özleşmesinden kay-
naklanan özgünlüğü bir türlü 
göremeyiz. 

Sadece yukarıda saydığım 
kişiler değil onlar birer örnek;

Şairler, yazarlarımız, tıp uz-
manlarımız, fizikçilerimiz, uzay 
bilimcilerimiz gibi daha birçok 
bilim insanımız, yaşamın her 
alanında yaşamlarını bilime 
adamış, eserler vermiştir. Bu in-
sanlarımızı ve yaptıklarını yaşa-
mın içinden çıkarıp hayatımıza 
dahil edebilseydik; acaba dünya 
bilminin neresinde oluduk?

Kesinlikle çok farklı bir ya-
şam inşa edeceğimize inanı-
yorum. Hatta çevremizin çok 
değerli yaşamlarla donatılabi-

leceği yaşamların kahramanları 
olabiliriz.

Bugün kendisi ile, ailesi ile, 
iş yerinde iş arkadaşları ile ça-
tışan,  devlet düzeninin bir türlü 
sağlanamayan düzeninde, ma-
halle kavgasına dönen siyaset 
arenasının kirliliğinde, Teknoloji 
üretemeyen  bilim dünyasında 
çatışan toplumumuzu bir dü-
şünelim ne haldeyiz? Günümüz 
dünyasından uzak,  bilim ada-
mı yetiştiremeyen üniversitesi, 
paranın kölesi olmuş işadamı-
nın ruhsal, sosyal ve psikolojik 
şifrelerini incelersek; tarihsel 
özgünleşme, edep özleşmeden 
yoksunluğu görürüz.

Ziya Gökalp’in dediği gibi   
aydınlarımız toplumun gelenek-
leri ve yaşamının içindeki zen-
gin kültür değerlerinin çıkara-
rak topluma kazandırma yerine 
onları küçük görerek, dışarıdan 
ezberledikleri fikirleri topluma 
dayatmışlardır.

Neden acaba;
Çünkü kendi kültürel derin-

liklerine inmek;   zaman, zahmet 
akıl ve gayret gerektirir.

Oysa kurnaz yapımız bize 
kolay olanı dayatır o da bizim 
işimize gelir.  Taklit ve kopya 
becerimiz haline gelmiştir.

Onun için birey olarak hepi-
miz, ailemizin toplumumuzun, 
işyerinin içinde bulunduğu iş 
ortamının birer taklitçisi değil 
miyiz?

Bir öğretmenin öğrencile-
ri ile bir tuval, fırça, boyalar ile 
yeni resimler yapmasının, renk-
ler ve fırçalarla yeni oluşum-
lar keşfetmeleri,  öğrencilerin 
hayatında meydana getirdiği 
özgün değişim acaba bütün bu 
anlattıklarımıza küçük, güzel 
ama çok değerli bir örnek değil 
mi?

Başka bir öğretmenin dün-
ya klasiklerini bir öğrenci ve 
öğretmen grubu ile okuyup, 
analiz edip ve bu etkinlikten bir 
kitap çıkarmaları özgünleştirici 
ve özendirici bir yaşam biçimi 
değil mi?

Bir yöneticinin yönettiği her 
bireyi kendi potansiyeline uy-
gun becerilerini geliştirip, onları 
yetkinleştirerek daha güzel kari-
yerlerinin yolunu açması, hatta 
içlerinden kendinden bile daha 
yetenek yöneticileri çıkarması 
onun özgün ve özleşmiş mesle-
ğinin bir meyvesi değil mi?

Düşünün ;
Kendini eleştiren, yaşamı, 

tarihi, doğru analiz eden, önyar-
gılarından kurtulup özgürleşmiş 
bir insan;

Eşiniz, öğretmeniniz, iş ar-
kadaşınız, patronunuz, belediye 
başkanınız, muhalefet ve devlet 
başkanınız olsaydı hayatınız na-
sıl olurdu?

YAŞAMIN ÖZGÜNLEŞMESİ, ÖZLEŞMESİ

haber@konyayenigun.com

TEVFİK OVACIK

ZAYİ
Konya Teknik 
Üniversitesi  

Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

MUHAMMED KIYAK 
Öğrenci No: 
203503043

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Covid-19’a karşı mahallesini ilaçlayan, yaşlıların kışlık ekmeklik hamurunu karan ve 
imkanı olmayanların salçalıklarını çeken muhtar herkes tarafından takdir görüyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde vekil öğretmenlik yaptığı köye 26 yıl önce
 gelin olup gelen Özlem Yiğit, iki dönemdir köyün muhtarlığını yapıyor

Yardımsever muhtar
gönülleri kazanıyor

Vekil öğretmendi
köy muhtarı oldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin 
Gökçe, gece gündüz demeden ma-
hallesindeki vatandaşların yardımı-
na koşuyor. 

Salça sezonunun başlaması 
ile birlikte muhtar Sadettin Gökçe 
(42), imkanı olmayan mahallelinin 
hazırladıkları biber ve domatesleri-
ni evlerinden alıp, bir hayırseverin 
mahalle hizmeti için hediye ettiği 
makinede çekerek tekrar evlerine 
teslim ediyor. Kendi mahallelisinde 
ikamet eden vatandaşlardan hiç-
bir ücret talep etmediğini söyleyen 
Sadettin Gökçe, "Allah nasip etti ve 
mahallemde ikinci dönemde muh-
tar oldum. Mahalleli güvendi ve 
oyunu verdi. Elimden geldikçe ma-
hallemin bütün isteklerini yapmaya 
çalışıyorum. Gece gündüz hiç fark 
etmiyor benim için. Sabahın 5’ide 
olsa, gece 12’de olsa yardıma koşu-
yorum. 

Şimdi de Karaman'da bir hayır-
severimiz verdiği salça çekme ma-
kinası ile imkanı olmayanların kışlık 
salçasını çekiyorum. Kesinlikle para 
almıyorum. Bir tane hayırseverimiz 
de elektriğini kullandırdı. Ben ma-
hallemin bütün işlerini yapmaya 
çalışıyorum elimden geldiğince. Her 
zaman da onların verdiği oylar ol-
sun, bizleri takdir ettiği için kendimi 
borçlu olarak biliyorum. Her zaman 
da çalışırım inşallah’’ dedi.

‘MAHALLEMİZE BÖYLE BİR 
MUHTAR GELMEDİ, BAŞKA HİÇBİR 

MUHTARLA KIYASLAYAMAM’
Mahalle sakinlerinden Musa 

Ada ise, "Yaptığı tüm hizmetler ma-
hallemiz için. Artı bulgurluk yaptır-
dı, ekmeklik yaptırdı. Mahallemize 
gerçekten böyle bir muhtar gelme-
miştir. Muhtarımız kışın kar yağdığı 
zaman eline küreği alır, sokak sokak 

gezer. Hizmetleri çok büyük, baş-
ka hiçbir muhtarla kıyaslayamam. 
Hakikaten muhtarımız çok iyi bir 
insandır. Artı hamur makinesi aldı, 
arabası ile mahallemizi tek tek ge-
zer. Arabası olmayanların evine gi-
der, sabah 5'te, 6'da kalkar hamur-
larını yoğurtur, ekmeklerini yaptırır. 
Bu şekilde hizmetleri var benim 
muhtarımın" diye konuştu. n İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesine 
bağlı Evsin köyünde 1993 yıllarında 
vekil öğretmen olarak görev yapan 
Özlem Yiğit, 1995 yılında da aynı 
köye gelin olarak geldi. Bu süre zar-
fında köylüler tarafından sevilen bir 
isim olan Yiğit, 2014 seçimlerinde 
bir iddia üzerine muhtar seçimle-
rine adaylığını koydu. Seçimler so-
nucunda köy muhtarlığını kazanan 
Özlem Yiğit, 2019 seçimlerinde de 
köylünün ısrarı ile yeniden aday ola-
rak tekrar köy muhtarı seçildi. Seçil-
diği günden itibaren köyün önemli 
eksiklikleri ile ilgilenen muhtar 
Özlem Yiğit’e köydeki kadınlarının 
desteği tam oldu. 260 nüfusa sahip 
yaş ortalaması ise 50’nin üzerinde 
olan köyde, bir azanın kadın, köy 
çobanının ve sulama suyu sırasını 
takip eden sucuların da kadın oldu-
ğu öğrenildi.

Köyünü ve köylüsünü çok sevdi-
ğini ifade eden Özlem Yiğit, "1995 
yılında bu köye gelin geldim. Bir 
kızım ve bir oğlum var. 2014 se-
çimlerinde bir iddia üzerine muhtar 
oldum. 2019 yılındaki seçimlerde 
de köy halkının ısrarı üzerine tekrar 
aday olarak muhtar oldum. Bu köye 
gelin geldim, köyün geliniyim. Köyü 
sevdim, insanları sevdim, özellikle 
insanlarını çok sevdim. Vatandaş-
larımı çok severim. Herkesi kendi 

akrabam gibi görürüm. Elimden 
geldiği kadar çalışıyorum. Ama tabii 
ki yettiğim yer olur, yetemediğim 
yer olur. Ya da yapabildiğim oldu 
yapamadığım oldu. Ben gene de 
vicdanen rahatsam, elimden geleni 
yapmaya çalıştım. Nüfus olarak or-
talama 260 nüfusumuz var. Küçük 
bir yer ama güzel bir yer. Sulak bir 
yer, yeşillikli bir yer. Sıcaktır, kışları 
da sıcaktır, yazları daha da sıcaktır, 
soğuk ortam değildir. Kanyonumuz 
var, doğal güzelliğimiz var, yeşilliği-
miz var, her şeyimiz var. Güzel bir 
köyümüz var, güzel insanlarımız 
var. Genç nüfusumuz, geç popülas-
yonumuz genelde dışarıda. Vatan-
daş olarak 65 yaş üzereyiz. En genç-
lerde bizler sayılırız, bizler de 50'nin 
üzerindeyiz" dedi.

Köyün kadınlarından Nazmiye 
Pektaş ise, "Muhtarımızı bir sıkıntı-
mız olduğunda, aradığımızda her-
kesin sıkıntısına yetişmeye çalışıyor. 
Köyümüzde içme sularımızın boru-
larını değiştirdi, yollarımıza parke 
taşı döşetti. Bir hastamız olduğunda 
aradığımız zaman gelir arabasıyla, 
bizi sağlık merkezine götürür ve ge-
tirir. Allah razı olsun muhtarımız o 
işlerimizde yapar. Her işimize koşar. 
Yapabileceği her şeyi yapar. Bizler 
muhtarımızdan çok memnunuz. Bir 
kadın olarak da bizimle daha iyi ileti-
şim kurduğundan da olabilir. Muh-
tarımız yıllar önce köyümüze vekil 
öğretmen olarak gelmiş ve küçük 
kardeşimin öğretmenliğini yapmış-
tı. Sonradan da köyümüze gelin ola-
rak geldi’’ diye konuştu. n İHA
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‘Sürekli kan kaybeden Anadolu Basını desteklenmeli’
Kilis Basın Cemiyeti Kurucu 

Başkanı, Hududeli Gazetesi Sahibi 
ve Serhat Kilis Gazetesi Ortağı Ne-
zir Çağlar, Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Anadolu medyasının illerde 
yaşayan vatandaşlar ve hükümet 
yetkilileri tarafından daha çok des-
teklenmesi gerektiğine dikkat çeken 
Çağlar, “2011 yılından önce birçok 
vatandaşımız Kilis’in nerede oldu-
ğunu bilmezken Suriye’de olayların 
başlaması ile birlikte Kilis kötü ha-
berler ile çok sayıda kişi tarafından 
bilinmeye başladı. Kilis 2016 yılında 
DEAŞ tarafından atılan füzeler ile 
anıldı. Yine 2018 yılında atılan ro-
ketlerle tanınmaya başladı ki Kilis 
Cumhuriyet tarihi boyunca 2016 
yılına kadar terör olayının yaşan-
madığı tek ildir. Sınır şehri olma-
mıza rağmen tamamen Türkmen 

şehridir. Nüfusumuzun yüzde 80’i 
Suriyeli. Kilis’e Suriyelilerin gelmesi 
ile birlikte bunun avantajları olduğu 
gibi dezavantajları da oldu. Kilis’te 5 
tane günlük yayın yapan gazete var. 
Anadolu medyası sınırını internet 

aracılıyla açarak Anadolu’da yapılan 
bir haberi dünyanın farklı ülkelerin-
de yaşayan vatandaşlarımızın da 
okuma imkanı sağlıyor ancak sosyal 
medyanın ve internet kullanımın 
artması ile birlikte Anadolu medya-

sı kan kaybediyor. Son zamanlarda 
resmi ilanların azalması söz konusu. 
Anadolu medyası aşırı derecede kan 
kaybetmiş durumda. Yerel medya 
hem o şehirde yaşayan vatandaşlar 
hem de devlet tarafından daha faz-

la desteklenmeli. Anadolu yaşayan 
vatandaşların illerde bulunan gaze-
telere abone olup reklam vermeleri 
lazım” ifadelerini kullandı. Ziyarette 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Ki-
lis Basın Cemiyeti Kurucu Başkanı, 
Hududeli Gazetesi Sahibi ve Serhat 
Kilis Gazetesi Ortağı Nezir Çağlar’a 
çalışmalarında başarılar diledi.
n FAHRİ ALTINOK

Hüyük ilçesinde bulunan gölet-
lere yavru sazan bırakıldı. Hüyük İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Ahmet 
Tingiş, yaptığı yazılı açıklamada, Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin büyük önem verdiği, kırsal 
bölgelerde yaşayan vatandaşların 
kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaç-
larının karşılanması, ticari ve sportif 
amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su 

ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanılması ve kaynakların gelecek 
nesillere aktarılması maksadıyla su 
ürünlerinin kaynakların balıklandı-
rılmaya devam edildiğini belirtti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğümüz tarafından, yürütü-
len "Su Kaynaklarının Balıklandırıl-
ması Projesi" kapsamında Adana İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık 

Üretim tesislerinde üretilen sazan 
balığı yavrularının Hüyük Kayma-
kamı Cüneyt Demirkol, muhtarlar 
ve bölgedeki vatandaşların katılımı 
ile su kaynaklarına bırakıldığını ifade 
eden Tingiş, şunları kaydetti: 

"Böylece 2021'de Hüyük İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 
bölgemiz göl ve göletlerine toplam 
71 bin adet yavru sazan balığı bırak-

mış bulunmaktayız. Ülkemiz biyo-
çeşitliliğin korunması ve su ürünleri 
kaynaklarımızın gelecek nesillere 
aktarılabilmesi için av aracı, balık 
boyu, av zamanı ve yer yasaklarına 
uyulması suretiyle balık başta olmak 
üzere su ürünlerinin en az bir kez 
üremelerine imkan tanınması bü-
yük önem arz etmektedir."
n AA

Hüyük'ün göletlerine yavru sazan takviyesi

BM Kalkınma Programı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sisteminin 
Geliştirilmesi toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Uzbaş, 31 ilçede modern belediyecilik hizmeti sunduklarını söyledi

‘31 ilçenin tamamında
modern belediyecilik’

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından yürü-
tülen Yerel Yönetim Reformu III. 
Aşama Projesi'nin (LAR III) etkin 
yerel hizmet sunumu bileşeni al-
tında yer alan "A.1.1.8. Büyükşehir 
ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde 
Performans Yönetim Sistemi Geliş-
tirilmesi" kapsamında Konya Böl-
gesel Danışma Toplantısı programı 
düzenlendi.

UNDP Türkiye-Mukim Temsil-
ci yardımcısı Seher Alacacı Arıner, 
Konya'da bir otelin toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen programın 
açılışında, yeni yerel yönetim mo-
delinin etkin şekilde uygulanma-
sı için İçişleri Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve yerel yöne-
timlerin idare kapasitelerinin geliş-
tirilmesi kapsamında çalışmaların 
devam ettiğini söyledi.

Projenin uygulamasının sonuna 
yaklaşırken birçok önemli başarı 
elde edildiğini belirten Arıner, şöy-
le konuştu: "Masa başı toplantıları, 
danışma toplantıları, Danıştaylar 
gibi yoğun istişare sürecinin so-
nunda geliştirilen politika önerileri 

raporları ve özellikle Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı'mızın da kullanı-
mına özgü mevzuat değişikliklerini 
de öngören bazı rapor çalışmaları 
geliştirdik. Projemizin en kapsamlı 
faaliyetlerinden biri de 'Performans 
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' 
faaliyeti. 

Farklı belediyelerimizle bu 
kapsamdaki çalışmalarımız devam 
ediyor. Konya Büyükşehir Bele-
diye'miz de performans yönetimi 

konusunda projemiz kapsamında 
seçilen 4 pilot ilden biri."

Arıner, halk sağlığı, koruyucu 
ve önleyici itfaiye hizmetleri, tarım-
sal destekler, evde yaşlı bakımı ve 
kent içi ulaşımında halk sağlığı gibi 
5 alanda hizmet standartları geliş-
tirdiklerini söyledi.

‘31 İLÇEDE MODERN 
BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise 

yapılacak toplantının belediyeler-
de performans yönetimine ilişkin 
yürütülen çalışmalara önemli katkı 
sağlayacağına dikkati çekti.

Modern belediyecilik anlayışıy-
la kentin 31 ilçesinde hizmet ver-
diklerini dile getiren Uzbaş, "Kon-
ya'mız için gece gündüz çalışırken 
bir yandan da yaptığımız her ça-
lışmada ülkemize milletimize katkı 
sağlamanın gayreti içindeyiz." dedi.

Toplantıya, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yöne-
timler Genel Müdürü Turan Konak, 
Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Ha-
kan Yılmaz ve sivil toplum kurum-
larının temsilcileri katıldı.

Projenin genel amacının, 2003-
2013 yıllarında gerçekleştirilen 
yerel yönetim reformu sürecine 
uygulama desteğinin devam etme-
si, böylece Türkiye'de uluslararası 
standartlara uygun etkili, kapsayıcı, 
hesap verebilir ve katılımcı bir yerel 
yönetişimin sağlanması olduğu bil-
gisine de yer verildi.
n AA

Bekçilik yapan genç, konteynerde 
ölü bulundu, amcasının durum ağır

Asansördeki yangında yaralı 
kurtulan kişi de vefat etti

Ereğli ilçesinde harman alanın-
da bekçilik yaptıkları konteynerde 
bulunan mutfak tüpünden zehir-
lendiği tahmin edilen genç hayatını 
kaybederken, amcası ise hastane-
ye kaldırıldı. Olay, Ereğli ilçesi Çil-
ler Mahallesi'nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, mahalledeki 
harman alanına kurutmak için se-
rilen ayçiçeğin yanında bekçilik 
yapan Mustafa Bolca ile amcası 
Mahmut Bolca, geceyi alanda bu-
lunan konteynerde geçirdi. Sabah 
saatlerinde yakınları tarafından 
Mahmut Bolca ve yeğeni Mustafa 
Bolca hareketsiz bir şekilde bulun-
du. Haber verilmesi üzerine olay 
yerine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinde Mustafa Bolca’nın 
olay yerinde hayatını kaybettiği be-
lirlendi. Amca Mahmut Bolca ise, 
durumunun ağır olması nedeniyle 
ilk müdahalenin ardından Ereğli 

Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Amca ve ye-
ğeninin konteynerde kullandıkları 
piknik tüpünden sızan gazdan ze-
hirlendikleri ihtimali üzerinde du-
ruluyor. Jandarma ekiplerinin olay 
yerindeki incelemesinin ardından 
Mustafa Bolca’nın cansız bede-
ni otopsi yapılmak üzere hastane 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’da bir otelde asansör 
bakımı sırasında kaynak yaparken 
çıkan yangında 1 kişinin hayatını 
kaybettiği olayda yaralı kurtulan 
Ahmet Mutlu'da kaldırıldığı has-
tanede kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.

Olay, 2 Eylül Perşembe günü 
merkez Karatay ilçesi Aziziye Ma-
hallesi Ayanbey Sokak üzerinde 
bulunan bir otelde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Berkan 
Üzgü (25) ile Ahmet Mutlu (23) 
otelin asansör bakımını yapmak 
için bakım panosuna girdi. Pano-
ya parça takmak isteyen asansör-
cüler, kaynak yaptıkları sırada bir 
anda yangın çıktı. Hareket eden 
asansöre sıkışan Berkan Üzgü 
olay yerinde hayatını kaybetti. İt-
faiye ekipleri tarafından sıkıştığı 

yerden çıkartılarak Konya Şehir 
Hastanesine kaldırılan Ahmet 
Mutlu ise tedavi altına alındı. Ah-
met Mutlu, hastanede 4 gün sü-
ren yaşam mücadelesini kaybetti. 
Ahmet Mutlu'nun cenazesi cena-
ze namazının ardından Karahü-
yük Mezarlığına defnedildi. n İHA

Mustafa Uzbaş
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Alanyaspor, Emre Akbaba’yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz 

Alanyaspor, eski oyuncusu Emre Ak-
baba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına 
kiraladı. Galatasaray'dan transfer 
edilen 28 yaşındaki orta saha oyun-
cusu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen törende bir yıllık söz-
leşmeye imza attı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Ha-
san Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, 
Alanyaspor'da şampiyonluklar ya-
şayan ve daha sonra Galatasaray'a 
transfer olan Emre Akbaba'yı bu 
sezon için kadrolarına kattıklarını 
söyledi. 

Emre'nin hem milli takım hem 
de Galatasaray'da çok iyi bir baş-
langıç yaptığını anlatan Çavuşoğlu, 
"Maalesef şanssız sakatlıklar yaşadı. 
İnşallah bundan sonraki süreçte sa-
katlıklar yaşamaz." diye konuştu.

Transferde kolaylıklar sağladığı 
için Galatasaray'a teşekkür eden Ça-
vuşoğlu, "Emre Akbaba'nın yeniden 
bir çıkış yapması lazım. Emre, bu 

çıkışı yine yakalayacak. Kendisinin 
hem milli takıma yükseleceğine hem 
de kulübüne iyi bir şekilde döneceği-
ne inanıyorum. Yeniden Alanyaspor 
Kulübünü seçtiği için Emre'ye teşek-
kür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yeni anlaşmanın 
hem Emre'ye hem de Alanyaspor'a 
hayırlı, uğurlu olması temennisinde 
bulundu.

"İNŞALLAH TAKIMIMLA ÇOK 
GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİRİZ"
Emre Akbaba ise kendisini Alan-

yaspor'a layık gördükleri için başkan 
Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Transfer 
sürecinde Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim'den izin istediğini 
dile getiren Emre Akbaba, "Sağ olsun 
tekrar buraya geri gelip çıkış yakala-
mam için bana izin verdi. Bu sezon 

tekrar kendimi gösterip çıkış yaka-
lamak istiyorum. Burada en doğru 
adresin Alanya olduğunu düşünü-
yorum. Burayı çok önemsiyorum ve 
burada kendimi rahat hissediyorum. 
İnşallah takımımla çok güzel bir sezon 
geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve 
sezonu çok iyi yerde bitiririz." değer-
lendirmesinde bulundu.

Emre Akbaba, Galatasaray kari-

yerinin sakatlıklar nedeniyle beklediği 
gibi geçmediğini, tekrar aynı şansı 
yakalayıp iyi değerlendirmek istediği-
ni dile getirdi.

Galatasaray'da 3 yıllık dönemde 
iyi performans gösterdiği zamanların 
da olduğunu vurgulayan Emre, şunla-
rı kaydetti:

"Sezon başında yeni sözleşme 
imzaladım. Daha sonra Kovid-19 dö-

nemi geçirdim. Ağır geçti. Bu beni ge-
riye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama 
bu yıl Galatasaray'da transfer de çok 
oldu. Oynamak istediğim için böyle 
bir karar aldım. Daha fazla oynamak 
ve süre almak için Alanyaspor'u tercih 
ettim. Sonuçta buraya kiralık geldim. 
Hedefim burada iyi oynayıp tekrar 
geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki 
bilemeyiz."  n AA

Trabzonspor, 17 sezon sonra 4’te 4 yapma peşinde 
Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyet-

le kapatarak liderlik koltuğunda oturan 
Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Ga-
latasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 
sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş 
olacak.

En son teknik direktör Ziya Doğan'ın 
görev yaptığı 2004-2005 sezonunun ilk 4 
haftasında galip gelen bordo-mavililer, 
Abdullah Avcı ile aynı başarıyı gösterme-
nin mücadelesini verecek. Trabzonspor, 
Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 
sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle ka-
patacak. Bordo-mavililer, 2004-2005 
sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını 
kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını 
yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu 
sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe'nin 3 

puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.
82 PUANLI SEZONDAN 

İYİ BAŞLANGIÇ
Trabzonspor, ilk 3 haftalar itibarıy-

la bu sezon, 82 puan topladığı 2010-
2011'den daha iyi bir başlangıç yaptı. Ka-
radeniz ekibi, 2010-2011 sezonunun ilk 3 
haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 
7 puanla Bursaspor'un ardından 2. sırada 
yer almıştı.

GEÇEN SEZONDAN ÇOK FARKLI
Trabzonspor, geçen sezon ilk 4 hafta-

da 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet-
le 5 puan toplamış ve ligde 12. sırada yer 
almıştı. Karadeniz ekibi, haftayı galibiyet-
le kapatması halinde 12 puana ulaşacak 
ve geçen sezona 4 haftada 7 puanlık da 
bir fark atmış olacak.n AA

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya 
Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı 
maçında bugün karşılaşacağı Hollanda ile 
tarihte 14. kez rakip olacak. İki ülke A milli 
futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak 
üzere geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türki-
ye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma 
da berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekip, 
Hollanda ile oynadığı son karşılaşmayı 4-2 
kazandı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki 9 resmi 
karşılaşmanın 7'si Dünya Kupası, 2'si de 
Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında 
oynandı. Milliler, Hollanda karşısındaki 
ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstan-
bul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek 
yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 
mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek 
golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Ut-
recht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 
yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz 
Uçar kaydetti. Türk Milli Takımı, Hollanda 
ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 
da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol 
tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 
Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda kar-
şılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki mil-
liler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 
Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı 
ve karşılaşma 0-0 sona erdi. 2014 Dünya 
Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 
2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev 
sahibi ekip 2-0 kazandı. 

Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihin-
de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 
yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi. 
2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 

ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan 
müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Bu-
rak Yılmaz attı.

SON İKİ MAÇTA GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşı-

sında son iki maçını kazandı. 2016 Avrupa 
Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyük-
şehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı 
ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türki-
ye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme-
leri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, Hollanda ile yarın oynana-
cak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ele-
meleri G Grubu altıncı maçıyla ay-yıldızlı 
ekibin başında 82. karşılaşmasına çıkacak. 
Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci 
dönemini geçiren Şenol Güneş yönetimin-

de 58'i resmi, 23'ü özel toplam 81 maç 
oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 
23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Türkiye, 
Güneş yönetiminde 126 gol attı, kalesinde 
84 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 
59. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimin-
de 58 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş 
idaresinde yaptığı 58 resmi maçın 31'ini 
kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşit-
liği bozamadı. Bu maçlarda 102 gol atan 
ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yöneti-

minde 23 özel karşılaşmaya çıktı. Türkiye, 
Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel 
maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi 
yaşadı. n AA

A Milli Futbol Takımı
Hollanda karşısında

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında bugün Hollanda'ya konuk olacak. Johan Cru-
ijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyo-
nundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Grupta 11 puanla liderlik koltuğunda yer alan ay-yıldızlılar konumunu korumak isteyecek

Gaziantep FK
Caulker ile anlaştı

Yeni Malatyaspor’da
Beşiktaş mesaisi sürüyor

Joel Pohjanpalo
Çaykur Rizespor’da

Fenerbahçe'nin İngiliz savunma oyuncusu Steven Caul-
ker, Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye sezon başında Alanyaspor ile sözleş-
mesi sona erdikten sonra katılan Caulker, Gaziantep FK 
ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pere-
ira tarafından performansı düşük bulunan ve yeni transfer 
olmasına rağmen kadroda düşünülmeyen Caulker'dan 
kulüp bulması istenmişti. 29 yaşındaki futbolcu, menajeri 
aracılığıyla görüşme sağladığı Gaziantep FK ile anlaşma 
sağladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Alan-
yaspor'dan eski öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncunun 
transferinde önemli rol oynadığı öğrenildi. n İHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. hafta-
sında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazır-
lıklarını sürdürdü. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesa-
bından yapılan açıklamaya göre, A takım, Nurettin Soykan 
Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynadı. A 
takım, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek'in 
(2) golleriyle 19 yaş altı takımını 4-0 mağlup etti. Öte yan-
dan özel çocuklar, velileriyle Nurettin Soykan Tesisleri'nde 
sarı-siyahlı takımı ziyaret etti. n AA

Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo 
ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizepsor, 
Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 26 ya-
şındaki Finlandiyalı hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 
yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Çaykur Rizespor’un 
sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo’ya özel 
hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı. n İHA
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Fatma Zehra Oflaz
Türkiye ikincisi oldu 
Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası düzenlenen ödül 
töreniyle sona erdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyo-

nası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Fatma Zehra Oflaz, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı
Selçuklu’dan 
madalya şov

FIFA’dan 
Ilgaz’a görev 

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer 
alan ‘İller Arası Judo Turnuvası’ 3-5 Eylül tarihleri arasında 
Çankırı’da düzenlendi. Türkiye genelinden birçok sporcu-
nun katıldığı turnuvaya Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 
Takımı performansıyla damga vurdu. Minikler, Yıldızlar 
ve Ümitler kategorisinde toplam 31 sporcuyla müsabaka-
lara katılan Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı 17 
madalya toplayarak önemli bir başarı elde etti. Takım sı-
ralamasında Ümitler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Yıldızlar kategorisinde 
de üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Turnu-
vada madalya kazanan sporcular şu şekilde; Minikler kate-
gorisi 55 kg da Celil Kuş şampiyon olurken, 30 kg da Ömer 
Mühenne ve 55 kg da Ramazan Yalçın üçüncülük elde etti. 
Yıldızlar kategorisi 38 kg da mücadele eden Yunus Emre 
küçük şampiyon olarak altın madalya kazanırken ikinci olan 
sporcu Mustafa Yiğit Gelmez gümüş madalyanın sahibi 
oldu. 60 kg da final maçını kaybeden İsmail Aydın ikincilik 
elde etti. 50 kg da Recep Sarıkaya, 55 kg da Muhammet 
Furkan Coşkun, 73 kg da ise Alper koçak üçüncülük elde 
etti. Ümitler kategorisinde toplam 8 madalya kazanan 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Takımı sporcularından Can 
Tekin Dişçi 50 kg da, Onur Akgül 66 kg da, Yücel Göker ise 
73 kg şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. 
+90 kg da mücadele eden Yakup Kara ise final maçını kay-
bederek ikincilik elde etti. Ümitler 55 kg da Emin Işık, 60 kg 
da Necdet Ataşoğlu, 81 kg da ise Mert Yasin Kara üçüncü-
lük elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldular. 

BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN TEBRİK
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İller 

Arası Judo Turnuvası’nda şehrimizi başarıyla temsil eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımımızı  ve Antre-
nörlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Uluslararası müsaba-
kalarda da bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inanı-
yorum” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çar-
şamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları ara-
sında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 
B Grubu maçında görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyo-
nunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ilgaz'ın 
görev yapacağı Kosova-İspanya karşılaşması, başkent Priş-
tine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te 
başlayacak. n SPOR SERVİSİ

Karatay’da birimler arası futbol turnuvası başladı
Konya’nın merkez Karatay İlçe 

Belediyesi, sportif alanda hayata 
geçirdiği projelerine belediye bün-
yesinde organizasyonlar düzenleye-
rek devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından, 
çalışanlar arasındaki iletişim ve 
birlikte mücadele etme duygusunu 
destekleyip geliştirmek için “Bi-
rimler Arası Futbol Turnuvası” dü-
zenlendi. Makine İkmal, Veteriner 
İşleri, Zabıta, Basın ve Yayın, İmar 
ve Şehircilik, Çevre Koruma ve 
Kontrol, Park ve Bahçeler, Mali Hiz-
metler, Fen İşleri, Emlak ve İstimlak 
ile Yazı İşleri Müdürlükleri ile Sıfır 
Atık Grubu ve Güvenlik ekiplerinden 
oluşan birimler, takımlarını kurarak 
turnuvaya katıldı. 

Toplam 18 takımın mücadele 
ettiği, yedeklerle birlikte 198 oyun-

cunun yer aldığı turnuva boyunca 24 
grup maçı, 4 çeyrek iki yarı final 1 
de final maçı olmak üzere toplamda 
31 karşılaşma yapılacak ve turnuva 
1 Ekim’de sona erecek. Bir hayli 

çekişmeli ve heyecanlı geçen orga-
nizasyona katılan belediye perso-
neli, turnuvayı düzenleyen Karatay 
Belediyesi’ne ve n Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür 

ederek, söz konusu etkinliğin ken-
dileri için oldukça faydalı olduğuna 
vurgu yaptı. Turnuva hakkında açık-
lama yapan Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca da, yoğun çalışma 

ortamı içerisinde çalışanların stres 
atması ve personelin birlikte mü-
cadele etme duygusunu geliştirmek 
amacıyla turnuvanın düzenlendiğini 
ifade etti.

Organizasyonda mücadele eden 
bütün takımlara başarılar dileyen 
Başkan Hasan Kılca, “Futbol turnu-
vasını özelikle birimlerimiz arasın-
daki dostluğu, birliği, kaynaşma ve 
dayanışmayı daha da pekiştirmek, 
çalışanlarımızın ruhen ve bedenen 
daha sağlıklı şekilde olmalarını 
sağlamanın yanı sıra personelimize 
spor yapma alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla düzenledik. Turnuvamız, 
ilk günden renkli görüntülere sahne 
oluyor. Bu organizasyonun en güzel 
yanı tüm çalışanlarımızı bir araya 
getirerek birlik ve beraberliğimizi 
kuvvetlendirmesi oldu. Bu vesiley-
le, turnuvaya katılan tüm takımlara 
başarılar diliyor, bu güzel tablo için 
bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n SPOR SERVİSİ

Türkiye’nin en büyük spor organizas-
yonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve 
Yıldızlar Satranç Şampiyonası Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül tö-
reniyle sona erdi. 

Ödül törenine Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Düz, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Tür-
kiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 
Tülay, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular 
ve aileleri katıldı. 

81 ilden 1500’e yakın sporcunun katı-
lım sağladı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar 
Satranç Şampiyonalarında yıldızlar kate-
gorisinde 420 sporcu, küçüklerde katego-
risinde ise 951 sporcu olmak üzere toplam 
bin 371 sporcu madalya mücadelesi ve 
milli takım havuzuna girebilmek için kıya-
sıya yarıştı. Şampiyonada mücadele eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Sporcusu 
Fatma Zehra Oflaz ise 11 Yaş Kızlar Ka-
tegorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli 
bir başarıya imza attı. 

Ödül töreninin ardından konuşan Fat-
ma Zehra Oflaz, “Bir önceki şampiyonada 
dördüncü olmuştum biraz üzülmüştüm. 
Bu yıl ikinci olunca biraz daha mutluyum. 
İlk üç sporcu arasında olmayı çok istiyor-
dum. Bunu başardığım için mutluyum” 
dedi.

OFLAZ: ÇOK GURURLUYUM
Selçuklu Belediyespor Kulübü Satranç 

Başantrenörü ve Fatma Zehra’nın babası 
Servet Oflaz, “Fatma Zehra’nın hem ba-
bası hemde antrenörü olarak bu başarı-
dan dolayı çok gururluyum. Son iki yıldır 
Milli Takımda bulunmanın mutluluğunu 
yaşıyorduk. Hedefimiz aslında ilk sırada 
yer alıp şampiyon olmaktı ama biraz he-

yecanımıza yenik düştük bu nedenle ikin-
cilik elde ettik. Fatma Zehra’yı bizlere bu 
gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

YAMLI: TÜM SPORCULARI 
TEBRİK EDİYORUZ

Ülkemizin her yöresinden satranca 
gönül vermiş sporcu ve ailelerini İlçe-
mizde misafir etmekten büyük mutluluk 

duyuyorum. Ulusal düzeydeki bu önemli 
organizasyonda emeği geçen başta Tür-
kiye Satranç Federasyonu, Selçuklu Be-
lediyesi ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür 
ediyorum. Şampiyonaya katılan bütün 
sporcuları tebrik ediyor, madalya alan 
sporcuları kutluyorum. Başarılarının de-
vamını diliyorum.

TÜLAY: BİZ KONYA’YI 
ÇOK SEVİYORUZ

Selçuklu’da önemli bir organizasyona 
imza attıklarını belirten Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, “Uzun 
zamandır yüz yüze turnuvaların olmadığı 
tüm sporcularımızın satranç oynamayı 
çok özledikleri bir dönemde böyle bir or-
ganizasyonla satranç ailemizle bir arada 
olmak bizim için de mutluluk verici. Bin 
400’e yakın sporcumuz katıldı. 81 ilimizde 
il seçmeleri yapıldı ve buraya il turnuva-
larında yer alan oyuncular katılmaya hak 
kazandılar. 

Biz Konya’yı çok seviyoruz. Her şey-
den önce Selçuklu Belediye Başkanımız 
Ahmet Pekyatırmacı’nın satranca olan 
desteğini ve ilgisini her zaman hissediyo-
ruz. Turnuva boyunca görüştüğümüz aile-
ler, antrenörler hepsi Konya’yı ve Selçuk-
lu’yu satranç anlamında çok sevdiklerini 
ifade etti” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Karabağ Gençlerbirliği oyuncusu Uğur’un yıldızı parlıyor
Kurulduğu günden bu yana Konya ve 

Türk futboluna çok sayıda profesyonel 
futbolcu kazandıran Karabağ Gençlerbir-
liği’nde son dönemde Uğur Almalı’nın 
yıldızı parlıyor. Geride kalan sezonda 
attığı gollerle zihinlerde yer edinen 2005 
doğumlu genç futbolcu antrenmanlarını 
aksatmadan sürdürüyor. 

İki ayağını da gayet verimli şekilde 
kullanabilme yeteneğine sahip olan Uğur 
Almalı, orta sahada sağ ve sol kulvarlar-
da rahat bir şekilde görev yapabiliyor. 
Ofansif gücünün yanında savunma an-
layışına da hâkim olması Uğur’u değerli 
kılan bir başka özelliği. 

Oyuncusu Uğur Almalı hakkında bilgi 

veren Karabağ GB Antrenörü Hayrettin 
Temur “U16 ve U18 kategorilerinde çok 
rahat bir şekilde görev yapabilecek ka-
pasiteye sahip olan Uğur gerek fiziği, ge-
rekse zekası ve oyuna katkısıyla ön plana 
çıkıyor. 

Antrenman prensiplerine bağlı olma-
sı onun gelişimini hızlandırıyor. Hem iyi 
bir pasör hem iyi bir golcü özelliklerini 
taşıyor. Bileklerine çok hâkim ve topu 
düzgün bir şekilde kaleye gönderme 
yeteneği öne çıkıyor. İki ayağını da son 
derece başarıyla kullanması da bir başka 
özelliğidir. Ben Uğur’dan gerek perfor-
mans, gerekse öğrenme azmi yönünden 
çok memnunum” dedi. n SPOR SERVİSİ
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Konya’nın avize dünyası Class Avize sahiplerinden Rıfat Çoban aydınlatma sektöründeki başarısını anlattı. Gençlere 
tavsiyelerde bulunan Çoban, “Risk almalıdırlar” dedi. Çoban, aydınlatmanın artık bir dekor olduğuna dikkat çekti 

‘Aydınlatma artık bir dekor’
‘Konya’nın Aydınlatma Dün-

yası’ olarak bilinen Class Avize 
sahiplerinden Rıfat Çoban soru-
larımıza samimi cevaplar verdi. 

Sektördeki çalışmalarından 
özel hayatına kadar sorularımıza 
cevap veren Rıfat Çoban, “Dev-
letin tarımda veya sanayide ver-
diği desteğin onda birini verse 
bizim sektörümüz ayağa kalkar. 
Tam tersine bize ağır vergiler 
getirildi. Burada çözüm ise üre-
timi desteklemek” ifadesini kul-
lanırken gençlere ise hedefleri 
olası yönünde tavsiyelerde bu-
lundu.

Kendinizi tanıtabilir misiniz?
İsmim Rıfat Çoban. 1991 

Konya doğumluyum, yaklaşık 
olarak 2012 yılından beri Class 
Avize olarak hizmet vermek-
teyiz. Onun öncesinde Çoba-
noğlu Elektrik Limited Şirketi 
idik. Daha önce Nalçacı’da idik. 
2012 yılından itibaren Şefik-
can’dayız.2013 yılından itibaren 
Çin’den 2015 yılından itibaren 
İtalya ve Hindistan’dan mal ge-
tiriyoruz.

Siz imalat yapıyor musunuz?
Bizde sadece camii avizeleri 

var, diğer ürünleri dışarıdan ge-
tiriyoruz.

Şuan kaç personel istihdam 
ediyorsunuz?

Bizim bünyemizde mağaza-
da 6 kişi, 2 kişi de montaj ekibi 
olarak 8 kişi çalışıyoruz. Pek çok 
farklı şehirlere de satış yapıyo-
ruz. Bazen yetişemiyoruz çünkü 
bizde göze hitap etmesi gerek-
tiği için ürünün çeşitliliği çok 
önemli. Bizim de piyasadan top-
ladığımız ürünlerimiz var. Fakat 
yüzde sekseni kendi ithalatımız. 
Yaklaşık olarak 2019’dan beri 
ihracat yapıyoruz. Nijerya, Katar, 
Irak, Lübnan ve Azerbaycan gibi 
ülkeler ihracat yaptığımız ülkeler 
arasında.

İnsanlar daha çok neyi tercih 
ediyor?

Özellikle Konya, konut an-
lamında 2019’dan beri çok yol 
aldı. Misal, bizim şuan bulundu-
ğumuz yerler Şefikcan bölgesi 
ciddi bir yapılaşma içerisine gir-
di. Ondan dolayı insanlar artık 
ihtiyaçtan lükse kaydı. Aydınlat-

ma sadece dekor amaçlı.
Fiyatlar nasıl?
İlk ithalata başladığımızda biz 

biraz daha uygun grup getiriyor-
duk. Her kesime hitap edelim, her 
piyasaya girebilelim diye. Daha 
sonra Çin’den gelen ürünlerin çok 
fazla kansorojen madde içerdiğini 
öğrendik zaten gümrükten geç-
memeye başladı. Devletimiz de 
insan sağlığına önem verdiği için 
almamaya başladı. Ondan dolayı 
ürün grubunu yükselttik. 500 lira-
dan başlayıp 140.000 liraya kadar 
ürün var. 

Pandemi dönemi nasıl geçti, 
nasıl geçiyor?

Pandemi döneminde biz ilk 
başta umutsuz idik işin açıkçası, 
dükkanların kapandığı zamanlar, 
Haziran’dan sonra, konut kredile-
rinin de düşmesi ile 6 ayda yapa-
madığımız işi 1 ayda yaptık.

Çin ile çalışmanız sizi nasıl et-
kiledi?

Siparişlerimiz daha çok kışın 
olur, Ekim’de biz sipariş ettik ve 
şu anda elimizdeki ürünler 1 sene 
öncesinden sipariş ettiğimiz ürün-
ler. Ondan sonra Çin’de de sıkın-
tılar ve kapanmalar oldu. Sonra 
Çin normalleşti fakat biz her iste-
diğimiz ürünü gezip alamamaya 
başladık. 

Pandemi sürecinde devlet 
desteği kullandınız mı?

Kullanmadık.
Devlet desteğinin yeterli ol-

duğunu düşünüyor musunuz?
Allah’a şükür bizim işlerimiz-

de bir sıkıntı olmadı ama kafeler 
gibi işletmeler için 1000 lira biraz 
düşük kaldı, fakat yine de yardım-
cı olundu. Bence çalışma saatleri 

ayarlanmalı idi, işletmelerin iş 
yapma zamanlarını açık bırakabi-
lirlerdi.

Sektörün sıkıntıları ve bek-
lentileriniz nelerdir?

İthalat kısmında dışa bağımlı-
lığı azaltmak istiyoruz fakat kendi 
imal ettiğimiz ürünler de dahi bazı 
parçalarını Çin’den getirip yerli 
mal damgasını vurduğumuz bile 
oluyor. Bence bu iş böyle olma-
malı, şöyle olmalı; devletin tarım-
da veya sanayide verdiği desteğin 
onda birini verse bizim sektörü-
müz ayağa kalkar. Tam tersine 
bize ağır vergiler getirildi. Burada 
çözüm ise üretimi desteklemek.

Babanız mesleğe devam edi-
yor mu ve babanız ile ilişkiniz 
nasıl?

Evet, devam ediyor. Abi-kar-
deş gibiyiz.

Rıfat Çoban iş haricinde ne 
yapmayı sever?

Arkadaşlarım ve çevrem ile 
vakit geçirmeyi severim, bir mo-
tor tutkum var, ekibimiz ile sık sık 
araziye motor binmeye gideriz.

Her hafta gider misiniz?
Gruptaki arkadaşlarımızın uy-

gun vaktine göre değişiyor.
STK çalışmalarınız var mı?
Yaklaşık 3 yıldır Genç MÜSİ-

AD üyesiyim, oradaki arkadaş-
larımız ile de samimiyiz. Ailecek 
oturduklarımız var.

Gençlere tavsiyeleriniz neler-
dir?

Bir işin mutfağından gelmek 
çok farklı ve heyecan uyandırıcı. 
Mesela babam elektrikçi idi fakat 
benim bu alana ilgim olmadı. Avi-
ze işi de benim girişimim ile oldu. 
Hatta 1 sene Almanya’da kaldım, 
oradan aklımda kalan bazı çalış-
malar vardı. Sonrasında Çin seya-
hatlerim oldu iş görüşmeleri için. 
Fakat bunlar cesurca atılımlardı 
yani çoğu seyahatim de plansız 
olmuştur. Kesinlikle gözü kara 
olarak değil de risk almalarını tav-
siye ederim.

Bundan 20 yıl sonra kendinizi 
nerede görüyorsunuz?

Siyasi olarak görev verilirse 
alırım fakat kendi sektörümde 
Konya’da ciddi bir üretim merkezi 
kurup yaklaşık 100 kişiye istih-
dam sağlamak istiyorum.

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Rıfat Çoban



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, santrfor transferinde turnayı 
gözünde vurdu. Anadolu Kartalı, Ander-
lecht takımından İsaac Kiese Thelin ile 
anlaşmaya vardı. Uzun süredir santr-
for noktasında çalışmalarını sürdüren 
Yeşil-Beyazlılar mutlu sona ulaşırken, 
oyuncu ile İstanbul’da görüşme gerçek-
leştirildi. Özel uçakla İsveç milli takımın-
dan ayrılarak İstanbul’a gelen golcü fut-
bolcu ile prensipte anlaşılırken, Thelin’in 
Perşembe ya da Cuma günü Konya’ya 
gelerek takıma katılacağı öğrenildi. İsa-
ac Thelin ile anlaşmanın 2+1 yıllık olaca-
ğı ve bonservisiyle kadroya dahil olacağı 
da gelen bilgiler arasında. 

ISAAC THELİN KİMDİR
24 Haziran 1992 yılında İsveç’in 

Örebro kentinde dünyaya gelen İsaac 
Kiese Thelin, Demokratik Kongo asıllı 
İsveçli futbolcu olarak göze çarpıyor.  
Futbola İsveç’in Karlslund takımında 
başlayan Thelin, ülkesinde Norköpping 
ve Malmö gibi takımlarda top koşturdu. 
2014-2015 yılı ara transfer döneminde 
Fransa’nın Bordeaux takımına transfer 
olan başarılı golcü, burada geçirdiği 2 
yılın ardından Belçika’nın Anderlecht ta-
kımına transfer olan İsaac Thelin, isteni-
len performansı gösteremeyince kiralık 
olarak başka takımlara gönderildi. Bel-
çika’da Beveren, Almanya’da Leverku-
sen, sonra İsveçt’te Malmö ve son olarak 
Türkiye’de Kasımpaşa gibi takımlarda 
kiralık olarak sezonları tamamlayan 29 
yaşındaki futbolcu geçen sezon Kasım-
paşa’da forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da 22 
maçta forma giyen İsaac Kiese Thelin, 9 
kez fileleri havalandırırken 2 kez de asist 
yaptı. Thelin, 4 kez de sarı kart gördü. En 

verimli dönemlerini Beveren ve Malmö 
takımında gösteren Konyaspor’un yeni 
transferi Thelin, 2017-2018 sezonunda 
Beveren ile çıktığı 36 maçta 19 gol 4 
asistlik bir perfromans sergiledi.

 Malmö’de oynadığı 2019-20221 
yılları arasında 35 maçta forma giyen 

29 yaşındaki isim, 17 gollük katkı sağla-
mıştı.

SAĞ KANAT TRANSFERİ ASKIDA
Santrfor transferinde İsveçli golcü 

İsaac Kiese Thelin ile prensipte anlaşma 
sağlayan Konyaspor, sağ kanat trans-
ferinde, fırsat transferini kovalayacak. 

Teknik Direktör İlhan Palut, santrfor 
transferi için olmazsa olmaz ifadeleri-
ni kullanırken, sağ kanat transferi için 
uygun maliyette bir oyuncu ile anlaşma 
olmadığı takdirde bu transfer ara transfer 
dönemine sarkacak. 
n SPOR SERVİSİ

İ

Yavru Kartal mücadelesiyle takdir kazandı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 
Konyaspor, ligin ilk haftasında konuk et-
tiği Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere 
kalarak sezona 1 puan ile başladı. Güçlü 
rakibi karşısında net fırsatlardan yarar-
lanmayan Yavru Kartal, mücadelesiyle 
takdir kazandı. 

Karatay Termal 1922 Konyaspor, ko-

nuk ettiği Tarsus İdman Yurdu karşısında 
sahadan beraberlikle ayrıldı. Şu ana dek 
transferde 7 futbolcuyu kadrosuna katan 
Yeşil-beyazlılarda, Salim İyik, Mustafa 
Apardı, Güray Gazioğlu, Çağrı Yağız Ya-
sak, Hacı Ömer Doğru ve Batuhan Altıntaş 
ilk kez bir resmi maçta forma giydi. 

Maç temposu olarak tam anlamıyla 
hazır görünmeyen Karatay termal 1922 

Konyaspor, önümüzdeki hafta deplas-
manda bu sezon 2.Lig’e yükselen Isparta 
32 Spor’a konuk olacak. 

HAKAN ÜNAL İLK MAÇINA ÇIKTI
Sezon başında takımın başına Teknik 

Direktör Hakan Ünal’ı getiren Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor’da deneyimli futbol 
adamı takımın başında ilk resmi maçına 
çıktı. Maç boyunca saha kenarında sık sık 

uyarılarda bulunan Ünal’ın heyecanlı gö-
rüntüsü de gözlerden kaçmadı.

ÖZGÖKÇEN’DE İZLEDİ
1922 Konyaspor, ligin ilk haftasın-

da sahasında konuk ettiği Tarsus İdman 
Yurdu ile golsüz berabere kalırken, karşı-
laşmayı İttifak Holding Konyaspor Kulübü 
Başkanı Fatih Özgökçen’de stadyumdan 
takip etti. n SPOR SERVİSİ

Isveçli golcü
Konyaspor’da

İttifak Holding Konyaspor, transferde bombayı patlattı. Yeşil-Beyazlılar, Belçika’nın Anderlecht takımında oynayan İsveçli golcü 
İsaac Kiese Thelin ile prensipte anlaşmaya vardı. Şu an İsveç milli takımında olan Thelin, önümüzdeki günlerde Konya’ya gelerek 

takıma katılacak. Thelin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Konyaspor, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak
Konyaspor izinli

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da Al-
tay maçını hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. 
Milli takımda olan oyuncular ve izinli olan oyuncuların katıl-
madığı antrenmanın ardından oyunculara 1 günlük izin ve-
rildi. Bugünü izin yaparak geçirecek Anadolu Kartalı, yarın 
Altay maçının hazırlıklarına devam edecek. Cumartesi günü 
saat 17.00’de Altay’ı konuk edecek Yeşil-Beyazlılarda milli 
takımda olan oyuncuların da tamamının en geç Perşembe 
günü yapılacak antrenmanda olması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Aydın Ünlüer vefat etti

Bülent Korkmaz Alanyaspor’da 

İttifak Holding Konyaspor’un geçmiş dönemdeki baş-
kanı Hilmi Kulluk’un Kayınbabası Aydın Ünlüer hayatını 
kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Ünlüer, 72 
yaşında hayata gözlerini yumarken, merhumun cenazesi 
bugün Hacı Veyis Camii’nde kılınacak öğle namazının ar-
dından Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.  Merhum Ünlüer, 
birer kız ve erkek çocuğu sahibiydi.

KONYASPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI
İttifak Holding Konyaspor’dan yapılan başsağlığı me-

sajında şu ifadelere yer verildi: “Konyaspor’umuzun eski 
kulüp başkanlarından Hilmi Kulluk’un kayınpederi Aydın 
Ünlüer’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Aydın Ünlüer’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.” n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un eski teknik direktörü Bülent 
Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı. 13 Şu-
bat 2020 tarihinde Konyaspor’da teknik direktörlük görevine 
getirilen Korkmaz’ın 12 Eylül tarihinde sözleşmesi feshedil-
miş ve yollar ayrılmıştı. O dönem transferde anlaşmazlık 
yaşayan Konyaspor yönetimi ve Bülent Korkmaz karşılıklı 
anlaşarak yolları ayırmış ve takımın başına İsmail Kartal 
getirilmişti. Alanyaspor ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Bü-
lent Korkmaz, Konyaspor’un başında 13 maça çıkarken, 
Yeşil-Beyazlılar 5 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 4 beraberlik 
almıştı. n SPOR SERVİSİ
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Tokyo’dan dönen sporculardan Başkan Kavuş’a ziyaret
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunla-

rı’nda ülkemizi temsil eden Meram 
Belediyesporlu para halter sporcuları 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’u ziyaret etti. Başkan Kavuş, 
Besra Duman’ın kazandığı madalya-
nın kendilerini gururlandırdığını belir-
terek, sporculara teşekkür etti. 

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları 
sona ererken ülkemizi başarıyla tem-
sil eden Meram Belediyesporlu spor-
cular ülkeye geri döndü. 

Kadınlar Para Halter 55 kilo ka-
tegorisinde 3. olarak bronz madalya 
kazanan Meram Belediyesporlu Bes-
ra Duman ve yine ülkemizi başarıyla 
temsil eden Sibel Çam ve Yasemin 
Ceylan Baydar Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş’u makamında 
ziyaret etti. 

“MUSTAFA BAŞKANIMA 
SÖZÜM VARDI”

Türkiye’ye yaşattıkları gurur do-
layısıyla mutlu olduklarını belirten 
Besra Duman, “Meram Belediyespor 
sporcusu olarak milli müsabakalarda 

mücadele etmek bizleri çok mutlu 
ediyor. Hırs ve azimle ülkemizde 
yaşayan herkesi gururlandırmak için 
çok çalışıyoruz. Bu emeğimizin karşı-
lığını madalyalarla alıyoruz. 

Mustafa Kavuş başkanıma Tok-
yo 2020 Paralimpik Oyunları’ndan 
madalya ile döneceğime dair sözüm 
vardı. Çok şükür bronz madalya ka-

zanmak nasip oldu. İnşallah daha 
çok çalışarak gelecek olimpiyatlarda 
altın madalya kazanmak istiyorum. 
Bizlerden desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen, her zaman arkamızda 
bir güç olan Meram Belediyemize ve 
Meram Belediye Başkanımız Mustafa 
Kavuş’a çok teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu. 

“GENÇLERİMİZ MERAM’I 
GURURLANDIRDI”

Tokyo’da verilen mücadelenin ve 
gösterilen başarının bu ülkenin genç-
liği adına umut verdiğini dile getiren 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ise, “Sporcularımızın dünya-
nın en büyük olimpiyat organizasyo-
nunda mücadele etmesinden büyük 

mutluluk duyduk. Besra kızımızın 
aldığı madalya ise hem milletimizi 
hem de Meramlıları ayrıca gururlan-
dırdı. Besra’ya, Sibel’e Yasemin’e 
ve Nazmiye’ye, Meram Belediyespor 
adına olimpiyatlara katılarak ülkemizi 
başarıyla temsil ettikleri için teşekkür 
ederim. Yeni olimpiyatlardan daha 
fazla madalya ile döneceklerine yü-

rekten inanıyorum” dedi. 
MERAM BELEDİYESPOR’DAN 

4 SPORCU KATILDI
Başkan Kavuş, olimpiyatlardaki 

para halter branşında mücadele eden 
5 milli sporcudan dördünün Meram 
Belediyespor sporcusu olduğunu be-
lirterek, “Spora ve sporcuya verdiği-
miz destek bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da devam edecek. Ço-
cuklarımızın, gençlerimizin ahlaklı ve 
sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde 
sporun katkısı büyük. Meram Beledi-
yespor bünyesinde uzman eğitimci-
lerimizle birlikte onların hayatlarına 
dokunmak için çalışıyoruz. Onlar da 
gerek yurt içi gerekse uluslararası 
müsabakalarda gösterdikleri başa-
rıyla göğsümüzü kabartıyor” şeklinde 
görüş belirtti. 

Tokyo’da ülkemizi başarıyla tem-
sil eden Sibel Çam ve Yasemin Cey-
lan Baydar da desteklerinden dolayı 
Başkan Kavuş’a teşekkür ederken, 
ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 
sona erdi. n İHA


