
Öykü yarışmasının 
ödülleri verildi

Selçuklu Belediyesi tarafından İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü 

sebebiyle “İstiklalden İstikbale 10 
Kıta Tek Ruh” mottosuyla düzenlenen 
yarışmalardan bir tanesi olan öykü ka-
tegorisinin ödülleri düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’ya mavi
renk aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kon-
ya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i 
geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki 
iller arasında yer aldığını açıkladı. 

İl Sağlık Müdürlüğü, salgından 
kurtuluşun tek çaresinin aşı olduğunu 

vurguladı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Şehir Hastanesi 
şifa dağıtıyor

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Şehir 
Hastanesi’nde bir yılda 1 milyon 298 
bin 127 hastaya sağlık hizmeti verildi. 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, “Konya Şehir Hastanesi, salgın 

döneminde bir sağlık üssü oldu” dedi.  
n HABERİ SAYFA 7'DE

Hobi tutkusuyla 
köyüne taşındı
Kendisine ait büyük bir atölyede 

ahşaptan doğal oyuncaklar yapma ha-
yaliyle şehir hayatından vazgeçip baba 
ocağı köyüne dönen Merih Altıncaba, 
hobisi uğruna şehirdeki işine gitmek 

için her gün 100 kilometrelik yola 
katlanıyor. n HABERİ SAYFA 7'DE

• 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA  • 1,5 TL • www.konyayenigun.com

Sektörün öncü ismi 
Koca Mehmet

‘Koca Mehmet’ lakabıyla dedesinin 60 yıl öncesinde 
başladığı işi her gün büyüterek devam eden Mavi 
Ford’un üçüncü kuşak yöneticisi Mehmet Uçarok, 
sektörü ve sosyal yaşantısını anlattı. Uçarok, “De-

dem Koca Mehmet ve babama layık bir insan olmak 
için gayret ediyorum” dedi.n HABERİ SAYFA 15'TE

Müze sayısı 
494’e ulaştı03

NEÜ’den 2 eser 
finale kaldı05

Bilim Kurdu'ndan 
Meram'a birincilik07

‘FARKLI HAVZALARDAN
OVA’YA SU GETİRİLECEK’

ÇOCUKLARDA OKUL
FOBİSİNİ ÖNEMSEYİN

KADEMENİN ADAMLARI
UNUTULMUYOR

Okullarına ve sınıflarına kavuşan çocuklar bir yandan 
mutluluk yaşarken diğer yandan ailelerinden ayrılma 

kaygısı ile karşılaşabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Elmas 
Merve Malas, bu durumun çocukların ruh yapısına etki 

edebileceğini belirtti. n HABERİ SAYFA 5'TE

Akören Tarihi’ni ele alan Araştırmacı-Yazar Aziz Gök, 
bu renkli simalardan ‘Kademenin Adamları’ olarak da 

anılan Topal Arif Çetin ve Mustafa Diri’nin unutulmama-
sı gereken isimler arasında yer aldığını belirtiyor. 

n HABERİ SAYFA 12'DE

Yengün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
tarımsal üretiminin can damarının su olduğuna dikkat 

çekerek, Konya’ya dış havzalardan su getirilmesi ile ilgili 
çalışma yapıldığını ifade etti. n HABERİ SAYFA 2'DE

Ayıramayacaklar!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile aralarında koparılamayacak kadar güçlü bağlar 

olduğunu; Konya’yla da gönül bağlarının bulunduğunu belirterek, “Bizi hiçbir kuvvet ayıramaz” dedi
YAVRU VATANIN 
VEFA BORCU VAR

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’daki gazete-
cilerle Medya Buluşması programında biraraya geldi. 
Tatar, “Yavru vatanın anavatana vefa borcu var. Benim he-
defim, anavatanın desteğiyle yavru vatanı daha müreffeh, 
mutlu ve güvenli bir geleceğe taşımak. Ada’da Türk as-
kerlerinin varlığı, barışın garantisidir” ifadelerini kullandı.

BİZİ AYIRMAYA KİMSENİN
GÜCÜ YETMEYECEK!

Konya’nın Kıbrıs Türkleri için çok şeyler ifade ettiğini söyle-
yen Cumhurbaşkanı Tatar, “1571’den sonra Konya ve bölge-
sinden 12 binden fazla aile göç etmiş. Dolayısıyla Konya ile 
özel bir gönül bağımız da var. Türkiye ile bağımız tarihten ge-
len gönül birliğiyle eşdeğerdir. Kimsenin bu bağları koparma-
ya gücü yetmeyecektir” dedi. Tatar, işadamlarıyla da biraraya 
gelerek birlikte kalkınma mesajları verdi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Ersin Tatar
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‘Zabıtalar, köklü bir teşkilatın neferleri ve mihenk taşlarıdır’

Zabıta Teşkilatı'nın 195. Yıldö-
nümü çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle 
kutlanmaya devam ediyor. Bem Bir 
Sen Konya Şube Başkanı Mehmet 
Büyükaslan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Büyükşehir, Meram, Kara-
tay, Çumra ve Selçuklu Belediyesi 
Zabıta Müdürlüklerini ziyaret ede-
rek teşkilatlarda görev yapan zabı-
taların haftalarını kutladılar.

Bem Bir Sen Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Büyükaslan ve bera-
berindeki heyet ilk önce Selçuklu 
Belediyesi Zabıta Müdürü ve Sen-

dika Baş Temsilcisi Ali Başkurt ve 
Selçuklu Belediyesi Zabıta memur-
larını ziyaret ettiler. Başkan Büyü-
kaslan, ziyarette zabıta teşkilatının 
195 kuruluş yıldönümünü ve Za-
bıta Haftasını kutladı ve başarılar 
diledi.

Günün ikinci ziyareti Meram 
Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan 
Hüseyin Dinçalp ve ekibi ziyaret 
edildi. Karatay Zabıta Müdürü Zeki 
Gökmenoğlu ve Çumra Belediyesi 
Zabıta Müdürü Hüseyin Demir-
ci ve ekipleri sırayla ziyaret edildi. 

Günün son ziyareti Konya Büyük-
şehir Belediye Zabıta Daire Başkanı 
Yavuz Kızılaslan ve Büyükşehir Be-
lediyesinde görev yapan zabıtalar 
ziyaret edilerek haftaları kutlandı.

Ziyaretlerde yaptığı konuşma-
larda Zabıta'nın vatandaşlarla sü-
rekli iç içe çalıştığını ve belediyenin 
yüzü konumunda olduğunu ifade 
eden Bem Bir Sen Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Büyükaslan," Şehir 
hayatının yoğunluğunda yaptığınız 
görevle hemşehrilerimizin huzuru, 
güveni ve yarınları için çalışıyor-

sunuz. İşiniz yoğun ve göreviniz 
önemli. bugüne kadar göstermiş 
olduğunuz özverili gayretler ile hu-
zurlu ve düzenli bir il ve ilçe haline 
geldi. Yaptığınız tüm hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Bem Bir 
Sen olarak bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da şehrimiz 
adına önemli bir misyon üstlenen 
zabıtalarımızın yanında olduğu-
muzu ifade etmek isterim. Bem Bir 
Sen olarak geçtiğimiz ay sonunda 
yapılan 6.Dönem Toplu Sözleşme 
görüşmelerinde sendika olarak 

Zabıta teşkilatında görev yapan ar-
kadaşlarımız için çok büyük kaza-
nımlar elde ettik. Şimdiden hayırlı 
olsun diyoruz. Bu vesile ile Zabıta 
Haftanızı kutluyor, görevlerinizde 
başarılar diliyorum. " dedi. Bem Bir-
Sen heyetinin ziyaretinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanı Yavuz Kızılaslan "Teşkilat 
olarak kanunlar çerçevesinde ilçe 
halkının huzur ve mutluluğu için 
görev yapıyoruz. Belediyenin vit-
rini olduğumuz bilinci ile kendini 

sürekli yenileyen ve geliştiren bir 
yapıya sahibiz ve birlik ve beraber-
lik içinde güzide ilimiz Konyamıza 
hizmet üretmek için çalışıyoruz. 
Zabıtalarımız köklü bir teşkilatın 
neferleridir. Bu noktada bizlere her 
zaman destek olan başta Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay olmak üzere 
Konya halkımıza ve ziyaretlerinde 
dolayı Bem Bir Sen Konya Şubesi 
Başkanı Mehmet Büyükaslan ve 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ediyorum" dedi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, tarımsal üretiminin can damarının su olduğuna 
dikkat çekerek, Konya’ya dış havzalardan su getirilmesi ile ilgili çalışma yapıldığını ifade etti

‘Tarımsal üretimin 
can damarı sudur’

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a nezaket ziyaretinde bulun-
du. Samimi bir ortamda gerçekleşti-
ren ziyarette ülke ve Konya günde-
mi değerlendirildi. Konya tarımı ve 
hayvancılığı ile ilgili açıklamalarda 
bulunan AK Parti Konya Milletve-
kili Halil Etyemez, “Tarım sektörü, 
bugünün ve geleceğin sektörüdür” 
dedi.

‘TARIM SEKTÖRÜ, BUGÜNÜN VE 
GELECEĞİN SEKTÖRÜDÜR’

Tarım sektörünün bugünün ve 
geleceğin sektörü olduğuna dikkat 
çeken AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, “Konya, birçok ülke-
den daha büyük arazi varlığı, verimli 
toprakları, farklı ürünlerin yetişme-
sine uygun tarım havzaları ve geniş 
coğrafi yapısıyla tarımsal üretimde 
önemli bir yere sahiptir. Türkiye 
tarım alanlarının yüzde 8,12’sinin 
bulunduğu Konya’mız, ülkemizin 
tarım ve hayvancılığının lokomotifi 
konumundadır. Konya’mız 29,95 
milyar liralık tarımsal üretim değe-
ri ile ülkemizde birinci sıradadır ve 
payı yüzde 5,98’dir. Toprağı alın 
teri ile işleyen çiftçilerimiz sayesin-
de Konya’mız tohum üretiminde, 
buğday, arpa, şeker pancarı, havuç, 
dane mısır, kuru fasulye, lale üre-
timde birinci, kiraz, ayçiçeği, patates 
üretiminde ise ikinci sıradadır. Ta-
rım sektörü, bugünün ve geleceğin 
sektörüdür. Tarım en az savunma 
sanayii kadar önemlidir. Çünkü ta-
rım demek hayat demektir. AK Parti 
olarak bu bilinçle hareket ederek da-
ima üreticilerimizin, çiftçilerimizin 
ve üretimin yanında olduk, olmaya 
da devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı.

‘31 MİLYAR LİRALIK 
YATIRIM YAPTIK VE 

ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK VERDİK’
AK Parti olarak Konya’ya 31 

milyar liralık yatırım yaptıklarını 
ve çiftçilere destek verdiklerini ifa-
de eden Etyemez, “AK Parti olarak 
Konya’mızda tarım, su, orman ala-
nında toplam 31 milyar liralık yatı-
rım yaptık ve çiftçilerimize destek 
verdik. Konya’mızda çiftçilerimize 

verilen tarımsal destek ödemelerini 
18 yılda 6 kat arttırdık. AK Parti ikti-
darımız döneminde Konyalı çiftçile-
rimize bitkisel üretim ve hayvancılık 
alanında 10 milyar liranın üzerinde 
destek verdik. 2020 yılında bitkisel 
üretim ve hayvancılık alanında 321 
bin 746 üreticimize toplam 1 milyar 
368 milyon 579 bin 532 lira destek 
ödemesi yaptık.” Şeklinde konuştu.

‘TARIMSAL ÜRETİMİN 
DEVAM ETMESİNİN TEMEL UNSURU, 

CAN DAMARI SUDUR’
Tarımsal üretimin devam etme-

sinin temel unsuru ve can damarı-
nın su olduğuna dikkat çeken Millet-
vekili Etyemez, “Tarımsal üretimin 
devam etmesinin temel unsuru, can 
damarı sudur. Konya’mızda sulama 
alanında 12 milyar liranın üzerinde 
yatırım yaparak 283 adet tesisi hiz-
mete aldık. 2 içme suyu, 22 baraj, 
30 gölet, 2 yeraltı depolaması, 67 
sulama tesisi, 17 arazi toplulaştırma 
ve tarla içi geliştirme hizmetleri, 141 
taşkın koruma tesisini Konya’mı-
za kazandırdık. 7 baraj, 4 gölet, 21 
sulama tesisinde çalışmalar hızla 
devam ediyor. 15 Baraj, 7 gölet ve 
33 sulama tesisinde ise planlama 
ve proje aşamasındadır. Son 19 yıl-
da yaptığımız çalışmalarla 800.000 
dekar araziyi sulamaya açtık ve yıllık 
650 milyon lira zirai gelir artışı sağ-
ladık. Konya tarımımızı daha yuka-
rılara taşımak için üzerinde önemle 
durduğumuz konuların başında dış 
havzalardan Konya’mıza su getiril-
mesi geliyor. Yukarı Göksu Havza-
sından Konya’mıza su getirilmesi 

için Bağbaşı Barajı, Avşar Barajı ve 
Bozkır Barajı inşaatlarını tamam-
landık. Bağbaşı Barajı ve Bozkır Ba-
rajı’nda toplanan suları Mavi Tünel 
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzamı-
za getirdik. Ermenek ve Akçay’dan 
Konya Ovamıza su getirilmesiyle 
ilgili planlama çalışmaları da devam 
ediyor. Kızılırmak Havzasından su 
getirilmesi kapsamında Hirfanlı Ba-
rajından Konya Kapalı Havzasına 
sulama maksatlı su aktarılması pro-
jesinin planlama mühendislik hiz-
metleri işinin sözleşmesi de yapıldı. 
Projelerin hayata geçmesiyle hem 
çiftçilerimizin geliri artacak hem 
Konya’mız tarım alanında daha ileri 
noktalara taşınacaktır. Günümüzde 
iklim değişikliği küresel sorunların 
başında gelmektedir. Dünya gene-
linde kirlenen denizler, kuruyan su 
kaynakları, azalan orman varlığı ve 
kuraklık hepimiz için büyük bir teh-
dit oluşturmaktadır. İklim değişikli-
ğini gelecek için bir tehdit olmaktan 
öte, acil önlemler alınması gereken 
global bir sorun olarak görmeliyiz. 
İklim değişikliği; çevre, şehir hayatı, 
kalkınma, ekonomi, tarım, gıda, su 
ve sağlık alanlarında olmak üzere 
hayatımızın tamamını derinden et-
kilemektedir. İklim değişikliğinden 
en fazla etkilenen sektörlerin ba-
şında ise tarım gelmektedir” diye 
konuştu.

‘KURAKLIK NEDENİYLE 
ZARAR GÖREN 

ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ’
AK Parti olarak kuraklık nede-

niyle zarar gören çiftçilerin yanında 

olduklarına dikkat çeken Etyemez, 
“ Maalesef Konya’mızda da bu yıl 
kuraklık yaşanmıştır. Özellikle kuru 
tarım yapılan bölgelerde hububatta 
yüzde 40 ile 80 arasında zarar bu-
lunmaktadır. Sulu tarım alanların-
da ise yüzde 5 ile 10 arasında zarar 
bulunmaktadır. Yaşanan kuraklığın 
verdiği zarara buğday ve arpa üze-
rinden rakamlarla da bakabiliriz. 
Geçtiğimiz yıl Konya’mızda 620.260 
hektar alanda buğday ekildi ve 
1.920.700 ton buğday üretimi yapıl-
dı. Bu yıl ise 650 bin hektar alanda 
buğday ekildi ve tahmini 1.468.146 
ton buğday üretimi yapıldı. Geç-
tiğimiz yıl 385.383 hektar alanda 
1.266.362 ton arpa üretimi yapılır-
ken bu yıl ise 388.500 hektar alanda 
tahmini 727.590 ton arpa üretimi 
yapıldı. Bu rakamlar yaşanan ku-
raklığın boyutunu gözler önüne ser-
mektedir. 

Daima çiftçilerimizin yanında 
olan AK Parti’miz kuraklık nedeniyle 
zarar gören çiftçilerimizin de yanın-
dadır. Kuraklık nedeniyle meydana 
gelen zarar nedeniyle çiftçilerimizin 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo-
peratiflerine olan borçlarını erteliyo-
ruz. 2021 yılında iklim faktörlerine 
bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle 
kayıtlı üretim alanlarında yetiştir-
dikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri 
verim kaybı yaşayan çiftçilere doğ-
rudan gelir desteği ödemesi yapıyo-
ruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi 
Gazetede yayımlanan karara göre, 
destekten yararlanacakların, Çiftçi 
Kayıt Sistemi içinde bulunmaları 
ve arpa, buğday, nohut, mercimek, 
yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş ol-
maları gerekmektedir. Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından bir defaya 
mahsus olarak yapılacak ödemeler, 
Ziraat Bankası aracılığı ile gerçek-
leştirilecektir” şeklinde konuştu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren , Konya Yenigün Gaze-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan’da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, AK Par-
ti Konya Milletvekili Halil Etyemez’e 
çalışmalarında başarılar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tazecik ömründe tanıdı,
İslamiyetle Şeref'i arttı
Önde gelen lider,genç,
Evs kabilesinin başıydı.

Münevver şehirde doğdu
Evs ve Abdüleshel oğulları Reis-i,
Çok zengin ve itibarlı,
Medine onla müslüman oldu.!!

Mus'ab bin Umeyri,
İslamiyeti anlatsın deyi,
Medine'ye gönderdi,
Allah Resul'ü.

Mus'ab bin Umeyrin,
Konuşmasını dinledi,
Kur'an okudu Umeyr,
Ruhu şâd oldu Sa'd 'ın .

"Ben müslüman olacam "dedi.
Kelime-i şehadeti getirdi.
Reisleri müslüman olan Medine'liler,
Topluca Müslümanlığı seçtiler.

O akşama kadar,
Medine semaların da,
Kelime-i şehadet ve tekbirlerle,
Sedalar yükseldi, çınladı.

Peygamberimiz çok memnun oldu,
621 yılı sevinç yılı oldu,
Mekke halkı sevince boğuldu,
Sa'd 32 yaşında müslüman oldu.

Medine'ye hicret etti Resulullah,
Sa'd bin Muaz' la, Sa'd Ebi Vakkas'ı,
Kardeş yaptı,Aşere-i mübeşşereden,
Yedincisi olan sahabesiyle.

Sa,d Bin Muaz Kâbe'yi tavaf için,
Mekke'ye giderdi,
Ebu Cehil O'na laf attı,
Sa'd korkusuzca ona öldürüleceğini 
haykırdı.

Sa'd Bin Muaz,
Bedir savaşında,
Tüm kabilesiyle katıldı,
"Denize dalsan ,biz de peşinden dalarız 
Ya Resulallah" dedi.

Uhud savaşında,
Oğlu Amr Bin Sa'd,
Şehit oldu,Uhud da yaralanan,
Efendimizin yaralarını sarıp tedavi etti.

"Şiddetli bir cihad başlayacak ,
Yok hiç bir engel,
Ölümden kaçılırmı hiç,
Gelip çatınca ecel,"

Hendek savaşı için kılıç kuşandı,
Dilinden bu nağmeler döküldü,
Sa'd Bin Muaz'ın annesi seslendi,
"Oğlum koş,arkadaşlarına yetiş" dedi.

Ağır yara aldı Sa'd,
Hendek günü savaşta,
Ok girdi koluna,
Hem de atar damarına.

Savaş kazanıldı esir alındı,
Dönen yahudilerin hükmünü,
Sa'd Bin Muaz verdi,
Allah ve Resul'ünün isteğini dile getirdi.

Cebrail geldi efendimize
"Senin ümmetinden şehit olup,
Meleklerin arasında,
Müjdelenen kimdir "dedi.

 Durumu anladı Allah Resul'ü,
Süratle Sa'd 'ın yanına gitti.
Sahabe yoruldu süratli yürümesinden,
"Bu hız nedendir Ya Resulullah "dediler?

"Hanzalada melekler bizden önce bu-
lundu,
Sa'dında cenazesinde bizden önce bu-
lunacaklar."
Hızlı gitme sebebini,
Böylece açıkladı.

Sa'dın yanına vardı
Ruhu teslim etmiş buldu.
Başını aldı mübarek kucağına,
Sa'd için dua buyurdu.

Annesi ağladı ;
"Nasıl dayanabilir, vah yazık annesine,
Tahammül ister,
Ağlarım başıma gelene.!"

Ya SA'D BİN MUAZ !
Allah'u Teâlâ senden razı,
Allah Resul'ü senden razı,
Sahabe senden razı,
Melekler senden razı.!!

70 Bin Melek yeryüzüne indi,
Cenazesine melekler kanat verdi,
Resulullah ona üzüldü ağladı,
Eshab-ı Kiram üzüldü ağladı...
 
Yaşı 37 daha genç,
Şehadet şerbetini içti,rahmete erdi.
Aişe annemiz odasından;
"Babam Hz Ebu Bekir,
Hz.Ömer Sa'd için ağladıklarını 
duydum" der,idi.

Resulullah namazını kıldırdı,
Cenazesini taşıdı,
Sa'd'dan Allahu Teâlâ razıdır,
Onun şehadetinden titredi Arş-ı Âlâ.!

Resulullah kabrinin başında,
Sakalından tutarak duada,
Kabrinden mis kokuları saçılır,
Rahmet-i Rahman'ına kavuşur.

Orta uzuna yakın boyu,
Gür kumral sakalı,
Beyaz tenli,güleç yüzlü,
Nede güzel yakışır başında ki ageli.

Salına salına yürür,
Bir o kadar heybetli,
Dosta merhametli,
Düşmana korku salar dehşetli.

Kendi ağzından dinleyelim birde kendi-
sini ;
"Ben üç şeyde kuvvetli olduğum kadar,
Hiç bir şeyde kuvvetli olmadım.
Birincisi; Namazdır.
Müslüman olduğum zamandan beri 
kıldığım namazı,
Hemen bitireyim demedim.
İkincisi; Cenazeye katıldığımda,
Defin işine kadar katıldım.
Aklıma ölümden başka bir şey gelmedi.
Üçüncüsü; Resulullah (s.a.v) ne dediy-
se ,
tereddüt etmeden, kabul ettim." Dedi.
Şefaatlerine nail olabilmek
Cennette birlikte,
Olabilmek duasıyla ,
El-Fatiha. !

SA'D BİN MUAZ (R.A)

haber@konyayenigun.com
FERDA BOZ GÜNERİ

GÖNÜLDEN DAMLALAR 
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      Gece Gündüz
Konya                  15 °C    26°C

Karaman              9 °C 26°C 

Aksaray              12 °C      27°C

Ankara                12 °C     24°C Hicrî: 1 Sefer 1443 -  Rûmî: 26 Ağustos 1437

Ali Efendi Darul Kurrası’nda Takrib Kursu başladı

Osmanlı dönemlerinde genç-
lerin Kuran-ı Kerimi okuyup anla-
ması için medreseler kurulur oraya 
ilim tahsil etmesi için gönderilirdi. 
Birçok şehirde Darul Kurra isminde 
medreseler kuruldu. 

Konya’da o dönemde 11 tane 
Darul Kurra vardı. Şimdi onlardan 

geriye sadece Ali Efendi Darul Kur-
rası kaldı. Hükümet Meydanında 
Şerafettin Camii'nin hemen yanı 
başında bulunan Ali Efendi Da-
rul Kurrası daha önce kütüphane 
ve karakol olarak kullanıldı. Tari-
hi bina uzun uğraşlar sonucunda 
aslına geri döndürüldü. Ali Efendi 

Darul Kurrası’nda 3 Aralık 2020 ta-
rihinde başlayan Aşere Takrib Tay-
yibe Kursunda Aşere bölümünün 
tamamlanmasının ardından Tak-
rib bölümü başladı. Takrib kursu 
açılış programına İl Müftüsü Doç. 
Dr. Ali Öğe, İl Müftü Yardımcısı 
Betül Şimşek Öztürk, Hacıveyisza-

de Cami Baş İmam Hatibi Mehmet 
Çaba, Kapu Cami Baş İmam Hati-
bi Ünver Güngör ile Aşere Takrib 
Tayyibe kursiyerleri katıldı. İlk dersi 
Konya’nın Kur’an ve Kıraat Üstatla-
rından Hasan Hüseyin Varol Hoca 
yaptı.
n SİBEL CANDAN

Türkiye genelinde müze sayısı 
geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,8 ar-
tarak 494'e çıktı. Bu müzelerin 205'i 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünye-
sinde, 289'i ise özel müze kategori-
sinde yer aldı.

Türkiye genelinde müze sayısı, 
2020'de bir önceki yıla göre yüzde 
5,8 artarak 494'e ulaşırken, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı müze 
ve ören yeri ziyaretçi sayısı Kovid-19 
salgını etkisiyle yüzde 73,6 düşerek 
9 milyon 241 bin 912'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2020 yılına ilişkin "Kültürel 
Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 
müze sayısı geçen yıl 2019'a göre 
yüzde 5,8 artarak 494'e çıktı. Bu 
müzelerin 205'i Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde, 289'i ise özel 
müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,5 ar-
tarak 3 milyon 278 bin 114 olarak 
kayıtlara geçti.

Türkiye'de Kovid-19 salgını ne-
deniyle kısıtlama tedbirlerinin uy-
gulandığı geçen yıl bakanlığa bağlı 
ücretli müze ve ören yerlerini ziya-

ret edenlerin sayısı da bir önceki yıla 
göre yüzde 73,6 azalışla 9 milyon 
241 bin 912 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve 
ören yerlerini ziyaret edenlerin sa-
yısı 2020'de 5 milyon 566 bin 566, 
bunların toplam ziyaretçiler içindeki 
payı yüzde 60,2 olarak hesaplandı.

Ücret ödenmeyen müze ve ören 
yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 3 
milyon 675 bin 346, bunların top-
lam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 
39,8 olarak belirlendi.

ÖZEL MÜZELERİN 
ESER SAYISI ARTTI

Özel müzelerde mevcut eser 

sayısı da söz konusu dönemde yüz-
de 2 artarak 416 bin 706 oldu. 

Bu müzelere gelen ziyaretçi sa-
yısı da yüzde 72,2 azalarak 4 mil-
yon 514 bin 571 olarak kayıtlara 
geçti.

Müzelerin sorumluluğundaki 
taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 
geçen yıl 2019'a göre yüzde 2,6 ar-
tarak 116 bin 120 oldu. 

Müzelerin sorumluluğu altında-
ki taşınmaz kültür varlıklarının en 
çok bulunduğu il 32 bin 638 ile İs-
tanbul olurken, bu kenti 7 bin 651 
taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 
bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile 

Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür 
varlığı ile Bursa takip etti.

Milli parkların sayısı 2020'de bir 
önceki yıla göre yüzde 2,3, tabiat 
parkı sayısı yüzde 1,2 arttı. Aynı 
dönemde toplam milli park alanı 
yüzde 4,5 artarak 907 bin 520 hek-
tara yükseldi. 

Geçen yıl tabiat parkı sayısı 
250'ye yükselirken, tabiat parkı ala-
nı ise 107 bin 632 hektara çıktı.

Tabiatı koruma alanı sayısı yüz-
de 3,3 artarak 31 olurken, tabiat 
anıtı sayısı geçen yıl 2019'a göre 
yüzde 0,9 azalarak 115'e geriledi.
n MERVE DURGUT

Müze sayısı yüzde 5,8 artarak 494’e ulaştı

Selçuklu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü sebebiyle “İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh” 
mottosuyla düzenlenen yarışmalardan bir tanesi olan öykü kategorisinin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Öykü yarışmasının ödülleri 
sahiplerine teslim edildi

Selçuklu Belediyesi’nin İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100.yılına it-
hafen düzenlediği yarışmalardan 
bir tanesi olan öykü yarışmasının 
ödülleri sahiplerini buldu. Eylül ayı 
meclis toplantısı öncesinde düzen-
lenen ödül töreninde Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
belediye meclis üyeleri ve dereceye 
giren yarışmacılar hazır bulundu.
‘SELÇUKLU KÜLTÜREL FAALİYETLERİ 
İLE ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDECEK’

Selçuklu Belediyesi olarak kül-
türel etkinliklerin, sanata dair ça-
lışmaların her zaman içerisinde yer 
alacaklarının altını çizen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı: “ Şehrimizin fiziki imarının 
yanında kültürel olarak imarında da 
çalışmalarımızı aynı özenle sürdü-
rüyoruz. Biliyoruz ki şehrin kültürel 
dinamikleri geleceğimizi inşa etme-
mizde bize yol gösterici olacaktır. Bu 

sebeple Selçuklu Belediyesi olarak 
kültür ve sanata dair çalışmalarımız 
devam edecek. Yarışmamıza katı-
larak her katılımcımız zaten bizim 
gönlümüzde önemli bir yere sahip-
ler. Ayrıca bu yarışmada dereceye 
girenlere verdiğimiz ödüllerin yanı 
sıra yarışmaya katılan tüm yarışma-

cılarımıza da Türk Bayrağı ve Safa-
hat kitabını hediye olarak gönderdik. 
Bu organizasyonda emeği geçen ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Dereceye giren yarışmacılarımızı da 
tebrik ediyor başarılarının devamını 
diliyorum.” şeklinde konuştu.

Öykü Yarışmasında ödül alan 

yarışmacıların isimleri ve sıralama-
ları ise şu şekilde oldu; 1.Kategoride 
“Hastalık” eseri ile Nail Karakaya bi-
rinci; “Yangın” eseri ile Ayşe Özlem 
Demir ikinci ; “Bu Vatanın Askerle-
ri” eseriyle Gamze Kandemir üçün-
cü; “Adsız Ordu” eseriyle Rahime 
Hilal Ulusoy dördüncü; Devler ve 
Evler eseriyle Mevlüde Damla Kara-
kuş beşinci oldu.

2. kategoride ise, “Babamın 
Mahallesi” eseriyle Hasan Ukdem 
birinci; “Mahçup Asker” eseriyle 
Ayhan Gür ikinci; “Selim Bey Ve 
Oğulları” eseriyle Ali İhsan Uzamış 
üçüncü; “Kara Muharrem” eseriyle 
Kürşad Atam dördüncü; “Vatan” 
eseriyle Fadime Kızılca beşinci oldu.

Dereceye giren yarışmacıların 
ödülleri Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve meclis üye-
leri tarafından takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

En büyük kervansarayın 
ziyaretçi sayısı düştü

1229 yılında Anadolu Selçuk-
lu Sultanı I. Alaeddin Keykubad 
tarafından yaptırılan ve 1278 yı-
lında Anadolu Selçuklu Sultanı II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
genişletilen Sultanhanı Kervansa-
rayında pandemi nedeniyle yüzde 
80 ziyaretçi düşüşü yaşanıyor.

Sultanhanı İlçe Belediyesi ta-
rafında 2019 yılında restorasyonu 
tamamlanan Sultanhanı Kervan-
sarayı görkemli mimarisiyle ziya-
retçilerine kapılarını açarken, pan-
demi nedeniyle ziyaretçi sayısında 
günlük yüzde 80 düşüş yaşanıyor. 
Dünyanın en büyük kervansarayı 
olan Sultanhanı Kervansarayına 
pandemi öncesi günlük bin turist 
ziyaret ederken, şimdi günlük yak-
laşık 200 turist ziyarete geliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Sul-
tanhanı İlçe Belediye Başkanı Fahri 
Solak, “Pandemiden önce Sultan-
hanı Kervansarayımıza günlük 
ortalama bine yakın yabancı turist 
ziyaret ediyordu. Tabi pandemi 
sürecinde Sultanhanı Kervansara-
yımıza şu günlerde ortalama 200 
yabancı turist geliyor. Bu rakam 
tabi pandemi sonunda da günlük 
ortalama bin 500, 2 binlere çıkar-
mayı düşünüyoruz” dedi.

2017 yılında belediye olarak 

restorasyona başladıklarını be-
lirten Başkan Solak, “Sultanhanı 
Kervansarayımızın ciddi anlam-
da restorasyona ihtiyacı vardı. Biz 
2017 yılında dünyanın en büyük 
kervansarayımızı restorasyon ça-
lışmalarımıza başladık. 2019 son-
ları doğru da restorasyonumuzu 
tamamladık. Restorasyon aşama-
sında da kervansarayımızın kapı-
larını kapatmadık. Yine turistleri-
mize, ziyaretçilerimize açık olarak 
hizmet verdik” diye konuştu.

Dünyanın en büyük kervansa-
rayıyla ilgili yeni proje ve çalışma-
larının olduğunu belirten Başkan 
Solak konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Bazı yeni projelerimiz var. 
Kervansarayımız o günün şartla-
rında nasıl yaşatılmışsa, hamamı 
nasıl yaşatılmışsa, mutfağı. Bunla-
ra uygulama yapacağız şimdi. Sul-
tahanı Kervansarayımız bildiğiniz 
gibi bir Selçuklu mirası. Selçuklu 
yemeklerinin sunumunu burada 
yapacağız. Ahır kısmında Sultan-
hanı Kervansarayımıza çok güzel 
bir halı müzesi kazandırmayı dü-
şünüyoruz. İnşallah Sayın Valimiz 
ve Turizm Bakanlığımızın destek-
leri ile turizme tekrar kazandırmayı 
istiyoruz.”
n İHA

Hasan Hüseyin Varol
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile bağlarının tarihten gelen gö-
nül birliğiyle eşdeğer olduğunu belirterek, kimsenin gücünün bu bağları koparmaya yetmeyeceğini söyledi

Bizi ayırmaya kimsenin
gücü yetmeyecektir!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, çeşitli programlara katılmak 
için geldiği Konya’da Bedesten Çar-
şı esnafını ziyaret etti. Daha sonra 
Mevlana Müzesi’ni ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstik-
lal Harbi Şehitliği’nde Konya Kıbrıs 
Gazileri ile buluştu. Burada açıkla-
malarda bulunan Ersin Tatar, Kon-
ya’nın Kıbrıs Türkleri için çok şeyler 
ifade ettiğini söyleyerek, “Manevi-
yatın, hoşgörünün, değerlerimizin, 
geçmişimizin, büyük ünlü kişiler 
yetiştirmiş olan Konya’nın fevkala-
de önemli bir şehir olmasının yanı 
sıra, Kıbrıs Türkleri 1571’den sonra 
oraya yerleşmelerinde buna öncü-
lük etmiş. Konya, Karaman, Akşehir 
bölgelerinden Kıbrıs’a 12 binden 
fazla aile yerleşmiş. Dolayısıyla biz-
lerle elbette akrabalık bağları vardır. 
İyi ki varsınız, iyi ki varız, bu birlik-
teliğimiz ilelebet devam edecektir. 
Tarihimize baktığımızda 1071 Ma-
lazgirt Savaşlarıyla birlikte Selçuk-
luların Anadolu’ya gelişi, 1453’te 
İstanbul’un fethi ama 1571’de de 
Kıbrıs’ın fethi 80 bine yakın şehit 
verilerek gerçekleşmiş. Kıbrıs’ın 
geçmişine baktığımızda ne kadar 
büyük fedakarlıklar yapıldığını, be-
deller ödendiğini, şehitler verildi-
ğini, İstiklal Savaşında hayatlarını 

kaybedenlerimizin isimleri burada 
neşredildiğini görüyoruz. Bir kez 
daha tüm şehitlerimize rahmet dili-
yorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
varsa, KKTC varsa gerçekten çok 
sayıda şehitler verdik, bedeller öde-
dik. Ama hamdolsun bugün güçlü 
bir Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu 
Akdeniz’de sizlerin kalesi bizlerin öz 
yurdu KKTC ile bütün dünyaya bir-
lik ve beraberliğimizi haykırıyoruz. 
Bu maneviyat anlamında büyük bir 
milletin fertleri olarak bizlerin ortaya 
koyduğu cesaret ve dolayısıyla gel-
diğimiz aşamada sağladığımız bü-
tün bu süreçler bizlerin başarısıdır, 

zaferidir, geleceğe umutla bakabil-
memizin yegane teminatıdır” dedi.

1974’ten sonra Mehmetçiğin 
adaya adım atmasıyla artık iki böl-
geye ayrıldıklarını anlatan Tatar, 
“1983’ten sonra KKTC ile yolu-
muza devam ederken her zaman 
Türkiye’nin yanında olduk. Şimdi 
de benim Cumhurbaşkanı olmam-
dan sonra artık Kıbrıs’ta yan yana 
yaşayan iki devletten bahsetmek-
teyiz. Rumlarla ortaklık artık geride 
kalmıştır. Onlar hiçbir zaman kabul 
görmemiştir. Çünkü Rumlar Türkle-
rin iyi niyetlerini her zaman ellerinin 
tersiyle itmişlerdir. Oynanan oyun, 

Kıbrıs’ı tamamen AB’ye almak ve 
Kıbrıs Federal Cumhuriyeti bağla-
mında kuzeyiyle güneyiyle bizleri 
Türkiye’den kopartmak. Kimsenin 
gücü bizim bağlarımızı Türkiye ile 
koparmaya yetmez. Bizim Türkiye 
ile bağlarımız tarihten gelen gönül 
birliğimizle eşdeğerdir. 1571’den 
sonraki süreçte 450 yıldır aramız-
daki maneviyat bağları, gönül birli-
ği, milli ve her türlü heyecan bizleri 
daha da yakınlaştırmaktadır. Bu 
saatten sonra Kıbrıs Türk’ü 1974 
öncesine geri dönmez, dönmemeli-
dir. Kıbrıs Türk’ü yoluna selametle 
devam etmektedir, 1974’ten sonra 
bağımsızlığına kavuşmuştur. Bunlar 
gelinen aşamada büyük bir nimettir. 
Çünkü bağımsız, özgür yaşayabil-
mek insanlığın en büyük erdemidir. 
Bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüz-
den taviz vermek suretiyle bir anlaş-
ma yoluna asla gitmeyeceğiz” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Konya Mil-
letvekilleri Orhan Erdem, Esin Kara, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı eşlik etti. Program, ga-
zilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 
sona erdi.
n İHA

MURAT KURUM VARSA ÇÖZÜM VARDIR
Daha önceki yazı-

larımızda da belirtiğimiz 
gibi Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinin en başarılı 
bakanları arasında adını 
altın harflerle  yazdıran ba-
kanlarımızdan Konya’nın 
evladı, hemşehrimiz 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, ülkemizde 
yaşanan deprem, sel, 
yangın gibi olaylarda 
Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı personeli ile birlik-
te yaşanan olayların ardından bölgede 
hızla yürütülen çalışmalarla ve bölge in-
sanın acısını hafifletmek ve çalışmaların 
hızla tamamlanması için yoğun gayret 
gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Türkiye’nin dört bir tarafına Konya’nın 
samimiyetini, hoşgörüsünü ve yardım-
severliğini iletiyor. Özellikle şehrimizin 
gururu Konyaspor’a ait lisanslı ürünleri 
gittiği bölgelerde çocuklara vermesi ile 
birlikte Konyaspor sevgisinin geniş ku-
şaklara aktarılmasına vesile oluyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum Türkiye’nin dört bir yanında ye-
rel yönetimlerin hayata geçirilecek çok 
sayıda projesine de katkı sağlıyor. Kısa-
cası Murat Kurum bakanımız milletine 
yoğun hizmetler ulaştırması konusunda 
yoğun gayret sarf ediyor. Rabbim Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un 
yar ve yardımcısı olsun. Şehrimize bü-
yük hizmetleri olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’un isminin 
Konya’da bir yere verilerek vefa gösteril-
mesi gerektiğini inanıyorum. Vatandaş-
lar her gittiği ilde onu görünce seviniyor; 
kimi zaman “Murat amca” kimi zaman 
“Murat abi” kimi zaman da “Kara Mu-
rat geldi” diyor. Hatta “Sen geldiysen 
sorun yok hamdolsun, halledersin sen” 
diyorlar. Murat Kurum gittiği her ilde va-
tandaşlara güven veriyor. Konya’mızın 
gururu Murat Kurum sahada, afet böl-
gesinde vatandaşlarla beraber olmayı da 
ihmal etmiyor. Şunu sormak istiyorum, 
hangimiz bir haftadan fazla evinden, 
sevdiklerinden, ailesinden uzak kalabilir? 
Ama Sayın Bakanımız bazen günlerce 
afet bölgesinde kalarak, oradaki vatan-
daşlarımızın yaralarını sarmaya, onlarla 
hemhâl olmaya çalışıyor. İşte bunun adı 
fedakârlık değil de nedir?

OKULLAR CIVIL CIVIL 
SESLERLE ŞENLENDİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Pa-
zartesi günü itibariyle başladı. Yüz yüze 
eğitimden uzak geçen bir buçuk yılın 

ardından okulöncesi ile 
ilk ve orta dereceli okul-
lar yeniden tam zamanlı 
olarak eğitim öğretime 
açıldı. Yaklaşık 18 milyon 
öğrenci okulları, sınıfları 
doldurdu. Bir milyon 100 
binden fazla öğretmen 
de okullarda, sınıflarda 
öğrencileriyle bir araya 
geldi. Anne ve babalar ile 
çocukların okul telaşını 
özlediğine dün şahit ol-

duk. Bir ülke için eğitimli gençlik oldukça 
önemli. Onun için 2021-2022 Eğitim 
Öğretim Yılında eğitimin yüz yüze ke-
sintisiz devam edebilmesi için hepimizin 
pandemi kurallarına uymamız gerekiyor. 
Bu konu geleceğimizin teminatı gençle-
rimiz için oldukça önemli. Evimizin yakı-
nında bulunan ilkokulun bahçesinde ve 
iş yerimizin yakının bulunan özel lisenin 
bahçesinde öğrencileri görmek bizle-
ri çok mutlu etti. Salgınla mücadeleyi 
sürdürdüğümüz bu günlerde kurallara 
uymak hem ülkemiz hem de dünyamız 
için hayati öneme sahip. Lütfen maske, 
mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının öğ-
retmenlerimize, öğrencilerimize, anne 
ve babalara ayrıca bütün milletimize 
hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum.

KONYA’YA MAVİ ÇOK YAKIŞTI
Pazartesi akşamı Konya’mızın gu-

ruru Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca 
sosyal medya hesabından Konya’nın 
aşılama kategorisinde mavi kategoride 
yer aldığını açıkladı. Konya’da 1. doz 
aşısını yaptıran vatandaşlarımızın oranı 
yüzde 75’in üzerine çıkmış durumda. 
2. ve 3. doz aşı oranlarında da yüzde 75 
oranına ulaştık. Konya her zaman Türki-
ye’ye örnek olmuştur. Kıymetli Konyalı 
hemşehrilerimizin aşılamada daha da 
iyi bir oranla Türkiye’ye örnek olacağı 
inancındayım. Eğitimin aksamaması, 
yeni bir kısıtlama yaşanmaması adına 
aşı sırası gelmiş tüm hemşerilerimizi aşı 
olmaya davet ediyorum. Konya’nın aşı-
lama oranının artmasında büyük emek 
veren Vali Vahdettin Özkan’a, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a, Konya 
Aile Hekimliği Etkinlik Derneği Başkanı 
Dr. Yavuz Altınbaş nezdinde Konya’daki 
tüm Aile hekimlerimize, hemşirelerimize, 
hastane yöneticilerine, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Millet-
vekillerimize, kamu kurum ve kuruluş 
müdürlerine ve çalışanlarına teşekkür 
ediyor.

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

KKTC, Türkiye’yle birlikte kalkınmasını sürdürecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, Konya Ticaret Odasını (KTO) 
ziyaret ederek Konya İş Dünyası 
Temsilcileri ile buluştu. Düzen-
lenen programa Vali Vahdettin 
Özkan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, Konya 
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Esnaf ve Sanatkar-
ları Odaları Birliği (KONESOB) Mu-
harrem Karabacak, Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanvekili Mustafa 
Veli Tekelioğlu ile çok sayıda işada-
mı katıldı.

‘KONYA VE KKTC ARASINDA 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA 

KONUSUNDA KARARLIYIZ’
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 

Konya’nın Kıbrıs Türklerinin hep 
yanında olduğunu ve her zaman 

da yanında olmaya devam ede-
ceğini ifade ederek, “Konya hem 
tarihi birikimiyle hem bulunduğu 
konum itibariyle Türkiye’nin mer-
kez bir şehri olarak doğu ve batı 
ile kuzey ve güney arasında köprü 
olan bir şehirdir. Anadolu ve Kıbrıs 
ile de köprü görevi görmeye devam 
edecek olan şehrimiz bugüne ka-
dar Kıbrıs Türklerinin hep yanında 
olmuştur her zaman da olmaya de-
vam edecektir. Konya Ticaret Oda-
sı olarak Kıbrıs Türklerinin yanın-
da olmak bizim için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Kıbrıs Türk’ünün, 
Ada’da yarım asırdan fazla bir sü-
redir sürdürdüğü eşitlik ve adalet 
mücadelesinin en güçlü destekçisi 
olduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum. KKTC’de Kıbrıs Türkü’nün 
sesinin daha gür çıkmasını, hakla-
rını daha güçlü savunmasını sağla-
yacak ekonomik kalkınma dönemi-
nin başladığını görmekteyiz. Hem 

siyasi arenada güçlü bir yönetim, 
hem de gelişen ekonomi KKTC’yi 
daha ileri bir seviyeye getirecektir. 
Konya Ticaret Odası olarak, Kon-
ya ve KKTC arasında bu dönem-
de ekonomik işbirliğinin artması 
konusunda kararlılığımızı bir kez 
daha vurgulamak isterim” ifadele-
rini kullandı.

‘KKTC’IN KALKINMASI 
TÜRKİYE’YE BAĞLI’

Konya’nın ekonomik anlamda 
başarı ile KKTC arasında bağların 
güçlendirilmesi oldukça önemli ol-
duğuna dikkat çeken Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar, “Bizim gücümüz 
Türkiye Cumhuriyetidir. Bizim 
gücümüz Türkiye Cumhuriyetin 

Kıbrıs’a verdiği destektir. Kıbrıs 
Türk halkının refahı ve mutluluğu 
ve güvenli yaşamı, ekonomik gele-
ceği de Türkiye ile bağlarına bağlı-
dır. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 
yapılan anlaşmalar ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne yatırımlar ve 
projeler devam ediyor. İnanıyorum 
ki pandeminin ardından KKTC eko-

nomisi yükselişe geçecektir.  Sağlık 
sistemindeki başarılarının yanında 
Kıbrıs’ın tarihi ve doğal güzellikle-
rinin yanı sıra bir turizm ülkesi ve 
eğitim sektöründe de markalaşma 
yolunda kat ettiği mesafelerin ya-
nında su projesi ile tarımsal faali-
yetler, hizmet sektörü ile her türlü 
ekonomik yatırımlar KKTC’nin 
kendi insanına bir gelecek vaat et-
mektir.  

Umutlu bir geleceğin de ola-
bilmesi için de bütün bu çalışma-
larının aynı azim ve kararlılık ile 
devam etmesi gerekmektedir. O 
bakımdan KKTC Cumhurbaşkanı 
olarak Türkiye’nin çeşitli illerine zi-
yaretler gerçekleştiriyorum. Bu zi-
yaretlerde iş insanları ile buluşuyo-
rum. Konya’nın ekonomik anlamda 
başarı ile KKTC arasında bağların 
güçlendirilmesi oldukça önemli” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
selefi Mustafa Akıncı'nın kendisi için 
nisan ayında sarf ettiği "Ankara'nın 
papağanı" sözlerine ilişkin, "Tatar 
kimdir? Tatar ona göre Ankara'nın 
papağanıdır. Bakın zihniyete, sen ki-
min papağanısın Sayın Akıncı? Sen 
kime çalışırsın, senin hedefin nedir? 
Boş bir hedef. Benim hedefim; ana 
vatanın desteğiyle Kıbrıs halkına 
daha fazla refah mutluluk, güvenli 
bir gelecek vermek için uğraşıyo-
rum." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçe-
sinde meydana gelen sel felaketi 
sonrası bölge halkına geçmiş olsun 
ziyaretinin ardından Konya Valiliği 
ve Büyükşehir Belediyesinin da-
vetlisi olarak Konya'ya gelen KKTC 
Cumhurbaşkanı Tatar, kentte görev 
yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen toplantının başında, 

Kıbrıs'ın Osmanlı topraklarına ka-
tılışı ve KKTC'nin kuruluşuna ka-
darki süreyi özetleyen Tatar, Kıbrıs 
Rum kesimi ile Birleşmiş Milletler 
ve uluslararası toplumun, 50 yıldır 
Ada'da federasyon kurmaya yöne-
lik yürüttüğü ara buluculuk çalış-
malarının, sadece zaman kaybına 
dönüştüğünü ve sonuçsuz kaldığını 
belirtti.

Bundan sonraki evrede politik 
olarak sadece iki devletli, iki top-

lumlu, egemenlik üzerine kurulu 
bağımsız bir devlet üzerine odak-
landıklarını kaydeden Cumhurbaş-
kanı Tatar, "Benim Cumhurbaşkanı 
olmamla yeni bir dönem başlıyor. 
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da 
konuşmalarında buna sık sık de-
ğinmiştir. Ne demiştir? 'Sayın Tatar 
ile yeni bir dönem başlamıştır, Kıb-
rıs'ta bir tarih yazılmıştır. 50 yıldır 
Kıbrıs'ta bir federasyon bulma çalış-
maları boşa çıkmıştır.' dedi. Ben bir 

kez daha Türkiye'ye teşekkür etmek 
istiyorum. Kıbrıs Türkü her zaman 
Türkiye'nin desteği ile var olmuş-
tur. Bizim atalarımız aynı atalardır. 
Şu anda da söylediğimiz, Kıbrıs'ta 
federal temele dayalı bir ortaklıktan 
ziyade egemen eşitliğe dayalı, yan 
yana yaşayan iki devletli iş birliği ile 
bir anlaşmanın olacağını hep birlik-
te vurgulamaya çalışıyoruz." diye 
konuştu.

Gazetecilerin sorularını da ce-

vaplayan KKTC Cumhurbaşkanı 
Tatar, Ada'da Türk askerlerinin var-
lığının, barışın garantisi olduğunu 
vurguladı. 

Tatar, eski KKTC Cumhurbaşka-
nı Mustafa Akıncı'nın, nisan ayında-
ki Cenevre görüşmeleri öncesinde, 
kendisi için sarf ettiği "Ankara'nın 
papağanı" sözlerine karşılık, "Tür-
kiye'ye biz vefa borçluyuz. Benim 
muhaliflerim var başta Akıncı, her 
gün bir şeyler söyler. Tatar kimdir? 

Tatar, ona göre Ankara'nın papa-
ğanıdır. Bakın zihniyete, sen kimin 
papağanısın Sayın Akıncı? Sen kime 
çalışırsın, senin hedefin nedir? Boş 
bir hedef. Benim hedefim; ana va-
tanın desteğiyle Kıbrıs halkına daha 
fazla refah mutluluk, güvenli bir 
gelecek vermek için uğraşıyorum." 
ifadelerini kullandı.

Konuşmasını "Doğu Akdeniz'de 
onurlu bir siyaset yapıyoruz" diye-
rek bitiren Tatar, bundan sonra da 
Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek 
sürdürmeye devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

Toplantıda KKTC Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar'a, Konya Valisi Vah-
dettin Özkan, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya milletvekilleri Orhan Erdem 
ve Esin Kara ile Selçuklu İlçe Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı eşlik etti. n AA

Tatar: Yavru vatanın anavatana her zaman vefa borcu var
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Hayata dair ilk adımlarımı atarken 
daha küçükmüş önümdeki engeller.

Ben zorlanmayayım diye kaldırmış-
lar önümden bütün her şeyi,

Geniş bir düzlükte yol almışım ra-
hatça.

Düşe kalka öğrenmişim yürümeyi.
Büyümüşüm!
Sonra, yolumda rahat rahat yürüye-

bileyim diye önümü açanlar,
Setler kurmuşlar önüme birer birer.
Birini aştım derken diğeri çıkmış 

karşıma.
Hep bu son dediğim an, öğretmiş-

ler bana;

Ne kadar yürürsen yürü, ne kadar 
çaba sarf edersen sarf et

Biz senin yolunun hep önünde,
Yürürken beraberinde,
Koşarken sırtında olacağız diye...
Ama ben durmamışım
Önüme katmışım, tecrübe saymı-

şım.
Yanıma almışım, geleceğe yürü-

müşüm.
Sırtıma almışım, altında ezilmeden 

taşımış koşa koşa uzun yollar kat etmi-
şim.

Ben yürümeyi gerçekten öğrenmi-
şim…

Büyürken bana eş-
lik eden, eşikleri atlarken 
elimden tutan, yolumu 
açmakla kalmayıp başka 
yollardan da gidebile-
ceğimi gösteren, eğitim 
hayatım boyunca günlük 
yaşantımın içinden olayla-
ra müdahil olmuş benim 
sadece derslerimle değil 
dertlerimle de ilgilenen 
güzide öğretmenlerimin 

yaşamımdaki yeri birçok 
insandan daha kıymetli. 
Sayısız okul değiştirmiş 
biri olarak sabit bir öğ-
retmenin öğrencisi olma-
dım hiçbir zaman. Deği-
şen şartlar yeni ortamları 
beraberinde getirdi. 

Bir insan ana sınıfın-
dan başlayıp üniversiteye 
kadar kaç öğretmene 
denk gelir düşünsenize. 

Sonsuz bir bilgi alışverişi, kültür akta-
rımı, insan dağarcığı… Ben 2000 yıl-
larında başladım katlanarak çoğalma-
ya… Şu an zihnimde yer eden sayısız 

öğretmenime teker teker saygılarımı 
sunmak oldukça zor. Onların bekledik-
leri de bu değil zaten. Bize kattıklarıyla 
bir yerlerde mutlaka faydalı işlere adım 
atmış olduğumuzun bilinciyle devam 
ediyorlar öğretmeye. Hayatımıza do-
kunmakla kalmıyorlar bazen de hayatı-
mızı baştan başa değiştiriyorlar. 

Her çocuk ev ortamını, aile yapısını 
okula yansıtan davranışlarda bulunur. 
Dikkati dağınık, ilgisi az, duygusu yoğun 

her çocuğun bir konuya odaklanması 
için canını dişine takan öğretmenlerin 
ne yaşadığını o zamanlarda anlamamız 
çok zordu. Basit gibi görünen ama bire-
ye indirgendiğinde oldukça zor olan bir 
şeyi başarıyorlar farkında değiliz. Hayatı 
gerçekten bizimle paylaşan, hayatımızın 
bir parçası haline gelen öğretmenlerden 
bahsediyorum. Sınıf eğitiminin dışına 
çıkabilmiş öğrenci öğretmen ilişkisine 
kıymet verenlerden...

Yeni eğitim öğretim yılında her öğ-
rencinin ‘Benim şansım öğretmenim’ 
diyeceği bir öğrenci öğretmen ilişki di-
liyorum. 

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ

Uzman Klinik Psikolog Elmas 
Merve Malas, okula dönüş konusun-
da aileleri uyardı. Uzun bir aradan 
sonra okullarda yüz yüze eğitimin 
tekrar başladığına dikkat çeken 
Malas, “Uzun bir aranın ardından 
okullarda yüz yüze eğitimler tekrar 
başladı. Okullarına ve sınıflarına ka-
vuşan çocuklar bir yandan mutluluk 
yaşarken diğer yandan ailelerinden 
ayrılma kaygısı ile karşılaşmaktalar. 
Uzun zamandır evde aileleriyle be-
raber olmaya alışmışken şimdi her 
şey tekrar değişiyor. Pandemiden 
önce okula uyum sağlayan çocuklar 
için bile evden ayrılmak stresli bir 
durum haline geldi. 

Birçok çocuk ayrılma korkusu 
yaşayabilir. Ebeveynlerine, aile üye-
lerinden birisine ya da kendilerine 
bir şey olmasından dolayı endişe 
hissedebilirler. Bu sebeple de oku-
la gitmeyi reddedebilirler. Özellikle 
bağlanma problemi yaşayan ço-
cuklarda bu daha fazla görülebilir. 
Ayrılma kaygısı sadece çocuklarda 
görülmez, yetişkinlerde de görüle-
bilir. Anne ve babalar çocukların-
dan ayrılmak istemeyebilir. Bu da 
çocukların kaygılarını besleyebilir. 

Burada önce ailelerin kendileri ile 
ilgilenmeleri gerekirse bir uzmana 
danışmaları gerekir. Dışarıda hala 
salgının devam etmesi, maskele-
rin ve el dezenfektanı kullanılmaya 
devam edilmesi çocukları hastalık-
la ilgili kaygılandırabilir. Her çocuk 
ve ailesi pandemiyi farklı şekillerde 
yaşadı. Bazı çocuklar belki yoğun 
kaygı ve korku yaşamasa bile okulda 
yoğun korkuları olan arkadaşları ile 
bir araya geldiği zaman kaygıları te-
tiklenebilir. Çocuklar uzun zamandır 
sosyal çevrelerinde değiller, bu du-
rumda çocukları olumsuz etkileyebi-

lir. Uzun zamandır internete ve akıllı 
telefonlara bağımlı şekilde yaşıyor-
lar. Sosyal ortamlara girdiklerinde 
sosyal kaygı ve okul fobisi yaşayabi-
lirler.” İfadelerini kullandı.

‘KAYGILAR ÇOCUKLARIN 
DAVRANIŞLARINA YANSIYABİLİR’

Kaygıların çocukların davranış-
larına yansıyabileceğine dikkat çe-
ken Uzman Klinik Psikolog Elmas 
Merve Malas, “Salgın ve ayrılma 
kaygısı dışında çocukları bir de okul-
da bazı zorluklar bekliyor. Çocuklar, 
kendisinde veya ailesinde covid teş-
hisi konulanlara, aşı olan ya da olma-

yan kişilere yönelik ayrımcı dışlayıcı 
davranışlara maruz kalabilir. Covid 
kurallarına dikkat etmede zorlayıcı 
ve incitici uygulamalar, çocukların 
stres yüklerini artırabilir. Çocuklar 
stres yüklerini birbirlerine zorbalık 
yaparak gösterebilirler. Burada ai-
leler çocukların maruz kaldıkları bu 
tip zorbalıklara dikkat etmelidir. Her 
türlü zorbalık genellikle gizli kalır. 
Çocuklar zorbalığa uğradıklarının 
farkında olmayabilirler. Bunun so-
nucunda da çocukların okula gitmek 
istememe, gece uyuyamama, daha 
küçük yaşlar için alt ıslatma, parmak 
emme ve tırnak yeme gibi davranış-
lar olduğunda aileleri çocukların bu 
kaygılarını anlayabilmelidirler. Bu 
davranışlar her zaman çocukların 
zorbalığa maruz kaldıkları anlamına 
gelmez. Ancak kaygılar çocukların 
davranışlarına yansıyabilir. Aileler 
çocuklarında herhangi olumsuz bir 
durum görürse önce kendileri ço-
cukları ile konuşmalı, neler olduğu-
nu anlamlı ve rehberlik etmelidir. 
Bu konu da sınıf öğretmenlerinden 
ya da okul rehber öğretmenlerinden 
destek alabilirler” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çocuklarda, evden ayrılma korkusuna dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller 
arasında yer aldığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü, salgından kurtuluşun tek çaresinin aşı olduğunu vurguladı

Konya ‘mavi’ oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

sosyal medya adresinden yaptı-
ğı açıklamada Konya’da ilk doz aşı 
oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin 
"mavi" kategorideki iller arasında yer 
aldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca, “Risk haritasında mavi-
ye yükselen Kars ve Konya’yı kutlu-
yoruz” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Kars, ilk doz aşı oranında yüzde 
75’i geçerek orta risk seviyesini dü-
şük risk seviyesine indirdi. 4 Turun-
cu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir 
örnek var! 

Mavi Kars’ı kutluyoruz. Risk ha-
ritasında en büyük değişikliklerden 
birini Konya yaptı. Nüfusu en kala-
balık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu 
Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşü-
recek! Kutluyoruz, Konya” ifadeleri-
ni kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
MAVİ AÇIKLAMASI YAPTI

Konya İl Sağlık Müdürlüğü sos-
yal medya hesabından yaptığı açık-
lama ile Konya’nın Mavi kategoride 
yer aldığını ve salgından kurtuluşun 
tek reçetesinin ‘Aşı’ olduğunu hatır-
lattığı açıklamada, “Sağlık Bakanlı-
ğımız tarafından açıklanan Covid-19 
Aşı Bilgilendirme Haritasında ‘Sarı’ 
il kategorisinden, ‘Mavi’ (düşük risk-
li) il kategorisine geçmekten dolayı 
mutlu, salgın ile yaptığımız müca-
delede artık daha da umutluyuz. 
Şehrimizde 1. doz aşısını yaptıran 
vatandaşlarımızın oranı yüzde 75’in 

üzerine çıkmış durumdadır. 
Salgının tamamen kontrol altına 

alınabilmesi için vatandaşlarımızdan 
duyarlılıklarının devam etmesini is-

tiyor, 2. ve 3. doz aşı oranlarında da 
yüzde 75 ve üzerini yakalayabilmek 
için aşı zamanı gelen vatandaşları-
mızı en kısa sürede aşı poliklinikle-
rimize davet ediyoruz. 

Aşılama hizmetleri ilimizde, 
kamu, özel ve üniversite hastane-
leri başta olmak üzere aile sağlığı 
merkezleri ve erişimin kolay olduğu 
birçok noktada verilen hizmetlerle 
sağlanmaktadır. Bu hizmetleri va-
tandaşlarımıza ulaştırarak, salgının 
bir an önce bitmesi için özverili ve 
fedakâr bir şekilde görev yapan tüm 
sağlık çalışanlarımıza tekrardan te-
şekkür ediyor, salgından kurtuluşun 
tek reçetesinin ‘Aşı’ olduğunu bir 
kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerine 
yer verdi. n SİBEL CANDAN

NEÜ’den 2 eser Altın 
Koza’da finale kaldı

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema bölümü, 28. Uluslararası 
Adana Altın Koza Film Festivali'n-
de iki (2) eserle finale kalmaya hak 
kazandı.

Daha önce 1001 Gözle Rize 
Film Festivali, T.C. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Sıfır Atık Kısa 
Film Yarışması, TRT Geleceğin 
İletişimcileri, 22. Uluslararası Al-
tın Safran Belgesel Film Yarışma-
sı, Uluslararası Sırbistan Short Cut 
2021 Film Yarışması, Harput Film 
Festivali ve Niğde Kısa Film Yarış-
ması gibi çeşitli ulusal ve ulusla-
rarası film festivallerinde senaryo, 
televizyon haberi ve belgesel film 
kategorilerinde ön elemeleri geçip 
finale kalan ve ödüller alan bölüm, 
1969'dan beri her yıl zenginleşen 
içeriği ile ülkemizin en önemli 
kültür-sanat etkinliklerinden biri 
olan Altın Koza Film Festivali'nde 
de iki belgesel film ile elde ettiği 
başarılarına bir yenisini daha ek-
ledi.

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Radyo, Televizyon ve 

Sinema Bölümü ve "Çatalhöyük 
Film Medya Atölyesi'nin" katkı-
larıyla 3.sınıf öğrencileri Ömer 
Güler’in yönetmenliğinde yapı-
mı tamamlanan "ARAYIŞ" filmi 
ve Abdulkadir Kalay'ın yönet-
menliğinde yapımı tamamlanan 
"POSTA" filmleri Öğrenci Filmleri 
Kategorisi’nde finalistler arasında 
yer aldı. İki film 13-19 Eylül 2021 
tarihlerinde festival sürecinde iz-
leyiciyle buluşacak ve “En İyi Bel-
gesel Film” ödülü için yarışacak.

 “Posta” isimli eserle finale 
kalan 3.sınıf öğrencisi Abdülkadir 
Kalay, tarih boyunca ülkeler ve in-
sanlar için birçok önemli misyona 
imza atan postacıların gün içinde 
yaşadığı fiziksel ve duygusal zor-
luklarla birlikte bu mesleğin ince-
liklerini; “Arayış” isimli eserle fi-
nale kalan 3. Sınıf öğrencisi Ömer 
Güler ise, arka plana atılan ve 
önemsenmeyen eşyalara el verip 
onları yeniden var etmesi ile ken-
disinin varoluşunu inşa eden Hü-
seyin Taşpınar’ın eşyalar üzerinde 
manevi bir yolculuğa çıkarak ha-
kikat arayışını konu alan belgese-
liyle jürinin beğenisini toplayarak 
finale kaldı. n HABER MERKEZİ

Ağustos ayının zam
şampiyonu salatalık

Tüketici fiyatları bazında ağus-
tosta en fazla fiyat artışı yüzde 
56,30 ile salatalıkta, en fazla fiyat 
düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk ti-
şörtünde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, geçen ay, 
salatalıktaki fiyat artışını yüzde 
43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile 
limon izledi. Ağustosta fiyatı en 

çok artış gösteren diğer ürünler 
arasında yüzde 32,79 ile taze fasul-
ye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 
19,11 ile kuru soğan yer aldı. 

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü 
ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişört-
te oldu. Bunu yüzde 7,15 ile pata-
tes, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 
5,63 ile erkek tişörtü, yüzde 5,26 
ile üzüm takip etti. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ
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Konya merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
Konya merkezli 12 ve 4 ilde 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı ope-
rasyonda, 26 şüpheli hakkında ya-
kalama kararı çıkartıldı. Operasyon 
kapsamında 14 şüpheli gözaltına 
alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan FETÖ/PDY Silahlı Terör Ör-
gütü üyelerine yönelik yürütülen 
soruşturmalar devam ediyor. Bu 
kapsamda, FETÖ/PDY Silahlı Terör 
Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline sözde 'Mahrem İmam-
lık' yaptıkları anlaşılan toplam 11 
şüpheli hakkında soruşturma baş-
latıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının 
talimatıyla Konya merkezli 4 ilde 
gerçekleştirilen eş zamanlı operas-
yonda, 6 şüpheli yakalanarak gözal-

tına alındı. Şüpheliler sorgulanmak 
üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele (TEM) Şube Mü-
dürlüğüne götürüldü. Firari 5 şüp-
helinin yakalanması için çalışmala-
rın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından Konya merkez-
li 12 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör 
Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline sözde 'Mahrem İmam-
lık' yaptıkları anlaşılan toplam 15 
şüpheli hakkında soruşturma baş-
latıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın talimatıyla Konya merkezli 12 
ilde yapılan eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Gözaltına alından 8 
şüpheli Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü KOM Şube Müdürlüğüne 
götürüldü. Firari olan 7 şüphelinin 
yakalanması için çalışmalar devam 
diyor. n İHA

Konya’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete açılan Şehir Hastanesi’nde bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya sağlık 
hizmeti verildi. Konya Şehir Hastanesi, salgın döneminde pandemi dışı hastaların yönlendirildiği bir sağlık üssü oldu

Konya Şehir Hastanesi 
hastalara şifa dağıtıyor

Korona virüs (Covid-19) salgı-
nı Konya’da dönem dönem yoğun 
olarak yaşanırken, hasta sayısının 
oldukça arttığı bir dönemde Şehir 
Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihinde 
hizmet vermeye başladı. Bu dönem-
de Konya Şehir Hastanesi adeta ilaç 
oldu. Kentteki diğer hastanelerde 
pandemi hastalarının tedavileri de-
vam ederken, pandemi dışı hastalar 
için Şehir Hastanesi ayrıldı. Polikli-
nik, acil, doğum ve ameliyat hizmet-
lerinin aksatılmadan yürütüldüğü 
hastane, pandemi dışı hastaların 
yönlendirildiği bir sağlık üssü haline 
geldi.

BİR YILDA 1 MİLYON 298 BİN 
127 HASTAYA HİZMET

Konya Şehir Hastanesi 5 Ağus-
tos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı 
ilk etabıyla hasta kabulüne başla-
dı. Mayıs 2020’de ikinci etabın da 
tamamlanması ile birlikte bin 250 
yatak kapasitesiyle Konya ve çev-
re illere hizmet sunan hastanede, 
hasta kabulüne başlandığı günden 
bugüne kadar 1 milyon 298 bin 127 
hastaya hizmet verildi. Bu hastalar-
dan 46 bin 648’i servislerde yatan 
hasta statüsünde tedavi aldı. Pan-
demi dışı tüm hasta ve acil vakala-
rın müracaat ettiği hastanede aynı 
dönemde acil servise ambulansla 
getirilen hasta sayısı 33 bin 599 
olarak kayıtlara geçti. Hastanede bir 
yıllık hizmet döneminde 89 bin 812 
ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 25 
bin 373’ünü A, B, C grubu özellikli 
ameliyatlar oluşturdu. Hastanede, 
hizmet vermeye başladığı günden 
bu yana 4 bin 105’i normal doğum 
olmak üzere toplamda 7 bin 52 do-
ğum gerçekleştirildi. Bu dönemde 
hastanede 168 hastaya açık kalp 
ameliyatı, 92 hastaya da by-pass 
uygulandı. Aynı dönem içerisinde 

55 hastaya el cerrahisi replantasyon 
cerrahisi tedavisi yapıldı. Yanık mer-
kezi ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 
50 seviyelerinde hizmet sundu.

Konya Şehir Hastanesi’nde 61’i 
öğretim görevlisi, 366’sı uzman 
doktor, 213’ü asistan ve 26’sı pra-
tisyen doktor olmak üzere toplamda 
666 hekim görev yapıyor. Bin 513’ü 

ebe-hemşire olmak üzere diğer sağ-
lık çalışanları ile birlikte bu sayı top-
lamda 2 bin 700’e çıkıyor.

ŞEHİR HASTANESİ PANDEMİNİN 
ÇOK YOĞUN OLDUĞU GEÇEN YILDA 

PANDEMİ DIŞI HASTALAR İÇİN 
ŞİFA KAYNAĞI OLDU’

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Şehir Hastanesinin 
Ağustos 2020’den itibaren hizmete 
başladığını hatırlatarak, “Bu dönem-
de 1. etap dediğimiz 838 yatakla 
hizmete başlayan hastanemizde 
Mayıs 2021’den itibaren 2. etabı 
kalan 412 yatakla halkımızın hiz-
metine sunulmuştur. Şehir Hasta-
nemizin hizmete sunulduğu dönem 
pandemiye denk geldi. Pandeminin 
çok yoğun olduğu geçen yılda pan-
demi dışı hastalarımız için bir şifa 
kaynağı olmuştur. Acil servisleriyle, 
poliklinikleriyle, yataklı servisiyle, 
ameliyathaneleriyle Konya halkının 
dertlerine derman oldu. Bu dönem-
de günlük yaklaşık 90’ın üzerinde 
ambulansla hasta kabulü yapıldı. 

Bu toplamda 33 bin hastayı geçiyor. 
Yine 25 binin üzerinde ameliyatlar 
yapıldı. 7 binin üzerinde doğum ger-
çekleşti” dedi.

‘ÖZELLİKLİ BİRİMLERİMİZİ
 HIZLA DEVREYE KOYARAK 
VATANDAŞLARIMIZA ŞİFA 

DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
İl Sağlık Müdürü Koç, Şehir 

Hastanesinin rutin işlerinin yanın-
da özellikli işlerle de öne çıktığını 
belirterek, “Son dönemde, Mayıs 
ayından itibaren Radyasyon Onkolo-
jisi, Tıbbi Onkoloji, Nükleer Tıp gibi 
birimlerimiz de hizmete sunuldu 
ve buralarda hastalarımıza şifa da-
ğıtmaktadır. Ayrıca son dönemde, 
özellikle Konya’mızda kamuda ilk 
olan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 
Kliniğimiz hizmete girdi ve bura-
da ameliyatlar başladı. Bu şekilde 
özellikli birimlerimizi hızla devreye 
koyarak vatandaşlarımıza şifa dağıt-
maya devam edeceğiz inşallah” diye 
konuştu.
n İHA

Minibüsün TIR’a çarptığı
kazada 1 kişi yaralandı

Ereğli ilçesinde TIR’ın dorse-
sine arkadan çarpan minibüsün 
sürücüsü yaralandı. Kaza, Konya 
Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi 
Organize Sanayi Bölgesi karşısında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, N.Y.’nin 
kullandığı 42 JL 043 plakalı Hyun-
dai marka panelvan minibüs, E.H. 
idaresindeki 33 ADU 785 plakalı 
TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle minibüste sı-
kışan sürücü N.Y. yaralandı. Kaza-
yı görenlerin haber vermesiyle olay 
yerine sağlık ve jandarma, polis ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştı-
ğı yerden kurtarılan yaralı sürücü 
ambulansla Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Prof. Dr. Mehmet Koç
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İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden

Ereğli’de güneşte kurutulan 
domatesler, makarnasıyla ünlü 
İtalya'ya ihraç ediliyor. Yılın en sı-
cak günlerine rastlayan domates 
kurutma işlemi, Konya'nın Ereğli 
ilçesindeki firmaya ait 400 dönüm 
arazi üzerine uygulanmış sergide 
400 mevsimlik işçiyle yapılıyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayıp 
akşamın son anlarına kadar süren 
domates kurutma işlemi için Ada-
na ve Konya'da üretilen 60 bin ton 
yaş domates tırlarla alana getirili-
yor.

Sıcak havaların da etkisiyle beş 
gün süren kurutma işleminin ar-
dından elde edilen 6 bin ton kuru 

domates, İzmir Limanı'ndan yola 
çıkarak spagettisiyle ünlü İtalyan 
mutfağına makarna sosu yapılmak 
üzere giriyor.

‘KURUTMA İŞLEMİ 
ÇİFTÇİYİ KURTARIYOR’

Ereğli Bereket Tarım Firması 
sahibi İbrahim İlaslan, kurutulmuş 
domatesin yaş domatese göre kat-
ma değerinin daha yüksek oldu-
ğunu belirtti. Kuru domates işine 
girmeden önce yaş domatesleri 
hallere ve salça yapan yurt içindeki 
firmalara verdiklerini dile getiren 
İlaslan, şunları kaydetti: "Konya 
ve Adana'da üretilen domatesler 
buradaki tesisimizde işleniyor. Se-

zonda 60 bin ton yaş domates işle-
yip bundan 6 bin tona yakın kuru 
domates elde ediyoruz. İşlemesini 
yaptığımız domatesin ihracatını ise 
İzmirli ortağımız vasıtasıyla ger-
çekleştiriyoruz. Kuru domates işi-
ne girmeden önce yaş domatesleri 
hallere ve salça yapan yurt içindeki 
firmalara veriyorduk. Ancak halin 
bize katma değeri düşüktü. Kuru 
domates çiftçiye büyük katkı sağ-
ladı. Mahsul artık daha iyi değer-
lendiriliyor. Kurutma işlemi çiftçiyi 
kurtarıyor. Kuru domatese geçtiği-
miz için iki yıldır ihracatını yapıyo-
ruz. Kurutulmuş domateslerimizi 
İtalya'ya ihraç ediyoruz. İtalyanlar 

genelde makarna sosu olarak kul-
lanmak amacıyla alıyorlar. Zaten 
domates mutfakta her türlü kulla-
nılabiliyor."

Kurutmalık tesis kurmanın 
kendilerine çok değer kattığını an-
latan İlaslan, "Domates ekimine 
beşinci ayın başlarında başlıyoruz, 
sekizinci ayda hasat dönemine ge-
çiyoruz. Kurutma aşaması mevsim 
şartlarına göre değişmekle birlikte 
içinde bulunduğumuz aylarda her 
bir parti için ortalama 5 günlük 
süre alıyor. Bu süreçten sonra ku-
ruyan domatesleri soğuk hava de-
polarına kaldırıyoruz. Sonrasında 
ise paketleme işlemini gerçekleşti-

rip yurt dışına gönderiyoruz." diye 
konuştu.

‘BURADA İŞİN ASIL ZOR 
TARAFINI YAPAN ÇİFTÇİDİR’
Ereğli Toprak Tarım Mesul 

Müdürü Can Sayal ise tarladan 
günün her saati kurutma yapıla-
cak alana domates yüklü tırların 
gelerek mahsul bıraktığını söyledi. 
Domatesin alana geldikten sonra 
kesilip kurutulduğunu ardından da 
soğuk hava depolarına kaldırıldığını 
anlatan Sayal, "Burada işin asıl zor 
tarafını yapan çiftçidir. Domatesi 
toprağa ektikten sonra tezgaha ge-
lene kadar 90 gün ile 120 gün arası 
zaman geçmektedir. Mayıs ayının 

ilk haftalarında dikim işlemi baş-
lar, ağustos ayının sonuna kadar 
tarladaki işlemler devam eder. Bu 
esnada yağmur, çamur, sıcak de-
meden tarım işçileri süreci buraya 
kadar getiriyor. Güneşin en dik ol-
duğu saatlerde çalışmak gerçekten 
çok zor. Buradaki işçi sabah saat 
5.30'da tarlaya iner, akşam hava 
kararıncaya kadar kesim işlemi 
devam eder. Dönüşümlü olarak 
çalışırlar, günlük dinlenme saatleri 
vardır. Dönem olarak hasadın en 
hızlı olduğu günlerdeyiz. Temmuz 
sonunda başlayan hasat ağustosta 
zirveye ulaşır, eylül ayında ise tek-
rar düşmeye başlar." dedi. n AA

Meram Belediyesi’nin eğitim 
projesi Bilim Kurdu bünyesinde 
eğitim alan 8. Sınıf öğrencisi Ah-
met Sina Kurt, TÜBİTAK Bilimsel 
Araştırma Projeleri yarışmasında 
1. oldu. 

Meram Belediyesi’nin eğitime 
katkı sağlanması amacıyla hayata 
geçirdiği Bilim Kurdu projesinde 
eğitim gören öğrenciler, başarıla-
rıyla adından söz ettiriyor.

FİZİK ALANINDA 
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ GELDİ
TÜBİTAK tarafından organize 

edilen Bilimsel Araştırma Projeleri 
Yarışması kapsamında, Vali Necati 
Çetinkaya Ortaokulu’nda öğrenim 

gören 8. sınıf öğrencisi Ahmet 
Sina Kurt, büyük bir başarıya imza 

attı. 
Meram Belediyesi’nin eğitim 

projesi olan Bilim Kurdu bünyesin-
deki eğitimlere katılan Ahmet Sina 
Kurt, TÜBİTAK’ın düzenlediği ya-
rışmaya katılarak Fizik dalında 
Türkiye birinciliği elde etti.

15 BİN 674 PROJE YARIŞTI
Bu yıl 15. TÜBİTAK Bilimsel 

Araştırma Projeleri Yarışması’na 3 
bin 89 farklı okuldan toplamda 15 
bin 674 proje katılırken Konya’yı 
başarıyla temsil eden Ahmet Sina 
Kurt, kazandığı birincilikle herkese 
gurur yaşattı. 

Kurt, geçtiğimiz yıl yine aynı 
yarışmada, Fizik dalında bölge 
ikinciliği elde etmişti.
n HABER MERKEZİ

Meram Bilim Kurdu öğrencisi birinci oldu

Kendisine ait büyük bir atölyede ahşaptan doğal oyuncaklar yapma hayaliyle şehir hayatından vazgeçip baba ocağı 
köyüne dönen Merih Altıncaba, hobisi uğruna şehirdeki işine gitmek için her gün 100 kilometrelik yola katlanıyor

Hobisi tutkusu olunca
evini köyüne taşıdı

İstirahat günlerini değerlendir-
mek için ahşap işlerini uğraş edinen 
güvenlik görevlisi Merih Altınca-
ba, şehirdeki evinin balkonunda 
başlattığı hobisini atölyeye taşıma 
hevesiyle köyüne döndü. İş yerinin 
bulunduğu kent merkezine 50 kilo-
metre mesafedeki Sarayönü ilçesi-
nin Başhüyük Mahallesi'ne taşınan 
Altıncaba, ailesinden kalan eve yer-
leşti.

Bahçesindeki depoyu ahşap 
atölyesine dönüştüren Altıncaba, 
izin günlerini atölyesinde oyuncak 
yaparak geçirebilmek için günlük 
100 kilometre yol kat ederek şehir-
deki işine gidiş-dönüş yapıyor.

Altıncaba, boş zamanının ta-
mamını atölyesinde geçiriyor, çam 
ağacıyla yaptığı ve zeytinyağı ile ci-
laladığı doğal oyuncakların bazılarını 
koleksiyon yapıyor, bazılarını hediye 
ederek çocukları sevindiriyor, bazı-
larını da ücretiyle veriyor. Altıncaba, 
koleksiyonlarını el emeği sergilerine 
de çıkarıyor.

Traktörler, tarım makineleri, 
yük taşıyıcılar, iş makineleri, trenler, 
minyatür oturma gurupları, ev eşya-

ları, evler yapan Altıncaba'ya zaman 
zaman eşi ve çocukları da atölyesin-
de eşlik ediyor.

Hobisi yaşam tarzına dönüşen 
41 yaşındaki Merih Altıncaba, ahşap 
oyuncak yapmaya evinin balkonun-
da, kıl testereyle başladığını söyledi. 
Sonrasında aldığı motorlu kıl teste-
reyle hobisini büyütmeye başladığı-
nı belirten Altıncaba, "Ahşap mum-
luklar, küçük arabalar yapmaya 
başladım. Böylece başka makinelere 
ve aletlere de ihtiyacım olduğunu 
fark ettim. Ekipmanlarım artmaya 

başlayınca daha büyük bir alan ihti-
yaç doğdu. Balkona sığamaz olunca 
dükkan aradım ama kiralar yüksek 
geldi. Köyüme taşınmaya karar ver-
dim. Taşındıktan sonra makine sayı-
mı arttırdım ve hobimi büyüttüm." 
diye konuştu.

‘ZAMANIN NASIL 
GEÇTİĞİNİ FARK ETMİYORUM’
Atölyesini ve oyuncak yapmayı 

çok sevdiğini vurgulayan Altıncaba, 
ahşapla uğraşırken günlük hayatın 
stresinden arındığını, kahvede va-
kit geçirmek yerine, sevdiği bir işle 

boş zamanını değerlendirdiğini dile 
getirdi.

Altıncaba, şöyle devam etti: "İs-
tirahatli veya izinde olduğum günler 
atölyeme girdiğimde zamanın nasıl 
geçtiğini fark etmiyorum. Sabah 8'de 
giriyorum, öğlen olduğunu acıkınca 
anlıyorum. Yemek yiyip geliyorum, 
tekrar başlıyorum. Akşam olduğunu 
da ezan vakti gelince namaz kılaca-
ğım zaman veya evden çağırırlarsa 
öyle anlıyorum. Çam ağacından çe-
şitli arabalar, traktörler, kepçe tarzı 
araçlar, taşıyıcı araçlar, küçük kız ço-
cukları için beşikler, yine kız çocuk-
larının bebekleriyle oynayabilmeleri 
için küçük evler, masalar, sandalye-
ler yapıyorum."

Ahşaptan doğal oyuncak yapımı-
nı gelecekte asıl işine dönüştürmeyi 
hedeflediğini kaydeden Altıncaba, 
"İleride inşallah bilgimi ve tecrübe-
mi artırırsam makinelerimi daha 
da büyütmek, sayısını ve çeşitlerini 
arttırmak istiyorum. Yasal yükümlü-
lüklerimi de yerine getirdikten sonra 
bir işletme gibi oyuncaklarımı tüm 
Türkiye'ye sunmak istiyorum." dedi.
n AA

Emniyet Müdürü Dinç 
muhtarlarla buluştu

Konya İl Emniyet Müdürü 
Engin Dinç, merkez Karatay, Sel-
çuklu ve Meram ilçelerinde görev 
yapan muhtarlarla toplantı düzen-
ledi. Toplantıda, güvenlik, asayiş 
konuları başta olmak üzere yeni 
eğitim ve öğretim yılının başla-
masıyla okullarda ve çevresinde 
alınacak tedbirler ele alındı. Konya 
Polisevi'nde yaklaşık 200 muhtarın 
katılımı ile gerçekleştirilen toplan-
tıda mahalle muhtarları, güvenlik 
tedbirleriyle alakalı taleplerini dile 
getirdi. İl Emniyet Müdürü Engin 
Dinç, mahallelerdeki huzur ve gü-
venin tesisi için muhtarlara önemli 
görevler düştüğünü söyledi.

Dinç, muhtarlardan, gördük-
leri olumsuzlukları zaman kay-

betmeden 112 Acil İhbar Hattı'na 
bildirmelerini istedi. Muhtarlara ve 
vatandaşlara emniyet güçlerinin 
kapılarının her zaman açık olduğu-
nu ifade eden Dinç, "Mahallelerde 
yapılan anlık şok uygulamalar-
la oluşabilecek asayiş olaylarının 
önüne geçildi. Vatandaşlarımızın 
huzur ve refah ortamını sağlamak 
için üst düzey çaba sarf edip ge-
rekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi. 
Muhtarlar, kentte yürütülen çalış-
malardan ve alınan tedbirlerden 
dolayı başta İl Emniyet Müdürü 
olmak üzere Konya polisine teşek-
kür etti. Dinç de muhtarlarla bu 
tür toplantıların belirli periyotlarla 
yapılacağını belirtti.
n AA

Jandarmadan okullarda 
bilgilendirme ve denetim

Konya İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, 2021-2022 eği-
tim öğretim yılının ilk gününde 
sorumluluk bölgesinde bulunan 
okullarda bilgilendirme ve de-
netimler gerçekleştirdi. Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
yeni eğitim-öğretim döneminin 
başlamasıyla birlikte çocukların 
suça sürüklenmesinin önlenmesi, 
zararlı alışkanlıklardan korunma-
sı, eğitim ve öğretimin güvenli bir 
şekilde sürdürülebilmesi maksa-

dıyla 560 personelle sorumluluk 
bölgelerinde bulunan 630 okulu 
ziyaret etti. Ziyaretlerde okul ida-
recilerinin ‘Güvenli Okul’ projesi 
kapsamında okul güvenliği ile gö-
revlendirilen koordinasyon görev-
lileri ile iletişim halinde olmaları 
sağlanırken, öğrenci ve velilere 
çocuk suçlarına yönelik bilgilen-
dirme yapıldı. Jandarma ekipleri 
okul çevreleri ve servis araçlarına 
yönelik denetimler gerçekleştirdi.
n İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Selçuklu Müftülüğü'ne bağlı 

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

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

gündüzlü ve yatılı olmak üzere eğitim vermekteyiz.

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

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

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;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)

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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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.

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.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ile Karatay ilçesi, Fetih(mezbaha) mah. 20397 ada, 13 parsel, 18 Blok, 
Zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm, 2/2400 arsa paylı ana taşınmaz niteliği 22 bloktan ibaret 8 katlı 
betonarme karkas olan, ana taşınmaz yüzölçümü 81142,00m2 olan mesken vasfı da taşınmaz tam 
hisseli olup borçlu adına kayıtlıdır. Söz konusu binanın bulunduğu Karataş ilçesi Fetih mahallesinde 
hem mesken hem de binaların zemin katlarında ve ara ara işyerleri de bulunmaktadır. Bölgede altyapı 
çalışmaları tamamlanmış olup, orta rayiçli bir bölgededir. Gayrimenkul şehir merkezinde biraz uzakta 
olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşınma araçları duraklarına yakın konumdadır. Bina Aslanlı 
kışla Caddesine cepheli konumda olup, 100m doğusunda Konya Ereğli Caddesi, Adana çevre yolu 
caddesi ve Aslanlı kışla caddesi kesişim kavşağı bulunmakta, 110 m kuzeyinde Konya Adliye sarayı, 
100m güney batısında Karatay itfaiye merkezi ve Samanpazarı otobüs merkezi, 200m doğusunda 
Karatay şehir parkı ve 550 m güneyinde de Konya şehir hastanesi bulunmaktadır. Taşınmaz 
Mevlâna kültür merkezine 2.2 km, Mevlâna müzesine3,5 km, vilayet merkezine de 4 km mesafede 
bulunmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel bakımdan gelişmiş vaziyet durumdadır. Her türlü alt yapı 
hizmetleri tam olup, belediye ve diğer kamu hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Taşınmaz 
alışveriş ve iş merkezlerine, resmi dairelere, eğitim kurumlarına, sosyal alanlara, pazar alanlarına, 
sağlık merkezlerine yakın vaziyettedir. Ana gayrimenkul arsasının üzerinde 22 adet blok olup bloklar 
yaklaşık 16 yıllıktır. Kıymet takdiri yapılan 18. blokta, onaylı mimari projesine göre her katında 4 daire, 
toplamda 32 adet daire bulunmaktadır. Binanın ana giriş kapısı ve merdiven korkulukları ferforje 
doğramadan, dış rüzgarlık kapısı ise; alüminyum doğramadan yapılmıştır. Binanın giriş kısmının ve 
tüm katların zeminleri ile merdiven basamakları mermer kaplama olup, yine giriş kapısı ve asansör 
etrafları duvarlar da mermer kaplama yapılı, giriş ve merdiven kovasının diğer kalan kısımlarının duvar 
bölümleriyle tavanları da sıva üstü plastik boya yapılmıştır. Binanın dış cephesi ise; subasmana kadar 
mermer kaplama yapılmış olup, çatısı ahşap oturtma çatı üzeri kiremit örtülüdür. Parsel etrafında 
beton bahçe duvarları üzeri tel çit yapılmış ve bahçesinde otopark, çevre düzenlemesi ve kamelyalar 
yapılmıştır. Bina çekme mesafesine uyun olarak inşa edilmiş ve parselde yapılaşma tamamlanmıştır. 
Söz konusu kıymet takdirine konu 1 bağımsız bölüm nolu daire; 18. blok, zemin katında olup, dairenin 
yaklaşık yüzölçümü brüt 142,97m2, net ise 103,72m2 dir. Dairede 3 oda, salon, mutfak, antre, lavabo 
-wc, banyo, duş ve 2 adet balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap 
kapı olup, pencereleri ise PVC doğrama ve çift camlıdır. Tüm pencerelerine dışarıdan demir korkuluk 
yapılmıştır. Salon ve odaların zeminleri cilalı tahta kaplama, antre hol, mutfak, balkonlar ve ıslak 
hacimlerin tüm zeminleri de seramik kaplamadır. Salon antre, mutfak ve odaların duvarları alçı sıva 
üzeri plastik boyalı, lavabo, banyo ve wc'nin duvarları ise; yarıya kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; 
alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgâhı bulunmakta olup, antrede vestiyer, banyo ve lavaboda 
lavabo, banyoda klozet bulunmaktadır. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. 
Kuzey ve batı cephesi olan dairedir. Mesken kesif sırasında kapalı olduğu için girilememiş ve emsal 
yan daireden bilgi alınmıştır. Merkezde kiracının oturduğu tespit edilmiş olan mesken
Adresi   : Fetih Mah., Aslanlı Kışla Caddesi Ferhat Apt. No:263/1 . Karatay / KONYA
Yüzölçümü  : 81.142,00 m2     
Arsa Payı  : 2/2400
İmar Durumu  : Konut alanına isabet etmekte olup, imar uyg. görmüş, imar parselidir
Üzerinde 22 adet B+8 katlı mevcut bina bulunmakta olup, 2005 yılı inşaat ruhsatı ve iskanı bulunmakta 
ve binada kat mülkiyetine geçilmiştir. Etrafında benzer özelliklere sahip, 6 ve 8 şer katlı meskenler 
bulunmaktadır.
Kıymeti   : 240.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz Kaydında ihtiyati hacizler, hacizler ve ipotek şerhi bulunmakta
     olup kaydından bakılabilir. (Tapu kaydındaki gibidir.)
1. Satış Günü  : 20/10/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü  : 19/11/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Adliye ihale Salonu-Karatay/KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/2201 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 2. İCRA DAİRESİ

2017/2201 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1442655

Yeni eğitim öğretim yılının sorunlarla birlikte başladığını ifade eden Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, “Pandemiyle 
birlikte problemler bir kat daha arttı. Velisinden öğrencisine, okul idarecisinden öğretmenine herkese kolaylıklar diliyorum” dedi

Allah kolaylıklar versin!
Yeni eğitim öğretim yılını düzen-

lediği basın toplantısıyla değerlendi-
ren Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, “Eğitim yılı bir çok 
problemi ile birlikte başlamış oldu. 
Zaten yıllardır problemleri bitme-
yen, değişen iktidarlar elinde oyun-
cak edilmiş bir eğitim sistemimiz 
var” dedi. 

“İşe maddi tarafından bakacak 
olursak, Ahlak ve Maneviyat tarafını 
bir kenara bırakalım; geldiğimiz sü-
reçte tamamen umutsuz, bunalıma 
girmiş, gelecek kaygısı içerisinde ha-
reket eden ve ülkeyi terk etmeyi dü-
şünen bir nesil oluştu” diyen Başkan 
Saydam, “Eğitimin bir çok problemi 

var. Okulların var, öğretmenlerin 
var, idarecilerin var, öğrencilerin, 
velilerin. O kadar çok ki. Her alan-
da dayatılmaya çalışılan özellikle de 
okulların açılmasını bahane ederek 
eğitim camiasına dayatılan aşı ve pcr 
testi dayatmasını da kesinlikle doğru 
bulmuyoruz.  

Sağlık Bakanımızın, Bilim Ku-
rulu üyelerinin bile kesin faydasının 
olup olmadığını bilmedikleri, sonuç-
ları alınmamış adına aşı dedikleri 
sıvının dayatılmasını doğru bulmu-
yoruz.  Bu konuda kesin olarak aşı 
olanların hastalığa yakalanmayacağı 
söylenmemektedir. Aşı olanların da 
hastalığa yakalanabileceği, sadece 

hastalığı hafif atlatacağı söylenmek-
tedir. Hafif atlatacağı söyleniyor da, 
o da kesin değil. 

Eğer bu böyle ise, yani aşı olan-
lar da bu hastalığa yakalanabiliyorsa, 
bu mantığa göre o halde aşı olan-
lardan da pcr testi istenmelidir. Bu 
yapılanlar kesinlikle doğru değildir, 
çözüm de olamayacaktır. Bu kadar 
eziyetten sonra ‘yanılmışız’ demeleri 
yaptıkları en kolay şeydir” ifadelerini 
kullandı. 

Öğretmenlerin sorunlarına da 
değinen Hüseyin Saydam, “Atanan 
öğretmenlerimizin bir ayrı. Sözleş-
meli öğretmenlerimiz var, onların 
ki bir ayrı. Bir de hiç atanamayanlar 

var.  Öğrencilerimizin farklı farklı 
problemleri var. Gelecek kaygıları 
var. Velilerimizin problemleri var. 
Doğru dürüst verilemeyen bir eğiti-
min ekonomisi de velilerimizin canı-
nı yakmaktadır. 

Birçoğu ithal gelen, sağlıksız 
kırtasiye ürünleri, okul kıyafetleri, 
okulların karşılanamayan ihtiyaçları 
doğrultusunda küçük görünse bile 
toplanan paralar, servis ücretleri, ek 
ders kitapları, internet giderleri gibi 
birçok kalem velilerimizi kara kara 
düşündürmektedir. 

Yine bu kadar masrafın sonun-
da çocuğunun geleceği kaygısı da 
işin başka bir boyutu. Hepsi ayrı ayrı 

problem.
Günlerce konuşmak gere-

kir. Ama esas önemli olan bu 
kadar meşakkatin sonunda eli-
mize bir şey geçmediğidir. Eği-
timin planlanamadığıdır. Ülke 
ihtiyacının belirlenmediğidir. 
Bu basın toplantısı ile esas 
olarak buraya odaklanmak is-
tiyoruz. Bu problem çözülür-
se, diğer problemler büyük bir 
oranda çözülecektir zaten. 

28 Şubat sonrası 8 yıllık 
kesintisiz eğitim çıkarılırken 
ülke ayağa kalkmıştı. O gün 
çıkarılan yasa ile hem İmam 
Hatipler, haliyle bununla bir-
likte meslek liselerinin önü 
kesiliyordu. O gün sistem 5+3 
şeklinde işliyordu. 

Ama adına 8 yıllık kesin-
tisiz eğitim dendiği için o gün 
toplumda infial uyandırmıştı. 
Aslında bugün de kesintisiz 12 
yıllık bir eğitim var. Ama adı 
4+4+4 konularak bu 4 ara-
lıklarında öğrenci sanki kendi 
özgür iradesinde hareket edi-
yormuş algısı oluşturulmuştur. 

Eğitim sistemi ülkemiz adı-
na endişe vericidir. Bir taraftan 
sanayici ve iş insanları nitelikli, 
yetişmiş, kalifiye işgücü bu-

lamadığından yakınırken diğer ta-
rafta diploma sahibi iş arayan (veya 
iş aramaktan ümidini kesmiş) yüz 
binlerce gencin olması, eğitimin iyi 
planlanmadığını göstermektedir. 

Uzun vadeli bir vizyonla eğitimin 
planlandığı, okul kontenjanları ve 
puanlarının buna göre belirlendiği, 
gençlerin temel eğitimden sonra ye-
teneklerine göre yönlendirildiği, açık 
olan alanlara aile ve öğrencilerin ter-
cihini sağlamak için gerekli teşvikle-
rin yapıldığı bir eğitim sisteminde ne 
iş insanları kalifiye eleman aramak 
durumunda kalır ve ne de gençler 
işsizlikten yakınır. 

Bu yanlıştan derhal vazgeçil-
melidir. Eğitim sistemimiz üretime, 
istihdama katkı sağlayacak şekilde 
yeniden dizayn edilmelidir. Bunun 
için sanayicilerimizin,  eğitim cami-
asının, üniversitelerin, siyasi parti-
lerin görüşleri alınmalı ve geniş bir 
istişare sonunda bu yanlış gidişat 
düzeltilmelidir. 

Tekraren eğitim öğretim yılımı-
zın hayırlı olmasını diliyorum. Kaza-
sız, belasız, sağlıklı bir yıl olmasını 
diliyor, siz basın mensuplarımıza 
da katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Liyakatın tarifi, önemi, dereceleri, 
eksikliğinde ortaya çıkacak zafiyetler 
üzerinde durduk. Bu yazımızda özel-
likle yönetici kesimde liyakat olmaz ise 
sonuçlarını değerlendireceğiz. 

Çalışanın liyakatsizliği, basiretli yö-
netici tarafından risk yönetimiyle tedbir 
alınarak giderilebilir. Ya yöneticininki!...
İşte konunun bam teli de burası... Ge-
nellikle giderilemez...Çünkü, çalışan 
bulunduğu konum itibariyle büyük 
resmi göremez. Yönetimin planlama, 
koordinasyon, organizasyon, uygula-

ma ve denetleme işlevleri vardır. Bun-
lardaki zafiyet bünyeyi hastalıklı, kimi 
zaman felçli ve hatta kanserli hale geti-
rebilir.  İlginç bir misal olması hasebiy-
le vücutta bulunan 8 trilyon civarında 
hücrenin arasındaki koordinasyon, bir 
grup hücrede  bozulur ve kendi başına 
hareket etmeye başlarsa ve yayılırsa 
hastaya "kanser" teşhisi konulmaktadır 
ki, kurumlar/şirketler de tıpkı canlı bir 
organizma gibidir. Canlı organizmada-
ki reaksiyon burada da ortaya çıkar ve 
adeta Kurum/Firma kanserli hale gelir 

ve çoğu zaman ıslahat/
düzenleme/tadilat ile has-
talık iyileştirilemez.

Peki bu ne zaman 
ortaya çıkar? Tabii ki kriz 
zamanlarında...Ani bir 
olay adeta tetikleyici etki 
yaparak krize dönüşür 
ve tüm liyakatsizlikler/
yanlışlar/hatalar/gafletler/

delaletler ortaya saçılır.  
Filmi geriye doğru sarar-
sak yönetici tarafından 
öncelikle bünyede ve çev-
rede oluşan tehlikelerin 
bertaraf edilmesi için risk 
değerlendirmesi yapılma-
mış ve tedbir alınmamış; 
risklerin vukû bulması ile 
kaza/kriz anları için mal-

zeme, para, yöntem, eleman, makina/
teçhizat vs. ve talimlerle  ciddi hazırlık 
yapılmamıştır. Şöyle bir hafızamızı 
yokladığımızda Ülkemizin öteden beri 
kaza yada krize hazırlıksız yakalanma-
nın kronik sorun   olduğunu görürüz.. 
Burada, yönetici ve hatta liderin değeri-
nin risk değerlendirmesi ve tedbir yada 
kriz zamanlarında ortaya çıktığını ve 
krizin turnusol kağıdı gibi olduğunun 
da altını çizelim.

 Her ne yaşanırsa yaşansın sonra-
sında akılcı bir değerlendirme ve kritik-

ten kaçınılmaktadır. Pek tabidir ki bu 
meyanda kişilerin itibarı muhafaza edi-
lerek, suçlama ve ayıplamadan  nesnel 
ölçüler üzerinden "Ne yapılmalıydı" , 
gerçekte "Ne yapıldı" karşılaştırması,  
sonucun sisteme geri beslemesiyle 
kazaların/felaketlerin tekrarının önüne 
geçilebilir veya etkileri azaltılabilir.

Ezcümle,  yönetici seçilirken kılı 
kırk yararak liyakatlilerin belirlenmesi 
hayatî öneme haizdir. Aksi halde liya-
katsizliğin sonucu hasar ve kayıp bü-
yük olur ve tüm ülke öder bedelini...

LİYAKAT MESELESİ-4

Meram ilçesinde bulunan Nasuh 
Bey Camii’nde görevli İmam Ahmet 
Sardoğu ‘3 ayda hafız olalım’ proje-
siyle önümüzdeki günlerde yapıla-
cak hafızlık sınavına 22 hafız adayı 
hazırlıyor.

17’si kadın 5’i erkek 22 hafız 
adayını günün yaklaşık 9 saati ça-
lıştıran Sardoğu “3 ayda hafız olalım 
projesi ile yola çıktık. İl Müftülüğü-
müz tarafından 10-13 ve 14 Eylül 
tarihlerinde yapılacak olan hafızlık 
sınavına 17’si kadın 5’i erkek 22 
hafız adayımızı hazırlıyoruz.  Bu 
adaylarımız 8 aydır eğitim alıyorlar. 
Günün büyük bir bölümünü cami-
mizde sınava hazırlanarak geçiriyor-
lar” dedi.

9 yaşından 48 yaşına kadar ça-
lıştırdığı hafız adaylarının bulundu-
ğunu dile getiren İmam Ahmet Sar-

doğu “Onlara Kuran-ı doğru şekilde 
okumaları için çalıştırıyoruz. Hepsi 
son derece hevesli ve azimli doğru 
şekilde okumak için ellerinden gele-

ni yapıyorlar. Bizde onlara elimizden 
geldiğince yardımcı olup destek ve-
riyoruz” ifadelerini kullandı. 

9 yıllık imam olan ve hafızlık-

ta Türkiye beşinciliği gibi önemli 
bir dereceye sahip olan Nasuh Bey 
Cami İmamı Ahmet Sardoğu bugü-
ne kadar 55 hafız yetiştirdiğini ifade 
etti. Sardoğu “Ömrüm olduğu süre-
ce hafız yetiştirmek için çalışacağım. 
Şuan burada hafızlık yarışmasına gi-
recek olan adayların dışında hafızla-
rımız var. Kuran okumayı öğrenmek 
için gelen kadın, erkek her yaştan 
insanlar var. Bunların hiçbirine geri 
çevirmiyoruz. Onlara Kuarn okuma-
yı öğretmeye çalıştığımız gibi bizlere 
sordukları merak ettikleri her soruyu 
İslami mecrada cevaplıyoruz. Ama-
cımız ailelerine, vatanına, milletine, 
mukaddes dinimize ve çevresine 
hayırlı insanların yetişmesine bir 
nebze katkıda bulunmak” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Din görevlisinden ‘3 Ayda Hafız Olalım’ projesi

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan anket sonuçlarına göre eğitimcilerin yüzde 58’inin okulların tam zamanlı açılmasından 
yana olduğunu söyleyen Tanfer Ata, “Geride kalanlar da gereken tedbirlerin alınması şartıyla yüzyüze eğitimden yana” dedi

‘Eğitimcilerde yüzyüze 
eğitim mutluluğu var’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata;” Türk 
Eğitim-Sen yüz yüze eğitime baş-
larken 43 bin 455 eğitimci ile bir 
anket çalışması düzenledi. Bu an-
ketin sonuçlarına göre katılımcıla-
rın yüzde 58’i okulların tam zaman-
lı açılmasını desteklerken, yüzde 
31’i hibrit modelin devam etmesi 
(belirli günlerde belirli kademeler 
için açılmalı) gerektiği görüşünde-
dir. Dolayısıyla eğitimcilerin okulla-
rın açılmasına büyük oranda destek 
verdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında en 
dikkat edilecek konuların başında 
okullarda salgının yayılımını önle-
mek geldiğini söyleyen Tanfer Ata, 
“Okullarımıza ek bütçe tahsis edil-
meli; bu bütçeyle okulların maske, 
temizlik malzemeleri vb. ihtiyaç-
ları eksiksiz olarak karşılanmalı, 
teknolojik alt yapı vb. eksiklikler 
giderilmeli, ek derslikler tahsis edil-
melidir. Okullarda hizmetli perso-
nel eksiği ivedilikle kapatılmalıdır. 
Teneffüs süreleri uzatılmalı, sınıf-
lar sıklıkla havalandırılmalı, ders 
süreleri 10 dakika azaltılarak, 30 
dakika olarak ayarlanmalıdır. Nite-
kim anketimizde de katılımcıların 
yüzde 66,8’i ders süresinin 30 da-
kika olması gerektiğini ifade etti. 
Öğretmen açığı olan okullara ivedi 
şekilde atamalar gerçekleştirilmeli, 
tahsis edilecek bütçenin bir kısmı 
öğretmen atamalarına ayrılmalı-
dır. Öğrenci sayısı çok olan okullara 
daha az öğrenci sayısına sahip olan 
ve fiziki imkânları müsait olan okul-
ların sınıfları tahsis edilmelidir. Zira 
Türk Eğitim-Sen’in anketinde katı-
lımcılar pandemi önlemleri açısın-
dan en çok öğrenci sayılarını (yüzde 
63,7) sorun olarak görmektedirler. 
Daha sonra sırasıyla en çok; pan-
demi önlemleri konusunda bilinç 
düzeyini (yüzde 49,5), sınıf, tuva-
let, öğretmenler odası gibi yerlerde 
mesafenin olmayışını (yüzde 48,9) 

sorun olarak görmektedir” ifadele-
rini kullandı. 

‘EĞİTİMİN ATAMAMASI İÇİN 
60 BİN ATAMA YAPILMALI’

Her eğitim bölgesine mobil sağ-
lık ekibi tahsis edilerek, hem okul-
larda sağlık tedbirlerinin hem de 
öğrencilerin covid-19 takiplerinin 
yapılması gerektiğini söyleyen Tan-
fer Ata, “Bu tedbirler tam zamanlı 
yüz yüz yüze eğitimi sürdürmesi 
açısından çok önemlidir. Telafi eği-
timlerinin sağlıklı yürütülmesi için 

2021 yılı sonuna kadar en az 60 bin 
öğretmen ataması istiyoruz. Öğret-
men atamaları pandemi döneminin 
en büyük sorunlarındandır. Yüz 
yüze eğitime geçtiğimiz ve telafi 
eğitimlerine ihtiyaç duyduğumuz 
6 Eylül tarihinden itibaren öğret-
menlerin sınıflarda eksiksiz olarak 
yer alması, öğretmen açığı olan 
bir okulun kalmaması önceliğimiz 
olmalıdır. Bu noktada norm kadro 
açığının 109 bin 616 olduğu, ücret-
li öğretmen sayısının 69 bin 326’ya 
ulaştığı, atama bekleyen öğretmen-
lerin sayısının 500 bini aştığı ve 
yoğun bir telafi programına başla-
nacağı göz önüne alındığında 2021 
yılı için 3 Eylül tarihinde yapılan 20 
bin öğretmen ataması çok yetersiz-
dir. Yeni eğitim-öğretim yılında 20 
bin atama Haziran ayında emekli 
olan öğretmenlerin boşluğunu bile 
doldurmayacaktır. Hal böyle olunca 
2021 yılı sona ermeden en azından 
ücretli öğretmen sayısı kadar ata-
ma yapılmalıdır. Bu noktada tale-
bimiz en az 60 bin atamadır” diye 
konuştu. 

‘MÜLAKAT TAMAMEN KALDIRILMALI’
“Öte yandan; yeni eğitim-öğre-

tim yılında mülakat tamamen kal-
dırılmalı, tüm yöneticiler Yönetici 
Atama Yazılı Sınav sonuçlarına göre 
atanmalıdır” diyen Türk Eğitim Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, “Proje okullarına yapılan keyfi 
atamalar son bulmalı, bu okullara 
atamalar MEB’in Yönetici Atama 
Yönetmeliğine bağlı olarak gerçek-
leştirilmelidir. Öğretmen atamaları 
sözleşmeli, ücretli olarak değil, sa-
dece kadrolu olarak gerçekleştiril-
meli; tüm sözleşmeli öğretmenler 
kadroya geçirilmelidir” dedi. Tanfer 
Ata, 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
Yılı 6 Eylül tarihi itibariyle, alınan 
yoğun tedbirlerle başlamıştır. Yeni 
Eğitim-Öğretim Yılı başta kıymetli 
Öğretmenlerimiz olmak üzere, Eği-
tim Yöneticilerimize, tüm Eğitim Ça-
lışanlarımıza, sevgili öğrencilerimize 
ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun 
inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve 
başarılarla dolu bir Eğitim-Öğretim 
Yılı diliyorum” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n HABER MERKEZİ

Zuchex’te Konya’yı 
6 firma temsil edecek

Sektöründe 2021’in dünya-
daki en büyük uluslararası or-
ganizasyonu olan Zuchex Ev ve 
Mutfak Eşyaları Fuarı, çoğu üre-
tici 650 firma ile yurt içi ve yurt 
dışından yaklaşık 35 bin ticari 
satın almacının katılımıyla, 16 – 
19 Eylül tarihlerinde Tüyap Bey-
likdüzü’nde gerçekleşecek. Bu yıl 
fuarda Konya’dan Doğru Metal, 
Faykon Plastik, Gökay Madeni 
Eşya, Kontensan, Melisa Plastik 
ve Meşe Mutfak Ev Gereçleri yer 
alıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, İM-
MİB (İstanbul Maden ve Metal-
ler İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER 
(Züccaciyeciler Derneği) ve KOS-
GEB’in destekleriyle Tarsus Tur-
key tarafından 31.’si düzenlenen 
Zuchex, iki yıl aradan sonraki ilk 
yüz yüze buluşma olmasından 
ötürü, 10 milyar dolar büyüklü-
ğe sahip Türkiye ev ve mutfak 
eşyaları sektörü açısından büyük 
önem taşıyor. Son fuarda 108 ül-
keden 32 bin 734 satın almacı ile 
574 katılımcı firmayı bir araya ge-
tiren Zuchex’te, dört gün boyunca 
1 milyar doların üzerinde ticaretin 
gerçekleşmesi bekleniyor. 

#yenidenbuluşuyoruz sloga-
nıyla 10 salon ve toplam 100 bin 
metrekare alanda gerçekleşecek 
Zuchex 2021’de “Sofra ve Mutfak 
Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, 
“Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Ak-
sesuarları”, “Ev Eşyaları”, “De-
koratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile 
“Elektrikli Ev Aletleri” kategorile-
rinde lider firmaların en yeni ko-
leksiyonları ve 2022 tasarımları 
bir arada sergilenirken, ziyaretçi-
ler, ev ve mutfak eşyaları endüst-
risinin geleceğini, fuarda bugün-
den görme fırsatı bulacak.

Yılsonu ihracatını 5 milyar do-
lara çıkartmayı hedefleyen Türki-
ye ev ve mutfak eşyaları sektörü, 

yeni satış kanalları ve alternatif 
pazarlara erişim için 16 Eylül’de 
başlayacak Zuchex 2021’e odak-
landı. 

Ticaret Bakanlığı’nın hem 
uluslararası tanıtım desteğini ar-
kasına alan hem de alım heyeti 
programına dahil olan Zuchex 
2021, Tarsus Turkey’in bu yıl da 
tekrar ettiği Overseas Buyer Prog-
ramıyla beraber Avrupa, Kuzey ve 
Güney Amerika, Balkanlar, Orta-
doğu, Orta Asya ve Türki Cum-
huriyetler başta olmak üzere dün-
yanın dört bir yanından gelecek 
binlerce satın almacıyı, katılımcı 
firmalarla buluşturacak. 

TRUST TARSUS İLE EN ÜST 
DÜZEYDE COVİD-19 TEDBİRLERİ 

UYGULANACAK
Zuchex 2021 katılımcılarının 

ve ziyaretçilerinin dört gün bo-
yunca sağlıklı bir organizasyon 
geçirebilmeleri için gerekli tüm 
önlemleri alan ve fuar süresince 
yüz yüze etkinliklerin mümkün 
olan en güvenli şekilde yürü-
tülmesini taahhüt eden Tarsus 
Turkey, “TRUST TARSUS” adını 
verdiği bir dizi önlemler paketi 
hazırladı. D.S.Ö, T.C. Sağlık Ba-
kanlığı ve TOBB’un direktifleri ile 
birlikte SISO, IAEE, UFI ve AEO 
gibi uluslararası sektörel birlikler 
tarafından üretilen operasyonel 
yönergelere dayanarak hazırlanan 
önlem paketi, Zuchex 2021’e ka-
tılan herkesin güvende kalmasını 
sağlamayı amaçlıyor. 

Hem ev ve mutfak eşyaları 
dünyasındaki trendleri, son tek-
nolojilerle üretilmiş yeni koleksi-
yonları ve binlerce farklı tasarımı 
hem de birbirinden özel sektörel 
etkinlikleri yerinde keşfetmek is-
teyenler zuchex.com linkinden 
ücretsiz kayıtlarını yaptırabilirler.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Tanfer Ata
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Akören, tarihi açıdan gelişimiyle öne çıkarken, ilçede yaşayan renkli simalar da ilçenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor. Akören Tarihi’ni ele 
alan Araştırmacı-Yazar Aziz Gök  bu renkli simalardan Topal Arif Çetin ve Mustafa Diri’nin unutulmaması gereken isimler arasında yer aldığını belirtiyor

Kademenin adamları
BAŞLARKEN…

Akören, Konya bozkırının 
ucunda Anadolu Türkmen ve gö-
çebe kültürünün hakim olduğu ,  
sırtını Toroslara dayamış, Konya 
ovasına nazır; küçük, şirin bir bel-
de… Kademe, Akören merkezinde 
diğer adı Hükümet Caddesi (Altan 
Tufan Caddesi) olan biricik cadde-
sinin adı… Bu cadde esnafıyla, eş-
rafıyla, amiriyle, memuruyla hatta 
meczubuyla tüm Akörenlinin boy 
gösterdiği, beldenin can damarı 
halk arasında adı: Kademe. Bu yazı 
dizisinde Kademe’de boy göster-
miş ve Akören’in hafızasında derin 
izler bırakmış eski zaman adamla-
rından bahsedeceğiz. Bakkal Topal 
Arif, Fotoğrafçı Macar, Marangoz 
Veysel Usta, Kahveci Şükrü, Çaycı 
Ziya, Fırıncı Abdurrahman, Kilitçi 
Mehmet Ali, Çöpçü Lütfü, Hade-
me Abdurrahman, Berber Hamdi, 
Kahvehaneci Buyruk, Kademenin 
Gülleri Mehmet Ali ve Abdurrah-
man Ağa, Tat Ahmet, Ayakkabıcı 
Hasan…. ve daha niceleri! Her 
biri kendi dünyasında ayrı bir alem 
olan bu insanlar, Akören’in hafıza-
sında tatlı bir seda bırakarak ahire-
te irtihal ettiler. Bugün bize olduk-
ça uzak gelen hikayelerini okurken 
belki de dedemizin hayatı akacak 
gözlerimizden. 

Bu yazı ne düz bir  biyografi 
ne de tamamen kurgu ürünü bir 
hikaye… En sahici hayatların artık 
hayal olmuş bir rüyası… 

***
Tarihiyle önemli bir ilçe olan 

Akören için bazı yıllar milat nite-
liğinde. Eğitim konusunda önemli 
bir başarıya imza atan ilçenin bu-
gün birçok önemli kademede ye-
tiştirdiği insan değeri bulunuyor. 
Akören’in bu gelişimi bir yana, ilçe 
renkli kişilikleriyle de dikkat çeki-
yor. Akören Tarihi’ni kalem alan 
Araştırmacı-Yazar Aziz Gök, bu 
sayıda Akören’in renkli simaların-
dan olan Topal Arif Çetin ve Mus-
tafa Diri’yi kaleme aldı. Tulukcu, 
bu isimlerin önemine ve unutul-
maması gerektiğine dikkat çeki-
yor. İşte Tulukcu’nun kaleminden 
Topal Arif Çetin ve Mustafa Diri. 

KANAAT BAKKALİYESİ; 
TOPAL ARİF ÇETİN

Modernizmin insanları esir alıp 
‘imajın kadar varsın’ dediği bir çağ-
da kanaat kavramı pek çoğumu-
zun yabancılaştığı bir haslet oldu. 
“Aza kanaat etmeyen çoğu bula-
maz”, atasözüne uzaktan da olsa 
bir aşinalığımız var ama iş kanaat 
etmeye gelince bunu pek becere-
bildiğimiz söylenemez. Oysa yakın 
zamana kadar Akören’in mecbu-
riyet caddesi de diyebileceğimiz 
biricik caddesinde Kanaat Bakka-
liyesi tabelasındaki kanaat keli-
mesi öylesine içimize yer etmişti 
ki daima bu kelimenin sıcaklığını 
ve huzurunu hissederek yaşar-
dık. Bu tabelanın yer aldığı bakkal 

dükkanında kanaat ehli bir adam 
yaşardı; Arif Çetin! (Nam-ı Diğer; 
Topal Arif) Kısacık boyu, aksayan 
yürüyüşü ve yüzünden hiç eksik 
olmayan tebessümü ile küçücük 
bir dükkanda 30 yıl bakkallık yaptı. 
Vitrin veya reyon düzenlemesi gibi 
kaygılardan uzak yaşadı. İskemle-
sinin arkasında müşterilerinin dik-
katini cezbedecek şekilde asılmış; 
‘Veresiye teklif etmeyiniz.’ Cinsin-
den bir uyarı bulundurmadı. Hatta 
o dükkanında en çok veresiye sattı. 
Camekanındaki el kadar kartlarda 
Ayet’el-Kürsi ve Karınca Duası ya-
zılıydı. Kredi kartı, iki alana bir be-
dava, kampanyalı satış gibi market 
zokası tabirlerle ve uygulamalarla 
hiç tanışmadan 30 yıl sürdürdüğü 
bu meslekten sessiz sedasız ama 
şanıyla şerefiyle el çekti. Zira za-
man onun asla tasvip edemeye-
ceği gelişmeleri getirmişti esnafın 
gündemine. Enflasyon denen bir 
canavar hortlamış, insanlar borcu-
na sahip çıkmaz olmuş, işitilmedik 
vergiler icat olmuş, güven en çok 
da kanaat boş laflar olarak nitele-
nir olmuştu. İnsanların kahir ekse-
riyeti kazancını helal süzgecinden 
geçirmez olmuş, ticaret alavere 
değil dalavere alanı olmuştu. Oysa 
sadece geçimini temin edecek 
kadar kazanmayı ummuş, her sa-
bah besmele ile açmıştı dükkanı-
nı. Gelen ilk müşterisine; ‘Siftah 
senden, bereket Allah’tan deme-
yi asla ihmal etmemiş, aldığı ilk 
parayı önce toprağa sonra alnına 
koyarak ve yine besmele ile at-
mıştı kasasına. Hiçbir zaman artık 
olağan bulduğumuz; ‘İşler kesat, 
piyasa berbat’ türünden yakınma-
ları olmadı. İşler nasıl, sorusuna 
değişmeyen net bir cevabı vardı; 
Şükür! Daima şükrediyordu çünkü 
ne makam, ne mevki, ne mal, ne 
şöhret kaygısı taşıyordu. Dünyayı 
aşmış, ötelerin kaygısına düşmüş-
tü. Kimseye boyun eğmeyen ama 
kimseyi de incitmeyen, onurlu ve 
özgür bir hayat… Kime kul oldu-
ğunun bilincine ermiş, kulluğunun 
gereğini yapmaktan zevk alan bir 
adam… Belki biraz da bu yüzden 
onun dükkanını çeşit çeşit mallarla 
yüklü göremedik. 

Hafif, ucuz, gösterişsiz ve za-
ruri ihtiyaç maddelerinden oluşan 
bir dükkan sahibi olmayı bunun 
için tercih etti belki de. Tabi za-
manın şartları içinde bir köylünün 
her an ihtiyacı olan ayakkabı, çivi, 
naftalin, DDT, şeker, ispirto gibi 
maddeleri bulundurdu. Ama nasıl; 
bir dostluk cinsinden, iki üç tartıda 
bitecek kadar. Çoğu esnafın söy-
lemekten hiç hazzetmediği ‘yok’ 
kelimesini kullanmakta hiçbir beis 
görmedi. Hatta o en çok ‘yok’ sat-
tı. Ne kadar variyet içinde olursak 
olalım sonumuz yok değil miy-
di? Onun dükkanında bir esenlik 
sarardı içimi. Şimdi hiçbir yerde 
bulamadığım hoş, latif bir koku-

su vardı. Kınanın, mumun, lastik 
ayakkabının harmanlandığı koku-
ların ötesinde; muhabbetin, dost-
luğun, hasbihalin kokusu yayılırdı 
havaya. 

Çünkü dükkanın girişindeki  
geniş alanı müşterilerinin veya 
dostlarının oturup dinlenmele-
ri, sohbet etmeleri için ayırmıştı. 
Dünden, bugünden, işten, güç-
ten, atadan dededen, insana dair 
ne varsa tatlı tatlı konuşulur; Arif 
amca bunların çoğuna mütebes-
sim bir dinleyici olarak katılır ve 
her sohbetin sonunda; ‘ya, yaa… 
işte böyle’ demeden duramazdı. 

Herkese ayıracak vakti, her-
kesle bölüşebileceği bir samimi-
yeti vardı. Oturduğu sandalyenin 
etrafını en çok satılan ürünlerle 
doldurmuştu. Ondan ne alırsanız 
alın istediğiniz en fazla iki adımlık 
mesafede idi. Bir de kurduğu kısa 
cümleleri o tatlı ses tonu ile söy-
lemesi yok muydu, adeta içinizin 
yağlarını eritirdi. Arif amcadan 
alışveriş yapmanız için paranızın 
olması da şart değildi. Çünkü o, 
yumurta karşılığı helva, buğday 
karşılığı şeker, nohut karşılığı yağ 
satabilirdi. Paranın olmadığı ana 
sözün senet olduğu, gönül yapma-
nın her şeyden makbul sayıldığı, 
muhabbetin geçer akçe olduğu 
demlerin sefasını sürdü.

Onun kepenkleri son kez iner-
ken aslında bir dönem esnaflığının 
da kepenkleri inmiş oldu. Yaşattı-
ğı geleneğin son temsilcilerinden 
olan Hacı Arif Amca hiç çocuğu 

olmasa da tüm mahlukata evladı 
nazarıyla derviş meşrep biriydi. 
Onunla ilgili ik şey bende her za-
man hayret uyandırmıştır; Birincisi 
aksak olmasına rağmen inanılmaz 
hızlı yürüyüşü, diğeri her zaman 
tebessüm etmesine rağmen bir 
kez olsun sesini yükseltip kahka-
ha atmaması. Adı ile müsemma 
bir hayatı vardı adeta. Topal sıfatı 
adına ne kadar yapışmışsa, kanaat, 
tebessüm, tevazu, bereket ve fa-
nilik de o kadar adıyla münasipti. 
Adımızın sayınlarla anıldığı, müş-
teri değil tüketici olarak görüldü-
ğümüz, asla pazarlık şansımızın 
olmadığı, bir bisküvi alırken bile 
onlarca çeşit ve marka ile karşılaş-
tığımız, reklamların çekim alanına 
girerek fena halde tuşa geldiğimiz 
AVM’leri gezerken seni özleme-
mek mümkün mü Arif Amca.

MUSTAFA DİRİ (FOTO MACAR)
Akören’de çoğumuzun evleri-

nin duvarında çerçevelenmiş siyah 
beyaz fotoğraflar vardır. Çoğun-
lukla flu, ucundan kıyısından sa-
rarmış veya silik fotoğraflar. Bazen 
evin küçüğüne ‘Bak bu deden’ diye 
gösterdiğimiz, bazen bakıp bakıp 
iç geçirdiğimiz, geçmişin canlı bir 
şahidi gibi duran fotoğraflar… Ço-
ğunun arkasında hangi stüdyoda 
çekildiğine dair bir not göremezsi-
niz. Şüpheniz olmasın size bu gü-
zelliği yaşatan Macar (Mehmet Di-
ri)’dan başkası değildir.. Akören’de 
teknolojinin belki de ilk somut ör-
neği olan fotoğrafların arkasındaki 
bu isim 1333 (1917)’de Çukurçi-

men’de dünyaya gelmiş. Karışmış 
olduğu bir dava dolayısıyla 1943’te 
hapse girmiş ve 1950 affına kadar 
7 yıl içerde kalmış. Hapisten çıkın-
ca 6 ay kadar Akören’de kalıyor 
ve tekrar köyüne döner. Çukurçi-
men’de yaşadığı yıllarda şimdiler-
de sesine ve ahengine hasret kal-
dığımız su değirmenini çalıştırarak 
geçimini temin ediyor. 1953’te bir 
daha ayrılmamak üzere Akören’e 
geliyor ve vefatına kadar (2000) 
Akören’in biricik Macar’ı olarak 
yaşıyor. Ceza evinde kaldığı 7 yıl 
boyunca üç büyük kazanım elde 
ediyor. Fotoğrafçılık, kunduracılık 
ve ölümsüz dostluklar. Akören’in 
gözüne girmesi, sevilip sayılması 
o yıllarda susuzluktan kırılan Akö-
ren’e Çukurçimen suyunun geti-
rilmesindeki katkısıdır. Daimi bir 
içme suyu temini için gösterdiği 
çaba Akörenliyi o derece memnun 
ediyor ki zamanın belediye idare-
si kendisine teşekkür olarak evini 
inşa edeceği Belen’deki arsayı he-
diye ediyor. Doğrusu kadir kıymet 
bilen Akörenliye de bu yakışırdı. 
Çünkü yıllarca susuzluk ıstırabını 
can evinde hisseden insanlar için 
suya kavuşmak her şeye bedeldi.

Kendisine hediye edilen tepeye 
kartal yuvası gibi bir ev konduran 
Macar, önce kademede daha sonra 
evinin altında fotoğrafçılık mesle-
ğini yıllarca sürdürdü. Her Akö-
renli esnaf gibi tarla tapanla, bağ-
la bahçeyle de uğraşmaktan geri 
durmadı. Ama ne yaparsa yapsın, 
iaşesini nasıl sağlarsa sağlasın 
onun en belirgin vasfı doyumsuz 
sohbeti ve güven dolu eşsiz dostlu-
ğu oldu. Bugün hala kerpiç evinin 
duvarlarında o eşsiz sohbetlerin 
izlerini görmek, kokusunu almak 
mümkün. Bir defa bile olsa onun 
sohbetine nail olanlar kelamın 
lezzetine ererler ve her fırsatta o 
lezzeti yeniden yaşamak isterler. 
Hal böyle olunca evi misafirsiz kal-
mamış, kendisi de dostlarla birlikte 
olmayı hayatının en büyük kazan-
cı saymıştır. Hepimizin sevsek de 
sevmesek de değiştiremediğimiz 
huyları vardır. Rahmetli de biraz 
sinirli. İnandığı bir doğruda taviz-
siz. Hatta kavgaya vardıracak ka-
dar tavizsiz. Sonra dürüst ve ger-
çekçi. 

Doğruları eğip bükmeden, açık 
ve net dile getiren yiğit bir Ana-
dolu köylüsü yani. Biliriz ki yiğit 
olan yiğit sözünün eridir, namus 
abidesidir, sadıktır, harama el sür-
mez, mazlumdan yanadır… işte 
öyle bir yiğittir Macar’ımız. İşte 
onun hayatından küçük bir kesit; 
Her dem açık kapısı aralanır ve 
sırdaşlarından Selahattin Efe gi-
rer içeri. Az sonra gözünün nurları 
iki gönüldaşı daha aralar kapıyı. 
Gelenler Arıcıların Ali Osman ve 
Emirlerin Eyüp’tür. Yatsı namazını 
mütakiben hayvanları apar topar 
yemleyip bu meclise dahil olan iki 

kişi daha vardır; Maylı Murat ve 
Avdanlı Mustafa. Macar dostlarıy-
la hemhal olmaktadır ve gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar sürecek 
bu muhabbetin tadı damaklarda 
kalacaktır. Her ne kadar zaman za-
man Selahattin Efe ile cebelleşecek 
olsa da  ertesi gün yarenliğin hatı-
rına tüm çekişmeler, tartışmalar 
unutulacak ve yeni bir muhabbet 
için fırsat kollanacaktır. Bir adam 
düşünün ki yiğitler listesinde adı 
altın harflerle yazılmış, sohbeti se-
viliyor ve dostlarını en büyük zen-
ginlik bilmiş. Ne tamamlar bu gü-
zellikleri? Avcılık tabii. Gelin onu 
bir ava gönderelim: Çakaralmazını 
kutsal bir nişanı taşır gibi omzuna 
alıp mağrur bir edayla çıksın kapı-
dan. Ava giderken bile olsa şıklığı 
üstünde yine. Fiyakası bozulmasın 
diye en azından köyden çıkana dek 
pantolonunun paçalarını çorabının 
içine sokmamış olsun. Karların 
üzerinde bir zeybek havasında oy-
nar gibi kanatlarını gere gere sü-
zülsün dağa doğru. Onu az ilerde 
meşhur av köpeğiyle Selahattin 
Efe bekliyordur mutlaka. Hatta Efe 
çoktan vuracakları tavşanın haya-
lini kurmaya başlamış, yalnız tav-
şanla Arap aşı mı yoksa pilav mı 
yapacaklarına karar verememiştir. 
Macar’ın kafası ise daha nettir. 
Doğmamış çocuğa don biçilmez; 
hele bir vuralım tavşanı, hele bir 
sağ salim dönemlim eve, gerisi ko-
lay. Bize uğurlar olsun, rasgele de-
mek düşer artık. Macar’ı Akören’in 
hafızasına asıl kazıyan girişte de 
değindiğimiz gibi tabi ki fotoğraf-
çılığıdır. Akören’in yaklaşık 40 yıl 
fotoğrafçılığını yapmış bu süre zar-
fında kimse karşısına rakip olarak 
çıkmaya cesaret edememiştir. 

Mahpus damında öğrendiği bu 
mesleği şartlar ne olursa olsun de-
vam ettirmiş Akören ve çevre köy-
lerin can simidi olmuştur. Her ne 
kadar gelişen teknolojiye zamanla 
yenik düşmüş, hatta çektiği fotoğ-
rafların net olmaması yüzünden 
mizah konusu olmuşsa da Macar 
bu mesleği cüz’i bir ücret karşı-
lığında bir cankurtaran gibi son 
demlerine kadar sürdürmeye de-
vam etmiştir. 

80’li yıllarda renkli fotoğraflar 
moda olsa da o siyah beyaz fotoğ-
raflardan taviz vermemiştir. 90’la-
rın başında yaşlılığın da getirdiği 
zorluklar nedeniyle artık mesleği-
ni icra edemez oldu. Ve arkasında 
bazen espri konusu, bazen tatlı 
bazen acı birer hatıra, bazen de bir 
hayıflanma olan binlerce fotoğraf 
bırakarak gitti. Bu işle öyle özdeş-
leşmişti ki kendisi hiçbir zaman 
özel bir isim kullanmadığı halde 
Akörenli ona ‘Foto Macar’ demeyi 
görev bilmiştir. Ona neden Macar 
dendiği ayrı bir konu olsa da bu-
nun hiçbir önemi olmadı. Çünkü 
Akörenlinin bir tek Macar’ı vardı o 
da herkesin başının tacı idi.

Macar Lakaplı 
Mehmet Diri, ava meraklıydı.

Macar Mehmet Akören’de Belen Tepe-
si’ndeki evinde uzun yıllar ikamet etmişti.

Kademenin Meşhur Bakkalı Topal Arif ve ailesi. Macar Mehmet Hasan Diri ve ailesi. Topal Arif’in son yılları. Kardeşi Kerim Çetin ve Yengesi ile hasta yatağında.

haber@konyayenigun.com
AHMET AZİZ GÖK
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Enzo Crivelli, Antalyaspor’a 1 yıllığına kiralandı
Süper Lig takımlarından Fraport 

TAV Antalyaspor, Medipol Başakşe-
hir'den 26 yaşındaki forvet Enzo Crivel-
li'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna 
kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen törende Crivelli kendi-
sini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 
imzayı attı.

İmza törenine katılan Antalyaspor 
Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, satın 
alma opsiyonuyla kiraladıkları Crivel-
li'nin takıma hayırlı olmasını diledi. 
Altay, Crivelli ile transferi yüzde 90 ta-
mamladıklarını söyledi.

Crivelli ise Antalya'ya gelmekten 
mutlu olduğunu dile getirdi. Takımın 
başarısı için mücadele edeceklerini 
belirten Crivelli, Antalyaspor'un ligi en 
iyi sırada bitirmesi için elinden gelen 
katkıyı sunmak istediğini ifade etti. 
Geldiği günden bu yana hem takım 
tarafından hem de Antalyalılar tarafın-

dan çok sıcak karşılandığını anlatan 
Crivelli, "Başka ilgilenen kulüpler oldu 
ancak hiçbir kulübün hocası Antalya'da 
olduğu gibi beni arayıp ne kadar hevesli 
olduğunu göstermedi. O nedenle hiçbir 
kulübü kendime bu kadar yakın hisset-
medim." dedi.

Başakşehir'de teknik direktörüyle 
herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kay-
deden Crivelli, "Oradaki arkadaşları-
ma, teknik ekibe teşekkür ediyorum. 
Güzel günlerimiz oldu, şampiyonluk 
sevinci yaşadık. İlk sene çok iyi perfor-
mans gösterdim ancak geçen yıl kötü 
bir sezon geçirdim. Antalyaspor'a geliş 
amacım Başakşehir'deki ilk sezonumu 
tekrarlamak ve hatta üzerine koyarak 
daha büyük başarılar elde etmek." diye 
konuştu.

Crivelli, kişisel olarak kendisine gol 
sayısı hedefi belirlemediğini ifade etti.
n AA

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe 
Hagi, sarı-kırmızılıların yeni transferleri 
Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile 
Alexandru Cicaldau'nun çok çalışması ge-
rektiğini ve kendilerini ispat edebilmeleri 
için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Hagi, teknik direktörlüğünü yaptığı 
Romanya ekibi Farul Constanta'nın Gala-
tasaray ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 
oynadığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçının 
ardından basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı 
vatandaşları Morutan ve Cicaldau ile ilgili 
görüşlerini aktaran Gheorghe Hagi, "Ru-
men futbolcuların çok çalışması gerekiyor. 
Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları 
maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettik-
lerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var." 
ifadelerini kullandı.

İki oyuncunun Galatasaray'a transfe-
rinde rolünün bulunmadığını belirten 56 
yaşındaki Rumen teknik adam, Morutan ile 

kıyaslanmasıyla ilgili bir soruyu, "Öyle bir 
karşılaştırmanın yapılmaması gerekiyor. O 
genç ve yetenekli bir futbolcu. Sabır biraz. 

Zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat 
edecek." şeklinde yanıtladı.

İstanbul'a döndüğü için çok mutlu ol-

duğunu dile getiren Hagi, "Bizimle hazırlık 
maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) 
teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında 
çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını 
biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını 
Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni 
oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. 
Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu. 
Öğreneceğimiz çok şey var. İki takım için 
de iyi bir maç oldu. Evime döndüğüm için 
çok mutluyum." diye görüş belirtti.

Hagi, Fenerbahçe'nin efsane ismi 
Alex de Souza'yla kıyaslanmasıyla ilgili bir 
soru üzerine ise "Benim cevap vereceğim 
bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat 
ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. 
Bu konularda konuşmayı başka insanla-
ra bırakıyorum." ifadelerini kullandı. Son 
olarak Galatasaray taraftarını çok sevdiğini 
vurgulayan Gheorghe Hagi, bir basın men-
subunun "Hedeflerinde bir gün Türkiye var 
mı?" sorusuna gülerek "Yüzde 100" cevabı-
nı verdi ve sözlerini tamamladı. n AA

Gheorghe Hagi:
Çok çalışmaları gerek
Galatasaray’ın efsane ismi Gheorghe Hagi, açıklamalarda bulundu. Hagi, Morutan ve Cicaldau hakkında “Rumen futbolcuların çok 

çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Zamana ihtiyaçları var. (Alex ile kıyaslanması) Benim cevap vereceğim bir soru 
değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" dedi

Yann Karamoh
Karagümrük’te

Sivasspor, Ulvested’i 2 
yıllığına kadrosuna kattı

Giresunspor, Nalepa
 ile yollarını ayırdı

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalya 2. Futbol Ligi (Serie 
B) takımlarından Parma'dan kanat oyuncusu Yann Karamo-
h'u transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama-
ya göre, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen 
23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla anlaşma imzalandı.

Kariyerine Fransa'nın Caen takımında başlayan Kara-
moh, İtalya'nın Inter takımına transfer oldu. Bir sezon Fran-
sa'nın Bordeaux takımına kiralanan genç futbolcu, 2019'da 
kiralık olarak, 2020'de de bonservisiyle Parma'ya transfer 
oldu. Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 57 maçta 8 kez file-
leri havalandıran Karamoh, Serie A'da ise 55 müsabakada 
4 kez gol sevinci yaşadı. n AA

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Norveç'li 
futbolcu Fredrik Ulvestad'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapı-
lan açıklamaya göre, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki 
sporcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Norveç'in Alesund kasabasında17 Haziran 1992'de 
dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK alt 
yapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, 
Djurgardens forması giyen sporcu son olarak Çin Süper 
Lig'inde Qingdao forması giydi. Fredrik Ulvestad, kariyeri 
boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşadı. n AA

GZT Giresunspor'da, Michal Nalepa ile yolların ayrıldığı 
bildirildi. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada 
Nalepa'nın, geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil olduğu 
ve Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde 
önemli emeklerinin bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, 
Polonyalı oyuncu ile yolların ayrıldığı kaydedilerek,"Gire-
sunsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine 
teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı-
lar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. n AA

Nwakaeme, Avcı ile en iyi sezon başlangıcına imza attı
Trabzonspor'un yıldız oyuncu Ant-

hony Nwakaeme, Teknik Direktör 
Abdullah Avcı ile birlikte en iyi sezon 
başlangıcına imza attı. Nijeryalı oyuncu 
Süper Lig'de sahaya çıktığı ilk 3 resmi 
maçta birer gol atarak 3 gol ve 1 asist 
ile oynadı.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da 
heykeli dikilen Trabzonspor'un Nijer-
yalı oyuncusu Nwakaeme 2021-2022 
sezonuna fırtına gibi girdi. Süper Lig'de 
sırasıyla Y.Malatyaspor, Sivasspor ve 
Giresunspor ile karşılaşan bordo-ma-
vililerde yıldız oyuncu rakip fileleri 3 
maçta da boş geçmedi. Teknik Direktör 
Abdullah Avcı ile birlikte kariyerinin en 
iyi sezon başlangıcına imza atan Nwa-
kaeme, Karadeniz ekibinin elde ettiği 9 
puana direk katkı yaptı. Gol serisine Ga-
latasaray karşısında da devam etmeyi 
hedefleyen oyuncuyu, hocası Abdullah 
Avcı'da zorlu müsabakaya motive edi-
yor.

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve 
Üniversitatea Cluj İsrail'in Hapoel Raa-
nana ve Papoel Beer Sheva takımların-
da forma giydikten sonra 2018 yılında 

Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, 
en iyi sezon başlangıcına bordo-mavili 
takımda bu sezon imza attı. Bordo-ma-
vili takımda 4. sezonu geçiren yıldız 
oyuncu Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupa-
sı ve Avrupa olmak üzere 37 gole imza 
attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 
3 BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMİŞTİ

İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu 
sezon ki ilk müsabakasını Galatasa-
ray'a karşı evinde oynayacak olan Trab-
zonspor'da, Abdullah Avcı'nın en önem-
li kozlarından biri Nwakaeme olacak. 
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız 
oyuncu gol serisini sarı-kırmızılı takım 
karşısında da sürdürmek istiyor.

 Trabzonspor formasıyla geldiği ilk 
sezon da 1 Eylül 2018'de bordo-mavili 
takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği 
maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu dö-
nemden sonra sarı-kırmızılı takımın ka-
lesine gol atamadı. Bordo-mavili forma 
ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı 
oyuncunun ise Fenerbahçe'ye karşı golü 
bulunmuyor.
n İHA

Beşiktaş’tan 
taraftarlarına uyarı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplas-
man maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen 
taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla gö-
rüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmeler 
sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapma-
maları uyarısında bulunularak şunlar kaydedildi: "UEFA'nın 
Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara 
açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticile-
ri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan 
bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. 
Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçları-
mızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz." n AA
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Yavru Kartal’da
Isparta mesaisi 

TFF. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor’da Isparta 32 Spor karşı-
laşmasının hazırlıkları sürüyor. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor’a konuk olacak 

Yavru Kartal, Tarsus İdman Yurdu beraberliğinin ardından ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Konya Büyükşehir
üçüncü tamamladı

Atletizm Spor Toto 1.Lig müsabakaları İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Erkekler Türkcell Süper Ligi’ne yükselme mü-
cadelesi veren Konya Büyükşehir Belediyespor, 98,5 puan 
toplayarak sezonu üçüncü sırada tamamladı ve üst lige yük-
selme şansını kaybetti. Atletizmde Spor Toto Edip Akarsu 1. 
Lig Final Yarışmaları sonunda Turkcell Süper Ligi'ne çıkan 
ekipler belli oldu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapı-
lan açıklamaya göre bu sezon atletizmin unutulmaz antre-
nörlerinden merhum Edip Akarsu'nun adına gerçekleştiri-
len Spor Toto 1. Lig müsabakalarında finaller İstanbul'daki 
Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda erkeklerde TSK Spor Gücü ve 
Boğaziçi Üniversitesi, kadınlarda ise geçen sezon düşen 
Adana Seyhan Belediyespor ile Trabzon Karayolları 2022 
sezonunda Süper Lig'de yarışma hakkını elde etti.

TSK Spor Gücü bir yıl aradan sonra lige dönerken, Bo-
ğaziçi Üniversitesi 31 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmayı 
başardı.

Birinci Lig'de final kademesi sonunda oluşan puan du-
rumu şu şekilde:

Erkekler
1. TSK Spor Gücü – 121,5 
2. Boğaziçi Üniversitesi – 114,5 
3. Konya BŞB – 98,5 
4. Samsun Asarcık Gençlik – 97,5
5. Tokat Anadolu Gençlik – 91
6. Gaziantep Gençlik – 86
7. Eskişehir BŞB – 74
– Kocaeli Kağıtspor (Çekildi)
- Kadınlar
1. Seyhan Belediyespor – 125 
2. Trabzon Karayolları – 95
3. Sakarya BŞB – 94
4. Kocaeli İzmit Belediyespor – 93
5. Eskişehir Sivrihisar Spor – 89
6. Mersin Amatör Atletizm – 83
7. Tokat Anadolu Gençlik – 64
8. Kocaeli Darıca Belediyespor – 48
 n SPOR SERVİSİ

Recai Kıcıkoğlu, 83 yaşına adım atmanın mutluluğunu yaşadı
Türk dağcılık kültürüne yaptığı 

hizmetlerinden dolayı Konya Aydın-
lar Ocağı tarafından “Dağların 70’lik 
Delikanlısı” ödülüne lâyık görülen 
dağcı Recai Kıcıkoğlu, 83 yaşına 
basmanın mutluluğunu yaşadı

Konya Dağcılık İl Temsilcisi iken 
Konya Aydınlar Ocağı tarafından 
Türk dağcılık kültürüne yaptığı hiz-
metlerinden dolayı “Dağların 70’lik 
Delikanlısı” ödülüne lâyık görülen 
Mevlâna İzcilik ve Dağcılık Kulübü 
Başkanı Recai Kıcıkoğlu, yeşil beyaz 
formayla 83 yaşına adım atmanın 
mutluluğunu yaşadı.

Konya Aydınlar Ocağı tarafın-
dan Halk Etliekmek’te düzenlenen 
toplantıda dağcı Recai Kıcıkoğlu, 
kendi adını taşıyan Recai’nin tadına 

baktı. Konya Aydınlar Ocağı Başkan 
Yardımcısı Mustafa Sinan Ümit’in 

sürpriz hediyesi olan 83 rakamı 
yazılı yeşil beyaz formasıyla Recai 

ismi yazısı önünde poz verdi. Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 

Mustafa Güçlü ve Mustafa Sinan 
Ümit’e teşekkür eden Recai Kıcıkoğ-

lu, 1985’ten beri dağcılık yaptığını 
belirterek “Dağcıyım diyebilmek ve 
dağa tırmanma sporunu sevebilmek 
için mutlaka zirveye çıkmak gerekir. 
Konya Doğanbeyli ile Hasanşeyh 
arasında bulunan Erenler Dağı’nda 
40’lar toplanırmış. Dağın zirvesinde 
mescidin yanısıra 20-30’a yakın şa-
pel gördüm.” dedi.

Dağcıların sembol dağının Uhud 
Dağı olduğunu ve bütün dağların 
Uhud’un şubeleri olduğunu ifade 
eden Dr. Mustafa Güçlü ise, Türk 
dağcılık kültürüne yaptığı hizmet-
lerinden dolayı Recai Kıcıkoğlu’na 
teşekkür ederek ay-yıldızlı bayrağı-
mızı, çıktıkları her zirvede dalgalan-
dırmaya devam etmelerini istedi.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz 
Karatay Termal 1922 Konyaspor’da hafta 
sonu oynanacak Isparta 32 Spor karşılaş-
masının hazırlıkları devam ediyor. Ligin ilk 
haftasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu 
ile 0-0 berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, bu 
sezon 2.Lig’e yükselen Isparta ekibi karşı-
sından galibiyetle ayrılarak ilk galibiyetini 
almanın hesaplarını yapıyor. 

Ligde genç bir kadroyla mücadele 
eden temsilcimiz Tarsus karşılaşmasında 
iyi bir oyun ortaya koyarken, güçlü rakibi 
karşısında 1 puanı cebine koymuştu. 

GENÇLER FIRSAT BULDU
Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 

Tarsus İdman Yurdu ile oynanan müsa-
bakada birçok genç oyuncu forma şansı 

buldu. İlk 11’de deneyimli olarak adlan-
dırabilecek az sayıda oyuncu yer alırken, 
sonradan oyuna dahil olan oyuncuların yaş 
ortalaması da oldukça genç olarak göze 
çarptı.

 Kadrosunda tecrübeli olarak Ahmet 
Önay, Can Demir Aktav, Batuhan Altıntaş, 
Giray Gazioğlu ve Kadem Burak Yaşar gibi 
isimleri olan 1922 Konyaspor’da diğer fut-
bolcuların yaş aralığı 18 ile 24 arasında el 
değiştiriyor. 

6 TAKIM SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

mücadele ettiği Beyaz Grup’ta 6 takım 
sezona galibiyetle başlarken, 4 takım 
sahadan beraberlikle ayrıldı. Kastamo-
nuspor’un ligden çekilmesiyle ilk haftayı 

Pendikspor maç oynamadan geçerken, 
19 takımlı ligde her hafta bir takımın BAY 
geçmesi nedeniyle ilk hafta Anagold Erzin-
canspor maç oynamadan geçti. 6 takım ise 
sahadan eli boş ayrıldı.

Sezona, Kırşehir Belediyespor, Amed 
Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Es-
kişehirspor, Akhisarspor ve Şanlıurfaspor 
galibiyetle başlarken, Bucaspor, Isparta 32 
Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve 
Tarsus İdman Yurdu ilk hafta maçlarından 
beraberlikle ayrıldı. 

Karacabey Belediyespor, Ankara De-
mirspor, Zonguldak Kömürspor, Kırklare-
lispor, Uşakspor ve Pazarspor ise ilk hafta 
puan alamadı.

Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşı-

laşmada sahadan beraberlikle ayrılan tem-
silcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
Saraçoğlu Tesisleri’nde Isparta maçının 
hazırlıklarını sürdürürken, santrfor nokta-
sında ilk karşılaşmada Hacı Ömer Doğru 
ile maça başlayan teknik direktör Hakan 
Ünal, Batuhan Altıntaş’ı hazır duruma ge-
tirmeye çalışıyor. Fiziksel anlamda hazır 
olmayan ve Tarsus karşılaşmasının son 10 
dakikasında süre alan yetenekli santrfor, 
hava toplarında etkili olurken, kondisyon 
anlamında hazır bir görüntü çizmedi. Hacı 
Ömer Doğru’nun Tarsus karşılaşmasındaki 
performansı ortalama olarak göze çarpar-
ken, Isparta 32 Spor karşılaşmasında da 
Hacı Ömer Doğru’nun maça ilk 11’de baş-
laması bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Aydın Ünlüer son 
yolculuğuna uğurlandı

İttifak Holding Konyaspor’un geçmiş 
dönemdeki başkanı Hilmi Kulluk’un ka-
yınbabası Aydın Ünlüer hayatını kaybetti. 
Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Ün-
lüer, 72 yaşında hayata gözlerini yumar-
ken, merhumun cenazesi bugün Hacı 
Veyis Camii’nde kılınan öğle namazının 
ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi.  
Merhum Ünlüer, birer kız ve erkek çocu-
ğu sahibiydi.

Dün Üçler Mezarlığı’na defnedilen 
mErhum Aydın Ünlüer’in cenazesine 

eski Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 
eski Konyaspor yöneticileri, Ekrem Coş-
kun, mevcut Konyaspor yönetimden ida-
reciler, Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar 
ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Remzi Ay da katıldı. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
bizler de merhuma Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz.
n SPOR SERVİSİ

Hilmi KULLUK’un

kayınbabası

Aydın ÜNLÜER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
İttifak Holding Konyaspor’un 

geçmiş dönemdeki başkanı
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRŞEHİRSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
2.AMED SF 1 1 0 0 3 1 2 3
3.NAZİLLİ BLD 1 1 0 0 3 1 2 3
4.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.AKHİSARSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.ŞANLIURFASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BUCASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.ISPARTASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.1922 KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
10.TARSUS İY 1 0 1 0 0 0 0 1
11.ERZİNCANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
13.PENDİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KARACABEY BLD 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.ANKARA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.Z.KÖMÜRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRKLARELİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.UŞAKSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

TFF 2.LİG BEYAZ GRUP
PUAN DURUMU
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 ‘Koca Mehmet’ lakabıyla dedesinin 60 yıl öncesinde başladığı işi her gün büyüterek devam eden Mavi Ford’un üçüncü kuşak yöneticisi 
Mehmet Uçarok, sektörü ve sosyal yaşantısını anlattı. Uçarok, “Dedem Koca Mehmet ve babama layık bir insan olmak için gayret ediyorum” dedi 

Sektörün öncü ismi Koca Mehmet
Anlaşmalı hasar onarım mer-

kezi, yedek parça, servis, elekt-
rik-elektronik, kaporta-boya, lastik, 
7/24 Yol Yardım, sigortacılık hiz-
metleriyle Konya’dan adından söz 
ettiren Mavi Ford’un üçüncü kuşak 
yöneticisi Mehmet Uçarok, iş ve 
özel hayatına dair değerlendirme-
ler yaptı. Koca Mehmet Konya’nın 
sektörel  gelişimine katkıda bulun-
du diyen Uçarok, sosyal medyayı 
aktif kullandığını belirterek her ay 
bir takipçi ve müşterilerine Gele-
neksel Bakım Çekilişi adı altında 
sosyal medya hesaplarından hedi-
yeler verdiğini belirtti.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İsmim Mehmet Uçarok,1995 

yılı doğum tarihli Konya/Bozkırlı-
yım Bankacılık ve Sigortacılık üni-
versite ön lisans mezunuyum. Bu-
nun yanında firmamızda işletmeci 
ve mekatronik ustasıyım.

Bu işe ne zaman başladınız?
Bizim kuruluşumuz 1957 yani 

1957’den beri bu işi yapıyoruz. Ben 
de bu işin içinde doğdum, bu işin 
içinde de ilerliyorum.

Sizin hizmet alanlarınız neler-
dir?

Servisimizde Ford ve Volvo 
grubuna dair tüm servis ihtiyaçları-
nı kendi bünyemizde karşılamakta-
yız. Bununla beraber tüm sigortacı-
lık hizmetleri de kendi bünyemizde 
yer almakta. 

Hasar birimimiz tüm marka ve 
modelin kaporta ve boya işlemleri-
ne hitap etmekte. Biz aynı zaman-
da müşterilerimizin şehir içi ve 
şehir dışı olmak üzere 7/24 yedek 
parça ve yol yardım üzerine daima 
yanındayız. Biz yetkili değil etkili 
servisiz.

Yetkili değil etkili servis sloga-
nı ne ifade ediyor?

Biz yetkili servis değiliz bağım-
sız bir özel servisiz. Servisimize ge-
len bütün araçlar tarafımızca giriş 
yapıldıktan, çıkış yapılana kadar 
resmi olarak bünyemizce sigorta-
lıdır. Aynı zamanda profesyonel 
ekibimiz her araca aynı özeni ve 

titizliği göstermektedir. Servis ga-
rantisi olan araçların Mavi Ford 
bünyesinde yapılan bakım ve ona-
rım işlemleri araçları garanti kap-
samı dışında bırakmamaktadır. Biz 
yenilikçi servis anlayışını ön görüp 
gerek resmi gerek teknik açıdan 
kendimizi sürekli geliştirmekteyiz 
Kısacası sloganımızla sektörde ön-
cülüğü hedefliyoruz.

Pandemi süreci nasıl geçti, 
pandemi sizi nasıl etkiledi?

Öncelikle tüm dünyayı etki-
leyen koronavirüs hastalığının en 
kısa sürede hayamızdan çıkmasını 
temenni ediyor ve tüm sağlık ça-
lışanlarımıza verdikleri mücadele-
den dolayı teşekkür ediyorum. Bu 
süreç tüm sektörlerde olduğu gibi 
bizi de etkiledi. Fakat çok şükür 
personel çıkışı yapılmadı ve küçül-
meye gidilmedi. Başlangıçtan itiba-
ren hem müşterilerimizin hem ça-
lışma ekibimizin sağlığı açısından 
tedbirlerimizi almaya çalıştık.

İş haricinde hangi sosyal faali-
yetleri yaparsınız?

Biz tabii işin içinde büyüdü-
ğümüz için sosyal hayatımız ile iş 
hayatımız bir oldu. Araçlar üzerine 
kurulu bir hayatım var. Bu arada 
klasik araçlarımız var ve bunlar 
üzerine restorasyonlar ile uğra-
şıyorum. Nadir bulunan 2 aracı-
mız Ford F-150 VE Ford Sierra 

COSWORTH bunlar benim en sev-
diğim hobim. Bunun dışında oyun-
cak benzinli araçlarım var onlar 
ile vakit geçiriyorum 1966 model 
Jawa motor arayışı içindeyim de-
dem rahmetli anlatırdı ona nazaran 
nasip olursa bir hobim daha olacak 
Doğayı çok seviyorum sık sık doğa 
gezileri yapmaya çalışıyorum vakit 
buldukça kamp atıyorum. Kısacası 
doğa ile iç içe olmayı seviyorum.

Gençlere ve genç girişimcilere 
tavsiyeniz neler olur?

Ben bankacılık okudum fakat 
otomobil motorları üzerine kendi-
mi geliştirdim. Onun için diyorum 
ki; gençler sevdikleri, istedikleri işi 
yapsınlar. Sevdiği işi yapmayan in-
sanların iş hayatında robotlaştığını 
düşünüyorum ve lider konumuna 
ulaşamayacakları kanısındayım.

Aile şirketlerinin nesilden ne-
sile geçiş noktalarını nasıl değer-
lendirirsiniz?

Aile şirketleri uzun ömürlü ol-
mak istiyorlar ise önce devraldığı 
büyüğünün (dede, baba. amca) 
emeğine saygı gösterip tecrübe ve 
nasihatlarından faydalanmalı ben 
bilirim değil istişare ile daha iyisi 
için çalışarak şirketlerini kurumsal-
laştırmaya özen göstermeli. Çalı-
şanlarına ve müşterilerine gereken 
değeri vermelidir. İlkeli hedefi olan 
yeniliklere açık teknolojiye ayak uy-
duracak atılımları yapabilen bir şir-
ket haline getire bilmeli. En önem-
lisi de saygı ve sevgiyi hem şirket 
ortaklarına hem çalışanlarına hem 
de müşterilerine karşı asla kaybet-
memelilerdir.

Hedefleriniz nelerdir?
Özek servisler içerisinde ku-

rumsallaşmış bir şirket olarak ön-
cülük etmek. Kaliteden taviz ver-
meden titizlik ile çalışmak. Müşteri 
servis esnasında talep ve ihtiyaç-
larına daima en iyi şekilde cevap 
verebilmeye devam etmek, müşte-
rimize faaliyet alanımızla ilgili ürün 
ve hizmetleri kalite ve etik değer-
lerden ödün vermeden her seferin-
de beklentileri aşarak sunmak.

Mehmet Uçarok

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



TSYD Konya Şubesi’nden Konyaspor’a protesto 
Türkiye Spor Yazarları Derneği 

Konya Şubesi, İttifak Holding Kon-
yaspor’un İsaac Thelin transferinin 
gerçekleşmemesi üzerine yerel bası-
na yaptığı açıklamadan ötürü sert bir 
tepki gösterdi. 

Konuyla ilgili bir paylaşım yayın-
layan Türkiye Spor Yazarları Derneği 
Konya Şubesi, şu ifadeleri kullandı. 
“Konyaspor Kulübü tarafından başa-
rıyla sonuçlandırılamayan transfer 
girişiminin faturasını spor basınına 
çıkarma girişimini şaşkınlıkla izliyo-
ruz. Kulüp tarafından yapılan ve spor 
basınının suçlu olarak lanse edildiği 
açıklamayı haddi aşan bir bildi-
ri olarak yorumluyor ve kınıyoruz. 
Konya spor basını, şehrinin takımını 
her platformda korumuş ve kulüp 
menfaatlerini zarara uğratacak giri-
şimlerde de hiçbir dönem bulunma-
mıştır. Mesleği gereği kamuoyuna 
en doğru bilgiyi aktarmakla yükümlü 
olan spor basını emekçilerimizin ha-
bercilik görevini yaparken kamuoyu 
önünde hedef gösterilmesini tehli-

keli buluyoruz. Bu bağlamda Türkiye 
Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi 
yönetimi olarak Konyaspor Kulübü 
tarafından yapılan bu talihsiz açıkla-
manın yeniden değerlendirilmesini 
talep ediyor, gereğinin yapılmasını 
ivedilikle bekliyoruz.”

DAHA DUYARLI 
OLMALARINI İSTİYORUZ

İsveçli oyuncu İsaac Kiese Thelin 
ile büyük oranda anlaşmaya varan 
ancak oyuncu menajerinin sonrasın-
da fiyat artırması sonucu masadan 
kalkan Konyaspor yönetimi, yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 
“Bugün imza atılması beklenen Isaac 
Thelin transferi, basında çıkan 'trans-
fer bitti' haberleri sonrası menajerinin 
fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca 
iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun 
finansal yapısını görmezden gelerek 
adım atmama kararlılığımız sürecek-
tir. Basın mensuplarımızın transfer 
haberciliği noktasında daha duyarlı 
olmalarını bekliyoruz.”
n SPOR SERVİSİ

Hazırlıklar 
bugün başlıyor

İttifak Holding Konyaspor’da 4.haftada oynanacak 
Altay maçının hazırlıkları bugün yeniden başlıyor. Dünü 
izinli geçiren Yeşil-Beyazlılar, bugün hazırlıklarına Kayacık 
Tesisleri’nde yeniden start verecek. Milli takımda yer alan 
oyuncuların en geç Perşembe günü takımla çalışmalara 
başlaması beklenirken, Konyaspor son taktik idmanını 
tam kadro yapacak. Cumartesi günü saat 17.00’de Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Altay’ı konuk edecek olan 
Anadolu Kartalı, milli ara sonrası olumlu gidişatını devam 
ettirmek istiyor. n SPOR SERVİSİ

Süreyya Rıfat Ege Turnuvası’nda geri sayım başladı
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’n-

de mücadelen edecek olan Beysu 
Konyaspor Basket, Federasyon Kupası 
önemli bir turnuvaya ev sahipliği ya-
pacak. Yeşil-Beyazlılar sezon öncesi 
hazırlıkları kapsamında Süreyya Rıfat 
Ege 100. Yıl Konyaspor Turnuvası’na 
ev sahipliği yapacak. 

Konyaspor’un kurucu isimlerin ba-
şında gelen Süreyya Ege için düzenle-
necek turnuvaya ligden Antalya Güneş 
Spor Kulübü ve TED Ankara Koleji ka-
tılacak. 

Konuyla ilgili kulüpte yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Beysu 
Konyaspor’umuz yeni sezon hazırlıkları 
kapsamında Federasyon Kupası öncesi 
önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapı-
yor.

Turnuva, TBL ekiplerinden Antalya 
GSK ve TED Ankara Kolejliler takımları-
nın katılımıyla 9 - 11 Eylül tarihleri ara-
sında Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Turnuva maçlarına Covid-19 ted-

birleri kapsamında %50 kapasite ile 
seyirci alımı yapılacak olup, maçları 
izlemeye gelecek olan taraftarlarımı-
zın aşı takvimlerini tamamlamış ve aşı 
kartlarını oluşturmuş olmaları gerek-
mektedir. 

Maçlara girişler ücretsiz olup, ta-
raftarlarımızın aşı kartı ve HES kodu 
sorgulamaları yapıldıktan sonra maça 
girişleri sağlanacaktır.”

Turnuva program şu şekilde olacak:
9 Eylül 2021 - 18:00 | Antalya GSK - 

Beysu Konyaspor
10 Eylül 2021 - 18:00 | TED Ankara 

Kolejliler - Antalya GSK
11 Eylül 2021 - 14:00 | Beysu Kon-

yaspor - TED Ankara Kolejliler
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da merakla 
beklenen santrfor transferi noktalanıyor. 
Yeşil-Beyazlılar Yunan ekibi Olympia-
kos’un Mısırlı santrforu Ahmed Hassan ile 
büyük oranda anlaşma sağladı. Kulübüyle 
anlaşan Yeşil-Beyazlı yönetim, dün gece 
oyuncu ile son görüşmeyi gerçekleştirdi. 
Son anda pürüzün çıkmaması durumunda 
yeni sezonda Konyaspor forması giyecek 
olan 28 yaşındaki mısırlı resmi sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda da 
Yunan ekibine veda etti. 

Uçakta bir karesini paylaşan Ahmed 
Hassan, Olympiakos’tan 1 yıllığına kira-
lanacak.

AHMED HASSAN KİMDİR 
5 Mart 1993 yılında Mısır’ın Kairo 

kentinde dünyaya gelen Ahmed Hassan 
futbola ülkesinin El Ahly Kairo takımında 
başladı. Sonrasında Rio Ave’ye transfer 
olan Ahmed Hassan, burada gösterdiği 
perfromansla Portekiz ekibi Braga’nın 
dikkatini çekti ve 700 bin Euro’ya Braga’ya 
transfer oldu. 

3 yıl boyunca Portekiz ekibinde forma 
giyen Ahmed, 2018 yılında Olympiakos’a 
transfer oldu. 2 yıl boyunca Yunan ekibin-
de kiralık olarak oynayan başarılı santrfor, 
21 Ağustos 2020’de 2 milyon Euro bonser-
vis bedeliyle Olympiakos’a transfer oldu. 

En verimli dönemini Rio Ave ve Bra-
ga ve geçen sezon Olympiakos’ta geçiren 
Mısırlı isim, 2014-2015 yılında Rio Ave’de 
çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol 1 asistlik 
performans sergiledi. 

2015-2016 yılında Braga’da 44 maça 
çıkan Ahmed Hassan, 14 gol 1 asist, 
2018-2019 yılları arasında kiralık olarak 
Olympiakos’ta 1 sezon geçiren 28 ya-
şındaki Ahmed, 32 maçta 15 gol atarken 
geçen sezon 39 maçta oynayıp 15 gol 5 
asistlik bir performans sergiledi.

AVRUPA LİGİNDE
KONYASPOR’A GOL ATTI

İttifak Holding Konyaspor’un anlaş-

tığı Ahmed Hassan, Braga’da oynadığı 
dönemde UEFA Avrupa Ligi 3.karşı-
laşmasında Konya’da oynanan karşı-
laşmanın 55.dakikasında Konyaspor 
filelerini havalandırarak takımının 

Konya’dan 1 puanla ayrılmasına yar-
dımcı olmuştu. 

1.91’lik başarılı santrfor ile anlaş-
maya varan İttifak Holding Konyaspor, 
İsaac Kiese Thelin’den sonra kalite-

li bir santrfora yönelerek kadrosuna 
önemli bir ismi kattı. 1 yıllığına kira-
lanan Ahmed Hasan transferi Yeşil-Be-
yazlı taraftarları da heyacanlandırdı.
n SPOR SERVİSİ

Ahmed Hassan
Kartal oluyor

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, santrfor transferinde bu sefer mutlu sona ulaştı. İsaac Kiese Thelin 
transferinde oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan ancak oyuncunun menajerinin son anda fiyat artırması nedeniyle 

masadan kalan Anadolu Kartalı, Olympiakos’un Mısırlı santrforu Ahmed Hassan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Altay maçının
biletleri satışta 

Abdülkerim Bardakcı’nın
doğum günü kutlandı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un li-
gin 4.haftasında sahasında konuk edeceği Altay maçının 
biletleri bugün satışa çıkıyor. Cumartesi günü saat 17.00’de 
sahasında İzmir ekibini konuk edecek olan Yeşil-Beyazlılar, 
bilet fiyatları konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri 
kullandı: “İttifak Holding Konyaspor’umuzun, 2021-2022 
Süper Lig Sezonu 4. haftasında İzmir ekibi Altay ile oynaya-
cağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 11 Eylül 2021 
Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak karşılaşmanın 
elektronik biletleri 8 Eylül Çarşamba (bugün) saat 13.30’da 
satışa çıkacaktır. Taraftarlarımız PassoLig kartları yanların-
da olmadan cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını 
kullanarak QR kodunu stadyum turnikelerine okutarak mü-
sabakaya giriş yapabileceklerdir.” n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülke-
rim Bardakcı’nın 27.yaş günü A Milli Takımın Hollanda’da 
kamp yaptığı otelde kutlandı. Dün oynanan Hollanda kar-
şılaşması öncesinde kamp yapılan otelde pasta kesilirken, 
milli sporcular Abdülkerim’e nice yıllar dileklerinde bulun-
du. Konyaspor’da resmi sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, Abdülkerim’in doğum gününü kutladı. Yapılan 
paylaşımda, “Mutlu yıllar Abdülkerim Bardakcı” denildi.

Son 2 sezondur gösterdiği performansla milli takıma 
kadar yükselen Abdülkerim Bardakcı, Yeşil-Beyazlı taraftar-
ların gönlünü fethederken, İstanbul takımlarının da transfer 
sürecinde sık sık takip edilen isimlerinin başında yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU
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