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Meram’ın parkları
revize ediliyor

‘AGD yurtlarında 
aile sıcaklığı var’

Meram Belediyesi, ilçenin yeşil 
dokusunun gelecek nesillere 
aktarılması adına daha önce 
yapımı gerçekleştirilen ve 
eskimeye yüz tutmuş park 
alanlarında revize çalışması 
gerçekleştiriyor.
n HABERİ SAYFA 12’DE

AGD Konya Şube Başkanı 
Ceylani Kılıç üniversite öğren-
cilerinin eğitimleri sürecinde 
aradıkları en önemli hususun, 
güvenebilecekleri bir barınma 
ortamı olduğuna işaret ederek, 
“Yurtlarımız, öğrencilerimize 
aile sıcaklığı ve samimiyet sunu-
yor” dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Bıkmadan, usanmadan 
çalıştık ve kazandık’

Yöntem Eğitim Kurumları’nın Başkanı Serdar Özde-
mir, süreçte yaşadıkları zorlukları ve bugüne nasıl 
geldiklerini anlattı. Özdemir, bıkmadan, usanma-
dan çalıştıklarına ve kazandıklarına dikkat çekti

n HABERİ SAYFA 15'TE

RECEP KONUK, ADAY
OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

BOSNA HERSEK MAHALLE 
KONAĞI’NA KAVUŞUYOR

ALTI PAZAR YERİ, ÜSTÜ
ELEKTRİK SANTRALİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna 
Hersek Mahallesi’nde yapımı devam eden mahalle ko-
nağı inşaatında incelemelerde bulundu. Pekyatırmacı, 
Bosna Hersek Mahalle Konağının her yaştan vatandaşın 

ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Karatay Belediyesi, ilçedeki iki kapalı pazar marketin 
yerine yenilerini inşa edecek. Çevre dostu olarak 

projelendirilen kapalı pazar marketlerin çatılarına güneş 
enerjisi santrali (GES) kurulacak.

n HABERİ SAYFA 4'TE

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 69’uncu Seçimli 
Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2021 Çarşamba günü 

yapılacak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Ben ve arkadaşlarım, 22 yıllık nöbet görevimizi 

tamamlayacağız” dedi. n HABERİ SAYFA 5'TE

Maliyetler yüzünden!
Yumurtada son dönemde 
meydana gelen fiyat artış-
larının tamamen maliyet-

lerden kaynaklandığını dile 
getiren Konya Yumurta 

Üreticileri Birliği Başkanı 
Saraçoğlu, “Vatandaşımız 

alışsın, fiyatlar bu bantta 
seyredecek” dedi

ÇOK SAYIDA MESLEKTAŞIMIZ
İFLAS ETMEK ZORUNDA KALDI

Yumurta fiyatlarında özellikle son gün-
lerde yaşanan yükselişe işaret eden 
Saraçoğlu, “Yumurta üretim maliyeti ve 
üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında 
maliyetine veya zararına satış yapılma-
ya çalışıldığı anlaşılır. Sektörümüzde 
çok sayıda meslektaşımız iflas etmiş 
durumda. Yem fiyatları ve diğer girdiler 
bizleri zorluyor. Bu duruma hükü-
metimizin önlem alması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.

BİR YUMURTANIN MALİYETİ
70 KURUŞU BULDU!

Bir yumurtanın üretim maliyetinin 70 
kuruş olduğuna işaret eden Başkan İsmail 
Saraçoğlu, “Birçok yumurta üreticisi günü 
kurtarmak adına maliyetine yumurta satıyor, 
zararına veren dahi oluyor. Ama yumurta 
fiyatlarını biz üreticiler değil, büyük market-
ler belirliyor. Onlar kendi kâr marjlarından 
asla taviz vermiyorlar. Şu bir gerçek ki, bun-
dan sonra yumurta fiyatları 30 TL bandın-
dan daha aşağı düşmeyecek” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Harç bitti, inşaat paydos!
Çimentocu ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık sonrası çıkan 
boykot kararı sonucunda müteahhitler geçici olarak inşaatları dur-
durdu. Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları 
boykot kararını uygulamaya başladı. 

İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu (İMKON) ve kendisine bağlı 
40 dernek ile 15 gün sürecek inşaatları durdurma eylemi, bugün 
tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladı. KOMÜT Başkanı Adem 
Bulut, 24 Eylül’e kadar inşaatların durdurulacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

İsmail Saraçoğlu
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Suna-Zikri Kayhan çiftinin oğlu Yahya, Meryem-Abdurrahman Ramas çiftinin 
kızları Arefe ile bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı 

Ramas ve Kayhan aileleri
düğün mutluluğu yaşadı
Arefe ve Yahya, bir ömür mut-

luluk için “evet” diyerek, hayatla-
rını birleştirdi. Suna-Zikri Kayhan 
çiftinin oğlu Yahya, Meryem-Ab-
durrahman Ramas çiftinin kızları 
Arefe ile evlendi. 

Kahramanmaraş ve Konya’da 
yapılan düğünde genç çift evlen-
menin, aileleri de çocuklarının 
mürüvvetini görmenin mutlulu-
ğunu, sevincini yaşadı.

 “En mutlu günümüzde sizleri 
de aramızda görmekten mutluluk 
duyarız” notu ile yakınlarını ve 
dostlarını düğünlerine davet eden 
Kayhan ve Ramas aileleri, düğün 
boyunca konuklarla ilgilendi, mut-
luluklarını paylaştı. 

Davetliler de sevgi ve saygı 
içerisinde sağlıklı bir ömür sür-
meleri temennisiyle Arefe ve Yah-

ya’ya iki cihan saadeti diledi, bera-
berliklerinin iki aileye de mutluluk 

getirmesi için dua etti. 
n HABER MERKEZİ

Yumurta fiyatlarının üretim maliyetlerinin artmasına bağlı olarak artış gösterdiğini söyleyen Yumurta Üreticileri Birliği 
Başkanı İsmail Saraçoğlu, “15 liradan yumurta almaya alışmıştık ama bundan sonra fiyatlar 30 TL bandında olacak” dedi

Yumurta fiyatlarının
sorumlusu maliyetler

Konya Yumurta Üreticileri Bir-
liği Başkanı İsmail Saraçoğlu, yu-
murtada yaşanan fiyat artışlarını 
değerlendirdi.  Yumurta fiyatların-
da özellikle son günlerde yaşanan 
yükselişe işaret eden Saraçoğlu, 
“Yumurta üretim maliyeti ve üre-
ticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında 
maliyetine veya zararına satış ya-
pılmaya çalışıldığı anlaşılır. Sektö-
rümüzde çok sayıda meslektaşımız 
iflas etmiş durumda. Yem fiyatları 
ve diğer girdiler bizleri zorluyor. Bu 
duruma hükümetimizin önlem al-
ması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM MALİYETİ 
70 KURUŞA DAYANDI

Bir yumurtanın üretim maliye-
tinin 70 kuruşa dayandığına dikkat 
çeken Konya Yumurta Üreticileri 
Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, pi-
yasadaki bazı büyük marketlerinin 
fiyatları belirlediğini ve marketlerin 
karlardan vazgeçmediğini vurgula-
yarak, “Yumurta üretim maliyetleri 
girdi maliyetlerin yüksekliği sebebi 
ile arttı. Şu anda bir yumurta üre-

timi maliyeti 70 kuruşa yaklaştı. 
Üreticinin ayakta kalabilmesi için 
üreticinin ürettiği yumurtayı belli 
bir kar ile satması lazım. Market-
ler yumurta fiyatlarını çok hızlı bir 
şekilde yükseltiyor. Marketler üre-
ticiden 21 TL’den aldığı yumurtayı 
içerisine paketleme vb. giderleri 
ekleyerek 27-28 TL’ye satıyor.  Yu-
murta protein bakımından oldukça 
zengin. Yumurta pahalındı demek 
yanlış olur. Yem fiyatları yüzde yüz 

artış gösterdi. Bizler yumurtacılar 
olarak yaşamak zorundayız. Sek-
törümüzde faaliyet gösteren çok 
sayıda meslektaşımız iflas etti, kü-
mesleri kapattı. 

Çevre ülkelerde yumurtanın 
üretici fiyatı 1 TL. Vatandaşlar ise 
dolar bazından bakıldığında yu-
murtaları 1,5 TL civarında alıyor. 
Ülkemizde vatandaşlarımız 1 TL’ye 
yumurta yemedi. Yavaş yavaş bu 
duruma da vatandaşlarımız alışa-

cak. Üreticiler yumurtadan yüzde 
50 zarar ederken, marketler yüzde 
30’luk karından vazgeçmiyor.  Şu 
anda büyük 3-4 market piyasa ya-
par durumda. Üretimin yüzde 60 
65’ini onlar pazarlıyor. Vatandaşlar 
yumurtanın paketi 15 TL almaya 
alışmıştı ama maliyetler şu anda 
23 -24 TL civarında. Bu duruma 
vatandaşlarımızın alışması lazım” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tavuk eti ve yumurtası 
üretimi Temmuz’da azaldı

Türkiye genelinde tavuk yu-
murtası üretimi 2021 yılı Tem-
muz ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 
515 milyon 794 bin adede, tavuk 
eti üretimi de yüzde 7,1 gerileye-
rek 161 bin 923 tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, 
2021 yılı Temmuz ayına ilişkin 
kümes hayvancılığı üretimi veri-
lerini açıkladı. Buna göre, Tem-
muz’da 1 milyar 515 milyon 794 
bin tavuk yumurtası üretildi. Üre-
tim, geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 
geriledi.

Türkiye'de temmuzda 90 mil-

yon 779 bin tavuk kesildi. Kesilen 
tavuk sayısı Temmuz 2020'ye 
kıyasla yüzde 8,4 düştü. Bu yılın 
temmuz ayında 161 bin 923 ton 
tavuk eti, 4 bin 125 ton hindi eti 
üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti 
üretimi geçen yılın temmuz ayına 
kıyasla yüzde 7,1, hindi eti üretimi 
ise yüzde 26,6 azaldı. Ocak-tem-
muz döneminde ise geçen yılın 
aynı dönemine göre tavuk eti üre-
timi yüzde 2,2, tavuk yumurtası 
üretimi yüzde 3,1, kesilen tavuk 
sayısı yüzde 4,6, hindi eti üretimi 
yüzde 22,6 geriledi.
n MERVE DURGUT

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayına 
ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi 
verilerini açıkladı. Buna göre, top-
lanan inek sütü miktarı, temmuzda 
yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 838 
bin 716 tona yükseldi.

Türkiye genelinde toplanan 
inek sütü miktarı, 2021 yılı Tem-
muz ayında geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 1,6 artarak 838 bin 716 
ton oldu. Toplanan inek sütü mik-
tarı, ocak-temmuz döneminde ise 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 2,3 arttı.

Temmuzda ticari süt işletmele-
rince toplanan inek sütü yağ oranı 
ortalama yüzde 3,5, protein oranı 
ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit 
edildi. 

Ticari süt işletmelerince yapılan 
içme sütü üretimi, söz konusu ayda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
4,9 azalarak 105 bin 598 ton olarak 
gerçekleşti. 

Ocak-temmuz döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre içme 
sütü üretimi yüzde 5,5 azalarak 
900 bin 526 tona geriledi.

Temmuzda geçen yılın aynı 

ayına göre ticari süt işletmelerince 
yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,04 
azalarak 104 bin 446 ton olarak 
hesaplandı. Üretim, ocak-temmuz 
döneminde ise geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 0,7 artışla 643 
bin 186 ton oldu.

Temmuzda geçen yılın aynı 
ayına göre, ayran üretimi yüzde 
23,8, yağsız süt tozu üretimi yüzde 

14,9, tereyağı üretimi yüzde 2,8, 
artarken, tam yağlı süt tozu üretimi 
yüzde 16,7, diğer peynirler (koyun, 
keçi, manda ve karışık sütlerden 
elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 
13,9, kaymak üretimi yüzde 7,1, 
inek peyniri üretimi yüzde 2,9 azal-
dı.

Ocak-temmuz döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre yağsız 

süt tozu üretimi yüzde 23,1, tam 
yağlı süt tozu üretimi yüzde 17, 
diğer peynirler (koyun, keçi, man-
da ve karışık sütlerden elde edilen 
peynir çeşitleri) yüzde 12,4, ayran 
üretimi yüzde 12,2, kaymak üreti-
mi yüzde 9,6, inek peyniri üretimi 
yüzde 1 artarken, tereyağı üretimi 
yüzde 3,2 geriledi.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Temmuz’da 840 bin tona yakın inek sütü toplandı

İsmail Saraçoğlu
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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      Gece Gündüz
Konya                  15 °C    26°C

Karaman              9 °C 26°C 

Aksaray              12 °C      27°C
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Antep fıstığının yeni üretim yeri Bozkır oluyor

Bozkır ilçesinde çiftçiler ta-
rafından menengiç ağaçlarına 
aşılanan Antep Fıstığının çoğal-
ması ile yörede hem iş sahasının 
artması hem de ekonomiye katkı 
sağlaması hedefleniyor. Göksu 
Nehri'nin arazilerinden geçtiği 
Bozkır ilçesinin Hamzalar Mahal-
lesi'nde üzüm, çilek, nar, zeytin, 
incir ve hünnap gibi bir çok ürün 
çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. 

Çevredeki menengiç ağaçlarına 
çiftçiler tarafından Antep Fıstığı 
aşılaması yapıldı. Yöredeki çiftçi-
ler yaklaşık 2 yıl önce deneme ya-
parak alternatif ürün olan fıstığı, 
belirledikleri menengiç ağaçları-
na aşıladı ve hasat zamanında ise 
beklediklerinden fazla ürün aldı. 
Mahalle genelinde kendi imkan-
larıyla aşılama işlemini tamam-
layan çiftçiler şimdi bu alandaki 

üretim sahasını arttırmak istiyor. 
Destek verilmesi durumunda 
mahalle genelinde fayda sağla-
nacağını anlatan Hamzalar Ma-
hallesi Muhtarı Mustafa Er, "Me-
nengiç aşılandıktan sonra Antep 
Fıstığı oluşuyor. Bu da kilosu 70 
liraya bu vaziyette pazarlanıyor. 
Bunun daha çoğaltılması için 
vatandaşlara destek verilmesini 
istiyorum. Öncelikle menengiç 

ekilip daha sonra bağ gibi imarlı 
tımar yapılırsa bunun da bakımı 
aşılması güzel olur. Pazarlaması 
da vatandaşlarımızın ekonomisi-
ne büyük bir katkı sağlayacaktır. 
Devlet büyüklerimizden, Gıda, 
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 
buna desteklerini bekliyoruz. Bu 
sene başladık, inşallah devamı 
gelecek" dedi.

Mahalle genelinde herkesin 

aynı ürünü yetiştirmesi yerine 
farklı ürünler yetiştirerek pazar 
alanının korunmasını isteyen 
muhtar Mustafa Er, "Ekonomiye 
bunun katkısı büyük. Şuan kilo-
su 70 lira. Şimdi burada herkes 
üzüm üretimi yapması yerine 
çeşitli ürün yetiştirmek de pazar 
alanı için önemli. Çeşitli ürün 
olursa pazarımız daha kolay olur 
ve gençlerimize de iş sahası çık-

mış olur. Şuan mahallede 4 tane 
kahvehanemiz var, parklarda 
gençlerimiz boş boş duruyor, 
işsizlik çok, bizim arazi çok bü-
yük bir arazidir. Şuan göç geriye 
gelmekte, mahallemiz aşırı göç 
kabul ediyor şuan. Köye gençle-
rin dönmesini istiyorum, ekono-
mimize bunların çok güzel katkı 
sağlayacağına inanıyorum" şek-
linde konuştu. n İHA

TÜİK’in 2020 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerine göre ihracatın yüzde 42,8’ini 
büyük ölçekli girişimciler yaptı. Verilere göre ihracatın yarısından fazlası sanayi sektöründen yapıldı

İhracatın büyüğünü, 
büyük girişimciler yaptı

Türkiye'nin geçen yılki ihraca-
tının yüzde 42,8'i, ithalatının ise 
yüzde 56'sı büyük ölçekli girişimler 
tarafından yapıldı. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin 
girişim özelliklerine göre dış ticaret 
istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, dış ticaret verileri ile iş 
kayıtları sisteminde yer alan giri-
şimlerin ana faaliyet türü ve çalışan 
sayısı bilgilerini eşleştirerek, dış ti-
caret yapan girişimlerin özellikleri-
ne göre verileri elde etti.

Buna göre, 2020'de 87 bin 705 
girişim ihracat, 73 bin 591 girişim 
ise ithalat yaptı. Toplam ihracatın 
yüzde 20,4'ünü yapan 1-9 kişi ça-
lışanlı mikro ölçekli girişimler, top-
lam ihracat yapan girişimlerin de 
yüzde 61'ini oluşturdu. İhracatta, 
10-49 kişi çalışanı olan küçük öl-
çekli girişimlerin payı yüzde 18,9, 
50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli 
girişimlerin payı yüzde 17,9, 250+ 
kişi çalışanı olan büyük ölçekli giri-
şimlerin payı ise yüzde 42,8 olarak 
sıralandı.

İthalatın yüzde 14,1'ini 1-9 kişi 
çalışanı olan mikro ölçekli girişim-
ler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalı-
şanı olan küçük ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 12,4, 50-249 kişi çalışa-
nı olan orta ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 17,5 oldu. 250+ kişi çalışa-
nı olan büyük ölçekli girişimlerin 
ithalattaki payı yüzde 56 olurken, 
bu girişimler toplam ithalat yapan 
girişimlerin yüzde 4'ünü meydana 
getirdi.

İHRACATIN YARISINDAN FAZLASI 
SANAYİ SEKTÖRÜNDEN

Girişimin ana faaliyetine göre 
ihracatın yüzde 56,4'ü, ithalatın ise 
yüzde 48'8'i sanayi sektöründe faa-
liyet gösteren girişimler tarafından 
yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan 
girişimlerin ihracattaki payı yüzde 
39,8, ithalattaki payı ise yüzde 37,5 
düzeyinde hesaplandı.

Sanayi sektörünün ihracatının 
yüzde 66,7'si 250 ve fazla çalışanlı 
büyük ölçekli girişimler tarafından 
yapıldı. Ticaret sektörünün ihra-

catında ise yüzde 90'ını 250 kişiye 
kadar çalışanı olan küçük ve orta 
ölçekli işletmeler (KOBİ) gerçekleş-
tirdi.

Sanayi sektörü tarafından ya-
pılan ithalatta, 250 ve daha çok 
çalışanı olan büyük ölçekli girişim-
lerin payı yüzde 77,8 oldu. Diğer 
sektörlerde, KOBİ'lerin payı yüzde 
29,8'den yüzde 36,1 yükselirken, 
büyük ölçekli girişimler yüzde 63,7 
pay ile önde olmaya devam etti.

SANAYİ İHRACATININ YAKLAŞIK 
YÜZDE 60'I AVRUPA'YA

Ana faaliyeti sanayi olan gi-
rişimler, geçen yıl ihracatlarının 
yüzde 47,1'ini Avrupa Birliği (AB 
27) ülkelerine, yüzde 14,5'ini Ya-
kın ve Orta Doğu ülkelerine, yüzde 
12,7'sini ise AB üyesi olmayan Av-
rupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB 
27 ülkelerine yapılan ihracatın yüz-
de 64,4'ünü sanayi, yüzde 33,6'sını 
ticaret, yüzde 2'si ise diğer sektö-
ründeki girişimler oluşturdu.

Ana faaliyeti sanayi olan giri-
şimler, ithalatlarının yüzde 38,1'ini 
AB 27 ülkelerinden, yüzde 23'ünü 
diğer Asya ülkelerinden, yüzde 
14,8'ini ise AB üyesi olmayan Avru-
pa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana 

faaliyeti ticaret olan girişimlerin en 
çok ithalat yaptığı ülke grupları sı-
rasıyla yüzde 32 pay ile AB 27 ül-
keleri, yüzde 25,1 ile diğer Asya ve 
yüzde 19,2 ile Yakın ve Orta Doğu 
ülkeleri oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatı-
nın yüzde 58'ini ana faaliyeti sanayi 
olan girişimler, yüzde 38,6'sını ise 
ana faaliyeti ticaret olan girişimler 
gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi 
olan girişimlerin yaptığı ihracatın 
ise yüzde 96,3'ünü imalat sanayi 
ürünleri, yüzde 1,9'unu tarım, or-
mancılık ve balıkçılık ürünleri oluş-
turdu.

Öte yandan imalat sanayi ürün-
leri ithalatının yüzde 45,6'sı sanayi, 
yüzde 42,5'i ticaret ve yüzde 11,8'i 
diğer sektörlerdeki girişimler tara-
fından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi 
olan girişimlerin ithalatının yüzde 
76'3'ü imalat sanayi ürünleri, yüzde 
4,8'ini tarım, ormancılık ve balıkçı-
lık ürünleri, yüzde 3,6'sını ise ma-
dencilik ürünleri oluşturdu.

İHRACATIN YÜZDE 39,5'İNİ 
İLK 100 GİRİŞİM YAPTI

İhracatın yüzde 39,5'ini, itha-
latın ise yüzde 57'sini ilk 100 giri-
şim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 

5 girişim toplam ihracatın yüzde 
13,5'ini, en çok ithalat yapan ilk 5 
girişim ise ithalatın yüzde 21,7'sini 
gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründe en fazla ih-
racat yapan ilk 5 girişimin sanayi 
sektöründeki payı yüzde 14,8, ti-
caret sektöründe en fazla ihracat 
yapan ilk 5 girişimin ticaret sektö-
ründeki payı ise yüzde 11,5 olarak 
kayıtlarda yer aldı. Sanayi ve ticaret 
sektörlerinde en fazla ithalat yapan 
ilk 5 girişiminin payı yüzde 16,8 
oldu.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 50,3'Ü TEK 
ÜLKEDEN İTHALAT YAPTI

Girişimlerin yüzde 44,3'ü tek 
ülkeye ihracat yaparken, yüzde 
16,9'u iki ülkeye ihracat yaptı. Yir-
mi ve daha fazla ülkeye ihracat 
yapan girişimlerin oranı yüzde 4,4 
iken, bu girişimlerin ihracattaki 
payı yüzde 58'i buldu.

Girişimlerin yüzde 50,3'ü, tek 
ülkeden ithalat yaparken, yüzde 
15,8'i iki ülkeden ithalat yaptı. Yir-
mi ve daha fazla ülkeden ithalat 
yapan girişimlerin oranı yüzde 2,7 
iken, bu girişimlerin ithalattaki payı 
yüzde 51,4 olarak belirlendi.
n SİBEL CANDAN

KOP Bölgesi’nin üniversiteleri 
TEKNOKOP’ta buluşacak

KOP Bölgesinde faaliyet gös-
teren Teknoparkların ve Teknoloji 
Transfer Ofislerinin bir araya gele-
rek kurduğu KOP Bölgesi Tekno-
parklar Birliği (TEKNOKOP) proto-
kolü paydaşların katılığı programla 
imzalandı.  Birliğin, KOP bölgesin-
de faaliyet gösteren Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi Yönetici şirketleri 
ve Teknoloji Transfer Ofisleri ara-
sında iş birliği geliştirerek yenilikçi 
ve katma değeri yüksek faaliyetler 
gerçekleştirmek üzere çalışma yü-
rütmesi hedefleniyor.

ÜNİKOP 2021 dönem başkan-
lığı olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya 
Teknopark ev sahipliğinde gerçek-
leşen törende atılan imza ile KOP 
Bölgesi Teknoparklar Birliği res-
men kuruldu. Birlik, KOP bölgesin-
de faaliyet gösteren Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi Yönetici şirketleri ve 
Teknoloji Transfer Ofisleri arasında 
iş birliği geliştirmek, KOP bölgesi 

teknoparklarında faaliyet gösteren 
işletmeler, girişimciler, bu bölge-
lerde yürüyen projeler ve teknoloji 
transfer ofisleri arasındaki iş birlik-
lerini artırmak, Bölgeler arasında 
iyi uygulama örneklerini yaygınlaş-
tırmak, Ortak projeler geliştirmek, 
Ortak araştırma ve geliştirme çalış-
maları ve etkinlikler düzenlemek, 
Üniversite ile sanayi iş birliğini 
daha etkin bir biçimde uygulamak 
adına, iyi uygulama örneklerini 
yaygınlaştırmak, Üniversite ve sa-
nayi iş birliğinin sağlanması nok-
tasında mevcut bilgi ve teknoloji 
paylaşımını kolaylaştırmak, üniver-
sitelerin alt yapı imkânlarının (la-
boratuvar vb.) etkin kullanımını 
sağlamak, Ortak eğitim ve çalışma 
ziyaretleri düzenlenerek kapasite 
geliştirme faaliyetlerine katkılar 
sağlamak, Bu amaçlar için yenilikçi 
ve katma değeri yüksek faaliyet-
ler gerçekleştirmek üzere çalış-
malar yürütecek.n HABER MERKEZİ

ABD’de rastlanan 
saman nezlesi (alerjik ri-
nit) olgularının %75’ine 
polenler sebep olmakta-
dır. Eğer saman nezlesi 
bahar aylarında gelişir-
se genelde ağaç polen-
leri; yazın gerçekleşirse 
ot polenleri neden olur. 
Saman nezlesi belirtileri 
yıl boyu sürerse buna 
perennial alerjik rinit adı 
verilir. Bu tip saman nezlesinin sebebi 
polen olmayabilir. Tedavi sürecinde 
ilk adım olarak doğal yaklaşımda aler-
jik eşiği düşürmek gerekir. Allerjenlere 
giderek artan biçimde maruz  kalmak 
sonunda belirtilerin ortaya çıkmasına 
neden olur. Allerji eşiğini düşürmek 
ve aynı zamanda çoğu olguda aller-
jenleri elimine etmek yolu ile bu sü-
recin önüne geçebiliriz. Alerjik eşiği 
düşürmenin 2 temeli yolu vardır; 

1)Soluduğunuz alerjenlere olabil-
diğince az maruz kalmak,

2)Besinsel allerjenlerin tüketimini 
azaltmak.

Bunların yanı sıra vitamin ve gıda 
takviyeleri ile desteklenebilir ve hasta-
lığın şiddetini azaltabiliriz. 

Vitaminlerden 
1)C vitamini: hava yollarını kapla-

yan mukozadaki ana antioksidan ol-
duğu için akciğer sağlığı için özellikle 
önem taşır. Araştırmalara göre alerji-
lere ya da iltihabi durumlara yatkınlığı 
olan kişilerin C vitamini tüketimlerini 
alacakları destekle artırmaları önerilir. 

2) E vitamini: anti-
oksidan ve alerji yapıcı 
lökotrienlerin oluşu-
munu baskılama etkisi 
ile saman nezlesinde 
yararlı olabileceğine 
dair çalışmalar vardır ve 
önerilir.

3)Selenyum: genel-
likle bu hastalarda dü-
şük selenyum düzeyleri 
görülmüştür. Selenyu-

ma bağımlı antioksidan enzim alerji 
yapıcı lökotrienlerin yıkımında önemli 
rol oynar. 

Gıda takviyesi olarak;
1)Çörek otu yağı: Bağışıklık sis-

temi hücrelerinin sağlıklı ve yeterli 
sayıda olmalarını destekleyerek, dı-
şarıdan gelebilecek mikroorganizma 
saldırılarına karşı vücudun direncini 
sağlar. Bağışıklık sistemi hücrelerinin 
savaşma potansiyeline destek olur.

2)Omega 3: yapılan klinik araş-
tırmalara göre omega 3 tüketimini 
artırmanın astım ve saman nezlesi 
tedavisinde önemli yarar sağladığı 
kanıtlanmıştır. Özellikle hava yollarının 
alerjenlere verdiği yanıtta iyileşme gö-
rülmüş ayrıca solunum işlevinde de 
iyileşmeler tespit edilmiştir.

Bütün aktivitelerin klinik araştır-
maları yapılmış olmakla beraber gıda 
takviyeside olsa kullanımı ve dozla-
masında mutlaka hekiminize veya 
eczacınıza danışınız. Paracelsusun 
da dediği gibi ilacı zehirden ayıran 
dozdur.

İLKBAHARIN HABERCİSİ SAMAN NEZLESİ

haber@konyayenigun.com
HALE BÜYÜKHELVACIGİL

 HALE İLE HAYATA SAĞLIK
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II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları’nın geleceği konuşulacak
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Alaeddin Köşkü iç surlarının aslı-
na uygun restorasyonu ve nesiller 
boyu ayakta kalabilmesi için ya-
pılacak faaliyetlerin konuşulacağı 
“II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale 
Surları Kültürel Miras” konulu 
forum düzenliyor. 11 Eylül'de dü-
zenlenecek forum çevrimiçi olarak 
takip edilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
“II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale 
Surları Kültürel Miras” konulu fo-
rum düzenliyor. Çevrimiçi olarak 

gerçekleşecek foruma; Yüksek Mi-
marlar Mehmet Kütükçüoğlu, Yıl-
dız Salman, Sanat Tarihçileri Ze-
keriya Şimşir, Muharrem Çeken, 
Patricia Daniela Blessing, İnşaat 
Mühendisleri Ahmad Hamid, Ne-
cati Çeltikçi ve Arkeolog Mehmet 
Ali Çelebi konuşmacı olarak katı-
lacak. İki oturumda gerçekleşe-
cek forumun “Konya’nın Tarihsel 
Katmanları” başlıklı ilk oturumun-
da; “II. Kılıçarslan Köşkü ve Süs-
lemesi”, “Alaeddin Tepesi’ndeki 
Kazıların Tarihçesi ve Son Yıllarda 

Yapılan Arkeolojik Kazılar”, “Ne 
Doğu Ne Batı Konya’daki Alaed-
din Keykubad Surları ve Kapıları-
nın Devşirme Programı” konuları 
konuşulacak. “Restorasyon ve Ko-
ruma” başlıklı forumun ikinci otu-
rumunda ise; “Kentsel Arkeolojik 
Alanlarda Koruma ve Sergileme 
Uygulamaları”, “Müdahale Yön-
temleri ve Rekonstrüksiyon: II. 
Kılıçarslan Köşkü”, “Toprak Mira-
sın Korunması: Arslantepe Örne-
ği (Malatya)”, “Saltanat Mekanını 
Yeniden Düşünmek Konya’daki 

II. Kılıçarslan Köşkü ve Kaybolan 
İç Mekanı” konularında alanında 
uzman konuşmacılar değerlendir-
melerde bulunacak. 

Alaeddin Köşkü iç surlarının 
aslına uygun restorasyonu ve ne-
siller boyu ayakta kalabilmesi için 
yapılacak faaliyetlerin konuşulaca-
ğı “II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale 
Surları Kültürel Miras” forumu 11 
Eylül’de www.konya.bel.tr/kili-
carslanforum/ linki üzerinden ta-
kip edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, ilçedeki iki kapalı pazar marketin yerine yenilerini inşa edecek. Çevre dostu ola-
rak projelendirilen kapalı pazar marketlerin çatılarına güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak

Altı pazar yeri, üstü 
elektrik santrali olacak

Çevreci ve doğa dostu pro-
jeleriyle ilçenin geleceğine katkı 
sunmaya devam eden Karatay 
Belediyesi, bu kapsamda iki yeni 
projesini daha hayata geçiriyor. Ka-
ratay Belediyesi bu kapsamda, hem 
vatandaşların hem de esnafın alış-
veriş konforuna katkı sunacak Bü-
yüksinan ve Kalenderhane Kapalı 
Pazar Market kazandırıyor. Her iki 
kapalı Pazar market için projeleri-
ni tamamlayan Karatay Belediyesi, 
çalışmalara başladı.

KARATAYLILAR KONFORLU
 ALIŞVERİŞİN KEYFİNİ SÜRMEYE 

DEVAM EDİYOR
2 bin 275 metrekarelik alana 

sahip ve tek kat olarak tasarlanan 
Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi 
Projesi’nde idari bölüm, enerji oda-
sı, çay ocağı güvenlik, mescit ve 
tuvaletler yer alacak. Kalenderhane 
Kapalı Pazar Marketi projesi ise 2 
bin 350 metrekarelik bir inşaat ala-
nına sahip olup, Büyüksinan Kapalı 
Pazar Marketi projesinin aynı özel-
liklerine sahip olacak.

İKİ KAPALI PAZAR MARKET HEM 
ELEKTRİK ÜRETECEK HEM DE 

DOĞAYI KORUYACAK
Karatay Belediyesi tarafından 

yapım çalışmaları başlayan yeni 

Büyüksinan ve Kalenderhane Ka-
palı Pazar Market projelerinin en 
önemli özellikleri ise güneş enerji 
santralllerinin(GES) bulunması. 
Her iki kapalı pazar marketlerin de 
çatılarında 2 bin metrekare ebatın-
da yıllık 475 MWH üretebilen 864 
adet tamamen yerli ve milli panele 
sahip güneş enerji santrali buluna-
cak. 100 KWE’lik 3 adet inverterin 
bulunacağı GES, yılda 260 bin lira 
kazanç elde etmesinin yanında yine 

yılda 155 konutun elektrik ihtiya-
cını da karşılayacak. Bu özelliğiyle 
doğanın korunmasına katkı suna-
cak proje sayesinde 280 ton sera 
gazı salınımının önüne geçilecek ve 
her yıl 25 bin ağacın kesilmesi de 
önlenmiş olacak.
‘İLÇEMİZ İÇİN YENİLİKÇİ PROJELERİ 

BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, iki projenin Karatay’da 
bir ilk olduğuna vurgu yaparak söz 

konusu yatırımları vatandaşın ve 
esnafın alışveriş konforu için önem-
li gördüklerinin altını çizdi.

Belediye olarak Karataylıların 
rahatı ve mutluluğu için çalıştıkla-
rını söyleyen Başkan Hasan Kılca, 
“Çevreci ve doğa dostu projeleri-
mizi ilçemizde bir bir hayata geçir-
meye devam ediyoruz. Bir yandan 
ülkemizin büyük önem vererek 
yürüttüğü ‘Sıfır Atık’ projelerimizi 
büyük bir titizlikle uygularken, di-
ğer taraftan da ilçemize artı değer 
katacak yenilikçi projeler uyguluyo-
ruz. Bu kapsamda da Büyüksinan 
ve Kalenderhane mahallelerimize 
Kapalı Pazar Market kazandırıyo-
ruz. Yeni inşa edeceğimiz iki pazar 
marketlerimizin de üzerlerine gü-
neş enerji santrali kuracağız. Ama-
cımız bir yandan esnafımızın ve va-
tandaşlarımızın konforlu bir şekilde 
alışveriş yapmasına katkı sunarken, 
diğer taraftan da hem kendi enerji-
sini üreten, çevreye saygı duyan ve 
bunu ilçemize fayda olarak yansıta-
bilen bir belediye olmaktır. Bu vesi-
leyle Kalenderhane ve Büyüksinan 
Kapalı Pazar Market projelerimizin 
hemşehrilerimizin hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ahırlı ilçesindeki 10 mahalle 
kırsal mahalleye dönüşecek

Beyşehir Gölü üzerindeki 
sulama yükü azaltılmalı

Ahırlı ilçesinde, 2012'de yeni 
Büyükşehir Yasası ile mahalleye 
dönüşen 10 köyün, yapılan be-
lediye meclis toplantısında kırsal 
mahalleye dönüştürülmesi kararı 
alındı. İlçe Belediye Başkanı İsa 
Akgül, Meclis toplantısı sonrası ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, Ali-
çerçi, Bademli, Balıklava, Büyüköz, 
Küçüköz, Erdoğan, Çiftlik, Kayacık, 

Karacakuyu ve Kuruçay mahalleri-
nin kırsal mahalle olması kararını 
aldıklarını söyledi. Alınan kararın 
ilçeye hayırlı olmasını dileyen Ak-
gül, "Alınan karar kapsamında bu 
mahallelerde, emlak vergisi mua-
fiyeti, imar ve alt yapı harçlarıyla 
su fiyatlarında indirim olacak." diye 
konuştu.
n AA

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, sulama yükü artan Bey-
şehir Gölü'nün bu yükünün azal-
tılmasını istedi. Beyşehir Kültür 
ve Yaşam Merkezi'ndeki Eylül ayı 
belediye meclisi olağan toplantı-
sında konuşan Başkan Bayındır, 
Beyşehir Gölü'ne değindi. Gölün 
son dönemde yanlış sulama poli-
tikalarından dolayı ciddi anlamda 
su kaybına uğradığını savunan Ba-
yındır, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: "Beyşehir Gölü son günlerde 
kuraklıklarda ve sürekli söylediği-
miz yanlış sulama politikalarından 
dolayı ciddi anlamda su kaybına 
uğruyor. Türkiye’nin su politika-
sını daha derli toplu şekilde israf 
etmeden kullanma mücadelesinin 
verilmesi gerekiyor. Beyşehir Gö-
lü'nün kaynakları çoğaltmak gere-
kiyor. Suyun dengesini bozmadan, 
yaradanın çizdiği ırmakların önünü 
kesip göletler yapmamak lazım. 

Diğer ilçelerden milletvekillerimi-
ze laf söylemeleri ve bizim kırmı-
zı çizgimiz olan göl su seviyesinin 
1122,40 kotuna tepki göstermeleri 
yanlış bir davranıştır. Beyşehir Gö-
lünün hali ortada; Karapınar, Kara-
tay, İsmil, Çumra ve Bozkır sulama 
birlik başkanlarının en çok ilgilen-
mesi ve sahip çıkması gerektiği 
günler, işte bu günlerdir. Kaynak 
gelmeden su verilemeyeceğini an-
lamalılar, biz de anlatmalıyız. Kav-
ga dövüş ederek değil, o işi bilimsel 
olarak anlatmalıyız. Ermenek'ten 
gelen kolektörlerin çoğaltılarak bi-
ran önce Konya ovasının sulaması-
nı Beyşehir Gölü'ne yüzde 60 yük 
vermek yerine, yüzde 40'a, yüzde 
35'lere indirmek lazım ve 1123,40 
kotuna taşımamız lazım. Her Bey-
şehirlinin gündemi bu olmuştur." 
Toplantıda, meclisin gündemine 
gelen konular da müzakere edile-
rek karara bağlandı. n AA

Bisikletleriyle Avrupa turuna 
çıktıktan sonra Yunanistan’da yolları 
kesişen Fransız ve Çinli mühendis-
ler, seyir rotaları aynı olunca Türki-
ye’deki turlarını birlikte sürdürüyor. 
Fransa’da yaşayan ziraat mühendisi 
Aymech Loisy (30) ile biogaz mü-
hendisi Eloriam Quintin (28) bisik-
letleriyle Avrupa yolculuğuna çık-
maya karar verdi. Haziran ayında 
bisikletleriyle tura başlamalarının 
ardından Yunanistan’a gelen Fransız 
mühendisler, kendileri gibi yaşadığı 
ülkeden bisiklet turuna çıktıklarını 
öğrendikleri Çinli elektrik mühendisi 
Run Chen’le (32) karşılaştı. 

Tanıştıktan sonra aynı rotayı 
kullanacaklarını öğrenip tura bera-
ber sürdürmeyi kararlaştıran Fransız 
ve Çinli mühendisler, pedal çevir-
meye devam ederek Türkiye’ye giriş 
yaptı. Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
Beyşehir Kültür ve Turizm Derne-
ği Bisiklet Topluluğu’nun Bisiklet 

Evi’ne gelen bisikletliler, bir otelde 
konaklamaları sağlanarak misafir 
edildi.

Fransız Eloriam Quintin, 20 Ha-
ziran’da tur kapsamında Fransa’dan 
ayrıldıklarını anlatarak, birlikte çık-
tığı arkadaşıyla 3 aydır yollarda ol-
duklarını belirtti. Dünyayı gezmenin 
en güzel yolunun bisikletle seyahat 
olduğunu vurgulayan Quintin, daha 
çok insanla tanışmak istediklerini 

ifade ederek, “İsviçre, İtalya’nın da 
aralarında olduğu ülkelerden Yuna-
nistan’a geldik. Burada Çinli arkada-
şımızla karşılaştık. Yunanistan’dan 
sonraki rotamızın aynı olduğunu ve 
onun da tek başına bisiklet sürdüğü-
nü görünce tura beraber devam et-
meye karar verdik. Buradan, Kars’a 
doğru gidip Doğu Ekspresi ile Anka-
ra’ya geldikten sonra tekrar ülkemiz 
olan Fransa’ya dönmek istiyoruz” 

dedi.
Bekar olduğunu ve bu tur için 

işyerinden 7 aylık bir izin aldığını da 
belirten Quintin, Türkiye ve Asya’ya 
ilk kez geldiğini, burada Türk insan-
larından gördüğü misafirperverliğin 
ise kendisini oldukça şaşırttığını ve 
mutlu olduğunu dile getirdi.
‘TÜRKİYE’DE BURAYA GELMEK BİLE 
İLGİ ÇEKİCİ VE GÜZEL BİR ANI OLDU’

Fransız ziraat mühendisi Ayme-

ch Loisy ise, bisiklete binmenin ken-
dileri için bir yaşam biçimi olduğu-
nu, amaçlarının ise daha çok insanla 
tanışıp iletişime geçmek olduğunu 
dile getirdi. Loisy, günde ortalama 
bisikletle 50-60 kilometre pedal 
çevirdiklerini, yokuş ya da düz yola 
göre bu mesafenin değişebildiğini 
anlattı.

Çinli elektrik mühendisi Run 
Chen ise, bisikletle tura yaşadığı İs-

panya’dan başladığını belirterek, 10 
ülke gezerek Türkiye’ye geldiğini ve 
5 bin kilometreden fazla yol yaptığı-
nı anlattı. Bu tura çıkarken daha çok 
ülkeyi keşfetmek istediğini vurgu-
layan Chen, “İspanya’da büyüdüm 
ve bu ülkede yaşıyorum. Çin ile bu 
iki ülke arasında bir bağlantı oluş-
turmak da istedim. Tur esnasında 
birçok ilginç hikayemiz oldu. Türki-
ye’de buraya gelmek bile ilgi çekici 
ve güzel bir anı oldu. Burada bizi 
insanlar çok güzel karşıladı ve mi-
safir etti. Tur esnasında hep çadırda 
kaldık ama Beyşehir’de bir otelde 
konaklatarak bizi misafir ettiler. Bu 
nedenle bu misafirperverliğinizden 
dolayı herkese çok teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Chen, yolculuğa başlamadan 
önce biriktirdiği parayla bu tura çık-
tığını, hedefinin ise ülkesi olan Çin’e 
bisikletle ulaşmak olduğunu kaydet-
ti. n İHA

Bisikletle Türkiye turuna çıktılar, Konya’da mola verdiler

Hasan Kılca

Adil Bayındır
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Pandemi bize alışkanlıklarımızı 
gözden geçirme fırsatı verdi, farkındalık 
kazandırdı. Bir süredir yeni normalden 
bahsediyoruz ancak yeni normale ge-
çiş yaparken eski normaldeki hataları 
düzeltmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir 
bir yaşama geçmemiz, alışkanlıkları-
mızı bu yönde değiştirmemiz ve kalıcı 
hale getirmemiz yaşanabilir bir gelecek 
için şart.

Pandemi sadece insanların değil, 
gezegenimizin sağlığının da ne kadar 
önemli olduğunu üzücü bir biçimde 
kanıtlamaya devam ediyor. Hastalıkla 
mücadele devam ederken, dünyanın 
dört bir yanında sel, kuraklık ve fırtına-
lar can ve mal kaybına neden oluyor. 
Sosyal sorunlar artıyor. Pandemide 
artık aşılamada belli bir noktaya geldik 
yavaş yavaş normale döneceğiz der-

ken her geçen gün ölüm sayılarında 
artışlar olduğunu görüyoruz. Üç gün 
önce açılan okullarda covidli çocuklarla 
karşılaşıp yeniden geriye dönüyoruz.

 Hal böyleyken iş dünyasında da 
bu ortamda özellikle, özel sektör ku-
ruluşları sürdürülebilirlik çalışmalarına 
ağırlık vermek zorunda olduklarını bir 
kez daha açık bir biçimde görüyorlar.

Günlük hayatımıza bakacak olur-
sak bir fincan kahve için 130, bir pa-
muklu tişört için 2720 litre su harcanı-
yor. Yani yarım bırakacağımız kahveyi 
içmeden veya dolabımızda onlarcası 
varken 1 tane daha tişört almadan önce 
2 kez düşünmemiz gerekiyor. İhtiyacı-
mız olmayan ürünleri almayı bırakıp 
geri dönüşüme odaklanmak, plastik 
kullanımını azaltmak, kullan at mode-
linden defalarca kullanılabilen modele 

geçebilmemiz gerekiyor.
Yapabileceğimiz çok 

şey, değiştirebileceğimiz 
pek çok alışkanlık var. Bu 
bilince sahip olup ortak 
hedefe ilerlediğimiz süre-
ce sürdürülebilirlik yolcu-
luğumuz çok daha anlamlı 
ve verimli olacaktır.

Kurumlar açısından 
bakarsak pandemi, yıllar 
içinde yavaş yavaş ya-
şanacak dijital dönüşümü çok daha 
kısa bir sürede hayatımıza entegre etti. 
Uzaktan/evden çalışma modelleri çok 
daha yaygınlaştı. Uluslararası Ener-
ji Ajansı (IEA) tarafından yapılan bir 

çalışmaya göre evden 
çalışma yaygınlaşırsa 
global düzeyde günde 
250 bin varil, yılda 11,9 
milyon ton yakıt tasarruf 
edilebiliyor ve karbondi-
oksit emisyonları da 24 
milyon ton azalabiliyor.

Sürdürülebilirlik bir 
yolculuk, üstelik uzun bir 
yolculuk. Nasıl ki dünya-
mız bir günde bu hale 

gelmediyse yaşanabilir bir dünya inşa 
etmek de bir günde olmayacak. Önü-
müzde uzun ve aynı zaman da zorlu, 
ancak sonunun da çok güzel bitmesini 
umduğumuz bir süreç var.

Sürdürülebilirliği sadece çevre ve 
doğa odaklı değil çok daha kapsam-
lı bir şekilde de ele almak gerekiyor. 
Gelecekte, yeşil bir dünyanın yanı sıra 

eşit hak ve fırsatlara sahip, teknoloji ve 
inovasyonu iş yapış şekillerinin merke-
zine almış bir toplum olması hayalleri-
miz arasında. Bu nedenle odak alanları 
iklim, insan ve inovasyon olarak belir-
lenmeli.

Geleceğin iş modellerini tasar-
larken en önemli merkezimiz insan 
olmalı. Şirketler, çalışanlarından, aynı 
sektörü paylaştığı kurumlardan ilham 
almalı, refah içinde ve eşit fırsatlara eri-
şilebilen insan odaklı bir kurum kültürü 
oluşturarak, topluma fayda sağlanmalı. 
İnsan odağında, çalışanların iyi olma 
hali ve güvenli çalışma koşullarının 
sağlanması konularını önceliğine alan 

şirketler bir adım daha önde olacak 
ve başarılı çalışmalara imza atacaklar-
dır. Geleceğin iş modellerine ulaşma 
yolunda yetenekleri yakalama ve elde 
tutma ile ilgili çalışmalar yürütürken sa-
dece çalışanlar için değil, tüm toplum 
için sosyal faydayı önceliklendiren bir 
yaklaşım da burada çok büyük önem 
kazanıyor. Öte yandan, mesleki eğitim 
alanında hem yetkinlik geliştirme hem 
de özellikle toplumsal cinsiyet bağla-
mında fırsat eşitliği yaratma adına da 
adımlar atılmalı. 

Şirketler, kurum veya kuruluşlar en 
önemli odak noktaları insan olduğunda 
ve en iyi yatırımı insana yaptıklarında 
bunun karşılığını da mutlaka alıyorlar. 

Her zaman dillendirdiğimiz mutlu 
çalışanlar, çalıştıkları kurumlara kaliteyi 
getirirler.

İNSANA ODAKLANMA

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 69’uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Ben ve arkadaşlarım, 22 yıllık nöbet görevimizi tamamlayacağız” dedi

Recep Konuk, 22 yıllık 
nöbeti devredecek!

Konya Pancar Ekicileri Koopera-
tifi'nin 69’uncu Seçimli Olağan Ge-
nel Kurulu 29 Eylül 2021 Çarşamba 
günü Konya Büyükşehir Stadyu-
mu’nda yapılacak. Mevcut Başkan 
Recep Konuk genel kurulda aday 
olmayacağını ilan etti.

Başkan Recep Konuk, “Koope-
ratifimizin 69’uncu Seçimli Olağan 
Genel Kurulu’nu 29 Eylül 2021 
Çarşamba Günü Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda yapacağız. Bu genel 
kurulda kurum olarak tazeleneceğiz. 
Ben ve arkadaşlarım görevimizi yap-
manın iç huzuruyla 22 yıllık nöbet 
görevimizi tamamlayacağız emaneti 
taşımaya talip olan ve ortaklarımızın 
teveccüh göstereceği arkadaşlarımı-
za nöbeti devredeceğiz. 70 yıl önce 
kurulan Konya Pancar Ekicileri Koo-
peratifi’nde emaneti 22 yıl kesintisiz 
taşıdım. Bu 22 yılın çoğunda genel 
kurullarda kararlarımızı ittifakla al-
dık. Binlerce ortağımızın huzuruna 
her genel kurulda sadece oylarını 
almak için değil rızalarını da almak 
için çıktım. 43 yaşında emaneti tes-
lim aldım. Binlerce insanın güvenine 
mazhar olmanın onurunu yaşadım 
ve bana güvenenlerin güvenini boşa 
çıkarmamak için göreve geldiğim 
günden bugüne geçen 8.087 günün 
her 24 saatini bana güvenenlere 
mahcup olmamak, bana güvenen-
leri mahcup etmemek için yaşa-
dım. Bu 8.087 günün tamamı bana 
güvenenlere tahsisli geçti. Hiçbir 
zaman bana güvenenlere ayırmam 
gereken zamandan kısmadım, bana 
güvenenlerin işine koşmaya üşen-
medim, bana güvenenlerin işini er-
telemedim” dedi. 

‘RIZA İSTEYECEĞİM, 
OY İSTEMEYECEĞİM’

“Konya Şeker ve bu 22 yılda 
ovaya diktiğimiz fabrikalar ve üre-
tim tesisleriyle bana güvenenlere 
kol kanat germeye, Konya’nın dört 
bir tarafındaki ortaklarımızı koope-
ratifimizin kanatları altına almaya 
çalıştım” diyen Başkan Recep Ko-
nuk, “29 Eylül 2021’de ben de ar-
tık 46.000 ortağımız gibi o kanadın 
altındaki yerime geçeceğim. Yani 
seçilen değil seçen olacağım. Ema-
neti alan değil veren olacağım. Rıza 
isteyeceğim, oy istemeyeceğim. Bu 
genel kurulda inşallah bizim koope-
ratifimiz herkesin gıpta ile izleyece-

ği bir nöbet değişimi yaşayacak. 29 
Eylül’de gerçekleştireceğimiz genel 
kurulumuzda gerçekleştireceğimiz 
nöbet değişimi ile ilgili arzum şu-
dur; bizim kooperatifimizin seçim 
sandıklarının kurulduğu alanın kav-
ga alanı olmaması. Yani, gelmek 
isteyenlerin projelerini anlatacağı, 
kimsenin hamasete tevessül etme-
yeceği, gidenin ve gelenin bir biri-
ne yürekten başarı dileyeceği, devir 
teslimlerde gidenlerin gelenlere tec-
rübe ve birikimlerini aktarabileceği, 
gelenlerin gidenlere projelerinden 
bahsedip görüş alış verişi yapabile-
ceği bir diyalog geleneğinin bu genel 
kurul ile bir daha terk edilmemek 
üzere yerleşmesi.

Emaneti taşımaya talipli ya da 
kendini hazır hisseden arkadaşları-
mızın ortaklarımızın huzuruna çık-
ması ve projelerini anlatması için 
bu iletişim çağında yeterli zamanları 
vardır. Her ortağımız gibi ben de 
sandıkta oyumu kullanırken aday-
ların projelerine, kooperatifimiz ve 
Konya Şeker için çizdikleri yol ha-
ritasına, ortaya koydukları vizyona 
bakacağım. 

Kurumun 22 yılda oluşturduğu 
sanayi tesislerinin ağırlığını omuzla-
rının taşıyıp taşıyamayacağını, tica-
retin hızına yetişecek çevik ayaklara 
sahip olup olmadıklarını, üreticinin 
tarladaki işleri için bilek güreşine 
tutuştuğunda bileğinin de yüreğinin 
de çiftçinin karşısında duranları ma-
saya yapıştırıp yapıştıramayacağını, 
ekonominin girift koridorlarında 
ilerlerken gözlerinin sadece önünü 
değil uzağı da görüp görmediğini, 
ekonomi pastasının bölüşüldüğü 

akıl oyunlarında alt eden ya da alt 
edilen olup olmayacağını ölçüp biçe-
ceğim. Oyumu duygularımla değil, 
tıpkı bütün ortaklarımız gibi Konya 
çiftçisinin özelde 22 yıllık genelde 70 
yıllık birikimini koruyacağına inana-
caklarıma vereceğim” diye konuştu. 

NEDEN ADAY 
OLMAYACAĞINI AÇIKLADI!

Aday olmama nedenini de 3 
madde halinde açıklayan Recep 
Konuk, “1- Daha önce söyledim bir 
kez daha söylüyorum. Sağlığımda 
bu kurumun kendi ayakları üstünde 
hedefine doğru hızından bir şey kay-
betmeden yürümeye devam ettiğini 
görmek istiyorum. Bunu sağlığımda 
görmeliyim ki, rehberliğe ihtiyaç 
olursa yolu tarif edebileyim, yol iz 
bulmada yardımcı olabileyim.

2- Kurumlarda insanlar gibidir. 
Doğarlar, büyürler, yaşlanırlar. Bazı 
kurumlar ise insanlardan ayrılırlar. 
Doğarlar, büyürler, büyürler, bü-
yürler… Yaşlandıklarını 5-10-15-20 
nesil göremez. Nasıl? Kurumların 
gençlik iksiri yenilenmedir. Bu yeni-
lenmeye sadece çağa ayak uydurma 
değil, insan kaynağını yenileme de 
dahildir. Ben doğmadan 8 sene önce 
bu kurum doğdu, emekledi, yürü-
dü. Genç denilebilecek bir yaşta bu 
kurumda emaneti aldım, yaşımla 
birlikte bu kurumu da büyüttüm. 22 
yıllık emeğin sonunda asla dayana-
mayacağım husus bu kurumun be-
nimle birlikte yaşlanmasıdır. Benim 
neslim emanetçi olarak beni seçti, 
bu nesilde yeni emanetçisini bulmalı 
ki o büyüme devam etsin.

3-Her insanın iş hayatından ayrı 
bir aile hayatı, ait olduğu ya da par-

çası olduğu cemiyete karşı sorum-
luluklarından başka ailesine karşı 
da mesuliyetleri vardır. Beni anam 
babam büyüttü. Her ikisi de bugün 
rahmetli oldu. Ama arkalarında ev-
latlarını bıraktılar. Kendilerinden iz 
taşıyan, onların verdiği terbiye ve 
ahlakla büyüyen evlatlar. 46.000 
kişilik büyük ailem emanet sende 
deyince ben kendi evlatlarımı bü-
yütemedim. Hem emaneti taşıyıp 
hem kendi evlatlarımı büyütebi-
lir miydim? Evet, büyütebilirdim. 
Ama o zaman 46.000 kişinin işini 
büyütmek için ayırmam gereken 
zamandan fedakârlık etmem gere-
kirdi. Terazinin bir kefesine 3 evla-
dımın geleceği için ayırmam gere-
ken zamanı, diğer kefesine 46.000 
ortağımızın evladının geleceği için 
ayrılması gereken zamanı koydum 
46.000 ortağımızın evlatlarının ke-
fesi ağır bastı ve fedakârlığı evlatla-
rım için ayırmam gereken zaman-
dan yaptım. 

22 yıl önce gençtim ve 3 evla-
dımdan kıstığım zamanı telafi ede-
bilirdim. Şimdi 65 yaşındayım. Ev-
latlarımı büyütemedim, torunlarımı 
olsun büyütmek istiyorum. Nasip 
olur mu bilmem, çünkü o karar bu 
kurumun sahiplerinin kararı ama bir 
şeyi daha istiyorum; geldiğim gibi 
gidebilmeyi. Malum herkes gelirken 
alkışlarla gelir. Ama giderken 3 türlü 
gidiş vardır; ya kovularak gidersiniz, 
ya karşılıklı dargın, kırgın ayrılırsınız 
ya da birbirinize doyamadan helalle-
şerek ve alkışlarla gidersiniz. Benim 
isteğim helalleşerek gidebilmektir” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay İzmir’deki 
Konyalılarla buluştu

CHP Konya teşkilatı
98. yaş gününü kutladı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İz-
mir’de Konyalılar Federasyonu 
tarafından düzenlenen dayanışma 
programına katıldı. İzmir Konya-
lılar Federasyonu Başkanı Yusuf 
Devebacak, Konyalı hemşehri der-
neklerinin yöneticileri ve Konyalı-
ların katıldığı programda konuşan 
Başkan Altay, 9 Eylül İzmir’in düş-
man işgalinden kurtuluş gününü 
kutladı. Konyalı derneklerin güzel 
işler yaptığını kaydeden Başkan 
Altay, “Birlik ve beraberlik içerisin-
desiniz. Tüm dernek başkanlarıma 
teşekkür ederim. Bu süreci Kon-
yalılık şemsiyesi altında toplamak 
gerekiyor.” dedi. Konya’nın son 20 
yılda çok değiştiğini, güzelleştiği-
ni kaydeden Başkan Altay, “2014 
yılından itibaren Yeni Büyükşehir 
Yasası ile birlikte merkezden artık 
taşraya doğru hizmet ediyoruz. 
Konya şu an itibariyle dünyanın en 

büyük belediye teşkilatı. 42 bin ki-
lometrelik alanda hizmet ediyoruz. 
Konya iyi yolda. Çok iyi bir ivme 
yakaladı. Birlik ve beraberliğimiz 
daim olsun. Muhabbetimiz geliş-
sin. İnşallah hem burada yaşayan 
hemşehrilerimize hem Konya’daki 
hemşehrilerimize bu beraberlik 
fayda sağlayacaktır. “dedi. 

KONYAMIZLA GÖNÜL 
KÖPRÜSÜ OLUŞTURALIM 

İzmir Konyalılar Federasyo-
nu Başkanı Yusuf Devebacak ise, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
her zaman federasyona destek ol-
duğunu ifade ederek, “Başkanımı-
za teşekkür ediyoruz. Bugün bura-
dan bir meşale yakalım. İzmir’deki 
Konyalılar tekrardan Konya’mızla 
bir gönül köprüsü oluşturalım. Bir-
lik beraberlik içerisinde örf ve adet-
lerimizi yaşayalım. Yaşatıp gelecek 
nesillere aktaralım.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisinin 
(CHP) kuruluşunun 98. Yıldönü-
mü nedeniyle anıt alanında bir 
kutlama programı düzenlendi. 
Anıt alanında konuşan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, CHP’nin 
cumhuriyetin kurucu partisi oldu-
ğunu ve CHP’lilerin cumhuriyeti 
ve kazanımlarını korumakla görev-
li olduğunu söyledi. 

Anıt alanında düzenlenen 
programa, CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş, il yönetim kurulu 
üyeleri, merkez ilçe başkanları, 
kadın kollarıyla gençlik kolları ve 
partililer katıldı. CHP’nin ve Cum-
huriyetimizin Kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, silah arkadaş-
ları ve tüm şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşından sonra 
Atatürk anıtında çelenk sunumu 
yapıldı.

Burada konuşan CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, “Ülkemizin 
kurucu parti olan partimiz CHP’nin 
kuruluşunun 98. Yıldönümüdür.  

Partimiz 9 Eylül 1923 yılında ku-
ruldu. Aynı tarih İzmir’in kurtuluş 
tarihidir. Her ikisini de kutluyo-
ruz. Cumhuriyetimizin Kurucu 
partisi olarak cumhuriyetimizi ve 
kazanımlarını korumak ve sahip 
çıkmak hepimizin görevidir. Parti-
mizin ve Cumhuriyetimizin Kuru-
cusu Ulu önder Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk bütün dünyanın kabul 
ettiği devrimci bir liderdir. Ülkemi-
ze vatandaşlık bilincini ve ruhunu 
benimsetti. Partimizin başta Ata-
türk olmak üzere genel başkanları 
ülkemize her alanda önemli katkı-
lar yapmıştır. Bizim köklerimiz ve 
rotamız bellidir. Halktan yanadır.  
Kuvayi Milliye ruhuyla kurulan bir 
parti olup,  her vatandaşımızı eşit 
bir yurttaş olarak görüyoruz. Bölü-
cü değil, bütünleştiriciyiz.  Kurtu-
luşun ve kuruluşun, emperyalizme 
ve onun işbirlikçilerine boyun eğ-
meyenlerin ve halkın partisi olan 
partimiz CHP’nin, 98. yaşını kutlu-
yorum” dedi. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
NİMET DÖNMEZ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman 
Savran, İlçe Başkan Vekili Ali Şim-
şek, Konya Yenigün Gazetesine 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ger-
çekleştirilen ziyarette MHP Selçuklu 
İlçe Başkanlığı heyetini Konya Yeni-
gün Gazetesi Yeni Medya Koordina-
törü Mehmet Ali Elmacı ağırladı.

 MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Süleyman Savran, “MHP Selçuklu 
İlçe Başkanlığını dava arkadaşları-
mızın taktiri ile almış bulunuyoruz. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
dava arkadaşlarımız ile birlikte ilçe-
mizdeki vatandaşlarımızın refahı ve 
huzuru için yoğun gayret gösteriyo-
ruz. Konya’da ve ülkemiz genelinde 
Cumhur ittifakı belediyeleri, Millet-
vekillerimiz uyum içerisinde güzel 
çalışmalara imza atıyor. Konya’da 
da Cumhur ittifakının başarısı diğer 
illere örnek oluyor. Biz muhalefet-

ten de yapıcı eleştirilerin olmasını 
bekliyoruz. Cumhur İttifakı olarak 
Selçuklu ’da yapılan yatırımları ta-
kip ediyoruz. Hizmetlerin eksikliği 
konusunda raporlar hazırlayarak 
da ilgili kurumlara iletiyoruz. 2023 
öncesinde de kapı kapı gezerek va-
tandaşlarımıza doğruları anlatmaya 
devam edeceğiz. Bu konuda bizle-
re talimatları ile bizlere destek olan 

başta Genel Başkanımız Dr. Devlet 
Bahçeli olmak üzere İl ve İlçe Yöne-
ticilerimize sonsuz şükranlarımı su-
nuyorum” dedi. 

Yerel basının şehirler için öne-
mine dikkat çekerek, “Konya Yeni-
gün Gazetesi’nin Konya basınında 
önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. 
Yaptığımız tüm çalışmalarda ver-
dikleri desteklerden ötürü” teşekkür 

ediyorum” dedi. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti Konya Yenigün 
Gazetesi Yeni Medya Koordinatörü 
Mehmet Ali Elmacı da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Süleyman Savran ve MHP Selçuk-
lu İlçe Başkan Vekili Ali Şimşek’e 
çalışmalarında başarılar diledi. 
n SİBEL CANDAN

MHP Selçuklu’dan Yenigün’e ziyaret
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Âşık Ahmet Özdemir, Konya Aydınlar Ocağı’nda vefatının 5’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda 
ilahiler, şarkı ve türkülerle anıldı. Ocak Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Âşık Ahmet’in hayatından kesitler sundu

Âşık Ahmet Özdemir, 
Aydınlar Ocağı’nda anıldı

Âşık Ahmet Özdemir, vefatının 
5’inci yıldönümünde Konya Ay-
dınlar Ocağı tarafından düzenle-
nen anma programında yâd edildi. 
Sanatçılar Âşık Salihî Yılmaz, Fatih 
Çinioğlu ve Ahmet Çakır okuduk-
ları şiir, ilahi, şarkı ve türkülerle 
dinleyenlere güzel anlar yaşattılar. 
Gazeteci Hikmet Peker. Sanatçı 
Ahmet Özdemir’in kendi sesinden 
taklit ve Gonyalıca konuşma ile 
fıkralarını dinlettirirken musiki-
şinas Ali İnan, söz ve müziği Ah-
met Özdemir’e ait 45’lik plaktan 
ilk defa “Mehmedim” ile “Evinize 
geldim şeker üzüm badem var” 
türküsünü dinlettirdi. Sanatçı Ah-
met Çakır, birbirinden güzel ilahi 
ve şarkıları okurken udî Fatih Çi-
nioğlu da, âşık Ahmet Özdemir’e 
ait türküleri okuyarak dinleyenleri 
mest etti.

ÂŞIK SALİHİ 
VASİYETİNİ AÇIKLADI

Âşık Salihî ise, söz, müzik ve 
bestesi kendisine ait “Her gece 
kapımı çalar gözlerin/ Açmasam 
yalnızım açsam yalnızım” şarkısını 
seslendirdi ve Ahmet Özdemir’le 
olan anılarını paylaştı. 

Dinleyicilerden ise, Ahmet 
Özdemir için kalben ve içten duy-
gularla “Allah’ım onun taksiratı 
varsa affet! Günahlarını bağışla! 
Peygamber Efendimiz’e komşu 
eyle! Mekânı cennet olsun. Nur 
içinde yatsın inşallah” diye dua et-
melerini istedi. 

Vasiyetini de, “Yer kaldı veya 
kalmadı bilmem. Nerede ölürsem 
öleyim beni sevdiğim şehir Kon-
ya’da Musalla Mezarlığına baba-
mın veya babaannemin yanına 

gömün” şeklinde açıkladı.
ÖZDEMİR’İN HAYATI VE 

HATIRALARI
Âşık Ahmet Özdemir’in Haya-

tı ve Hatıralar” konulu sohbetine 
“Sanatının 66 yılını bilfiil musi-
kiye ve Konya kültürüne adayan 
ve 365.827 nişan, kına ve düğün 
sayan ve sonra saymayı bırakan 
bir adama vefasızlık yapılmaması 
gerekir” diyerek başlayan Konya 
Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, sanat-
çı Özdemir için vefatından önce üç 
ve vefatından sonra yine 3 prog-
ram yaptıklarını söyledi. 

Ahmet Özdemir’in Türkmen 
boylarından olan atalarının hicret 
ederek Anadolu’ya geldiklerini ve 
Güvenç köyüne yerleştiklerini be-
lirten Dr. Mustafa Güçlü, musikişi-
nas bir ailenin çocuğu olan Özde-
mir’in küçük yaşlarda yakalandığı 
çiçek hastalığından dolayı gözleri-

nin kör olduğunu ifade etti.
Ankara Radyosunda pek çok 

ses sanatçısıyla tanışan Özde-
mir’in, Barış Manço’nun Karaman 
kökenli olduğunu Konyalı’nın o 
devirlerde kendisinden öğrendiği-
ni hatırlatan Dr. Güçlü, 1950’lili 
yıllarda Mevlâna İhtifallerinin baş-
ladığı dönemlerde Konya’ya gelen 
sanatçılardan istifade eden Özde-
mir’in onların nasihatlarını dinle-
diğini ve ibret ile ders aldığını da 
söyledi. 

1961’de evlenen ve mutlu ola-
mayan Ahmet Özdemir’in ikinci 
evliliğini Karapınarlı Döne hanımla 
yaptığını aktaran Güçlü, Zeki ve Ali 
Fuat diye iki çocuğu olduğunu ifa-
de etti. Âşık Ahmet Özdemir’den 
hatıraları da paylaşan Güçlü, şunu 
dile getirdi:“Devlet Tiyatrosu’nun 
eskiden İl Halk Kütüphanesi idi. 
O salonda Konya Türküleri prog-
ramında konuşan gazeteci Seyit 
Küçükbezirci’nin. “Şu beş türküyü 
dinlememişseniz, siz, Konya tür-
küsü dinlemiş sayılmazsınız. Onlar 
Menteşeli, Emmiler, Fırın üstünde 
fırın, Cezayir, Tosun at yorulur, gö-
nül yorulmaz” şeklinde konuşması 
üzerine Ahmet Özdemir, sahneye 
çıkar ve o beş türküyü aslına uy-
gun adam gibi okur. Salondakiler 
bundan müthiş etkilenir. Çünkü 
Konya türkülerinin hepsi oyun ha-
vası değil ki.”

Sohbetin sonunda Dr. Güçlü, 
6 Eylül 2016’da aramızdan ayrılan 
Ahmet Özdemir’e rahmet diledi. 
Anma programından sonra toplu 
fotoğraf çekildi ve gelen dinleyici-
lere hazır Konya helvası dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

Polise bıçak çekti, bacağından
vurularak etkisiz hale getirildi

Ağılda çıkan yangın
güçlükle söndürüldü

Drift yapan sürücüye 12 
bin lira para cezası kesildi

Konya'da polise bıçak çeken 
hırsızlık şüphelisi, bacağından vu-
rularak etkisiz hale getirildi. Olay, 
saat 16.30 sıralarında merkez 
Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi 
Mendil Sokak'ta meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık 
ihbarı alarak adrese giden polis 
ekipleri, motosikletle kaçmaya 
çalışan 3 şüpheliyi fark etti. "Dur" 
ihtarına uymayarak kaçan şüphe-

lilerin peşine düşen polis, bir süre 
sonra motosikleti durdurdu. Bu 
sırada motosikletten inen sürücü 
S.K. bıçakla bir polis memurunun 
üzerine yürüdü. Polis memuru 
zanlıyı bacağından vurarak etkisiz 
hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise 
kaçtı. Hastaneye kaldırılan şüpheli 
S.K'nın uyuşturucu madde ticareti 
ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydı-
nın bulunduğu öğrenildi. n İHA

Kulu ilçesinde bir ağılda çıkan 
yangın hasara neden oldu. Öme-
ranlı Mahallesinde Abdullah Ba-
ran’a ait olduğu öğrenilen ağılda 
istifli yonca balyalarında sebebi he-
nüz belirlenemeyen çıkan yangın, 
rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 

büyüdü. Çevredekilerin haber ver-
mesi üzerine bölgeye jandarma ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 
hızla yangına müdahale etti, ekip-
lerin yoğun çabasıyla kontrol altına 
alınan alevler büyümeden söndü-
rüldü. n AA

Kulu ilçesinde kavşakta drift 
atan sürücüye yaklaşık 12 bin lira 
idari para cezası uygulanırken, sü-
rücünün ehliyetine ve aracına el 
konuldu. Olay, Kulu ilçesi Konya 
Ankara karayolu Meteoroloji Kav-
şağında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, kavşakta 06 CGK 014 
plakalı BMW marka otomobilin 
drift attığı ve 2 aracı tehlikeye dü-
şürdüğü ihbarı üzerine İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube 
ekipleri çalışma başlattı. Yapılan 

araştırma sonucunda drift atan 
araç kavşak yakınlarında durdu-
ruldu. İncelemeler sonucunda 22 
yaşındaki sürücü T.K.'ye otomo-
bille drift yapmak, trafiği tehlikeye 
düşürmek gibi 11 ayrı maddeden 
yaklaşık 12 bin lira idari para ce-
zası kesildi. Öte yandan, sürücü 
T.K.'nin ehliyetine 6 ay el konulur-
ken, araç ise 2 ay süreyle emniyet 
otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 
sürücü de savcılıktaki ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. n İHA

Bariyerlere çarpan otomobildeki 
anne ve oğlu hayatını kaybetti
Aksaray'da bariyerlere çarpan 

otomobildeki anne ve oğlu yaşamı-
nı yitirdi, 2 çocuğu yaralandı. Ser-
hat Yıldız (22) idaresindeki 35 AKT 
632 plakalı otomobil, Ortaköy ilçe-
sine bağlı Kümbet köyü yakınların-
da yol kenarındaki demir bariyerle-
re çarptı. Yoldan geçen sürücülerin 
ihbarı üzerine olay yerine jandarma 
ve 112 Acil Servis ekipleri sevk 

edildi. Kazada, sürücünün annesi 
Arife (48) ile kardeşi Yakup Yıldız'ın 
(18) olay yerinde hayatını kaybettiği 
belirlendi. Yaralanan sürücü ile kız 
kardeşi Nazlı Yıldız (12), ambulans-
larla Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, 
incelemenin ardından aynı hasta-
nenin morguna gönderildi.
n AA

Sollamak istediği traktörün
altında kalarak can verdi

Ereğli ilçesinde sollamak istedi-
ği traktörün altında kalan elektrikli 
bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. 
Ethem Koçak (75), kullandığı elekt-
rikli bisikletiyle Cinler Mahallesi 
Alhan Caddesi'nde A.G. (37) idare-
sindeki 70 AU 653 plakalı traktörü 
sollamak istedi.

Karşı yönden gelen araçtan 

kaçmaya çalışan Koçak'ın kullandığı 
elektrikli bisiklet, traktöre çarparak 
devrildi. Traktörün altında kalan 
Koçak, yaralandı. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılan Ko-
çak, müdahalelere rağmen kurtarı-
lamadı. n AA

Dr. Mustafa Güçlü
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Bu iki yıllık meslek yüksek okulları 
iyice Prestijini kaybetti. Senelerdir her 
ilçeye acılan iki yıllık meslek yüksek 
okullarına artık öğrenci gelmemeye baş-
ladı. Gelse de fark etmiyor okulu bitiren   
boş geziyor   iş bulamıyor ki. Veli niye 
göndersin ki iki yıllığa çocuğunu. Konya 
ilçelerinde   14 meslek yüksek okulu var 
bu 14 meslek yüksek okulunda aynı bö-
lümler her okulda var. Her ilçedeki aynı 
bölümlere 3, 5 beş öğrenci yerleşiyor. 
YÖK’te   bu bölümlerde öğrenci yeter-
siz diye kapatıyor neden aynı bölümleri 

bir ilçede toplamak gibi YÖK’ün veya 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün bir 
tasarrufu olmuyor acaba. Bu bölümler-
de az öğrenci var diyerek kapatan YÖK 
bunun ardından ilçelerdeki   Meslek 
yüksek okulları mı kapatmayı düşünü-
yor acaba? Kadınhanı Faik içil Meslek 
Yüksek Okulunda 9 bölüm var. Konten-
jan 330 öğrenci, yerleşen 217 öğrenci, 
bu 217 öğrencinin de   yüzde 10 fire 
verir gelecek öğrenci sayısı 195 öğrenci 
yazık ya. Bu 9 bolümün 4 bölümüne 2 
-3- 4 – 7 öğrenci yerleşmiş. YÖK yarın 

bu 4 bölümü de kapatacak 
öğrenci yok diye o zaman 
ne olacak Kadınhanı’nda 
kaldı 5 bölüm. Kadınha-
nı’nda   KYK’nın 1000 kişi-
lik öğrenci yurdu var. 7 yıl 
önce bu yurtlara 18 Milyar 
lira harcanarak yapıldı. Bu 
ayda 5 milyar lira harca-
narak tamirat yapılıyor 195 

öğrenci için. 7 yıl 8 yıl 
önce 18 milyar liraya ya-
pılan bu öğrenci yurtları 
yapılırken denetlenmedi 
müteahhit şartlara uyma-
dı ki bu yıl tekrar 5 milyar 
lira harcanarak tamir 
yapılıyor Yazık bu dev-
letin parasına. Artık bu 
Meslek yüksek okullarına 

YÖK bir çeki düzen vermesi lazım. Her 
ilçedeki aynı bölümleri birleştirmesi 
gerek. Kadınhanı Faik İçil Meslek Yük-
sek okulunda meslek bölümü hocaları 

var, bölüm yok. Ne saçma iş anlamak 
mümkün değil. Bölüm açılamıyor. Mes-
lek yüksek okulları için İlçelere çok fazla 
yatırım yapıldı. Eğer bu okulları YÖK 
veya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 
atıl vaziyete getirip kapatırsa ALLAH bu 
toprağa gömdüğünüz paraların hesabı-
nı size sorar benden söylemesi. KOSKİ   
Kadınhanı’ndan gitti diyorlar nereye gitti 

ki? Yerinde duruyor. Kadınhanı KOSKİ 
Konya Büyükşehir 4 Bölge Müdürlüğü 
Sarayönü’ne nasıl gitmiş ki?  Sadece 
Müdürün tayini çıkmış. Zaten Sarayö-
nü ve mahallelerine Kadınhanı bölge 
olduğu için Kadınhanı bakıyor. Vatan-
daş’ımızda haklı bir yönden. İlçedeki 
kurumların gitmesini istemiyorlar.Bu 
Kadınhanı’ndaki kurumların İlçeden  git-
memesi için  İlçe başkanı İrfan Karaca 
ve Belediye Başkanı Mehmet Badem  
benim bildiğim kadar çok  hassaslar  
kıyameti koparırlar bu konuda .

FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEK OKULU – KOSKİ

AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde aradıkları en önemli hususun, güvene-
bilecekleri bir barınma ortamı olduğuna işaret ederek, “Yurtlarımız, öğrencilerimize aile sıcaklığı ve samimiyet sunuyor” dedi

‘AGD yurtlarında 
aile sıcaklığı var’

Üniversite öğrenimi almak için 
farklı illerden Konya’ya çok sayıda 
öğrenci geliyor. Öğrencileri ise bu 
süreçte en çok yoran konu, barın-
ma ihtiyacının giderilmesi oluyor. 
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, 
AGD yurtlarının üniversite öğrenci-
lerine aile sıcaklığını ve samimiyeti 
sunmak için hazır olduğunu söyle-
di. 

"İnsanların en hayırlısı insanlı-
ğa faydalı olandır" inancı ile çalış-
malarını yürüttüklerini dile getiren 
Ceylani Kılıç, “Kurulduğu günden 
bu yana aktivitesini yitirmeyen 
çalışma aşkı ile Anadolu Gençlik 
Derneği, Türkiye'nin en büyük si-
vil toplum kuruluşu ve dünyanın 
en büyük gençlik organizasyonu 
olarak aziz milletimizin dernek me-
deniyetinin parlak bir temsilcisi ol-
mayı hak etmiştir. Anadolu Gençlik 
Derneği şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da üstlendiği misyo-
nu geçmişten aldığı güçle, yarınlara 
daha büyük bir heyecanla taşıma 
azim ve kararlılığındadır. Anadolu 
Gençlik Derneği'nin projesi insan, 
muhatap kitlesi gençlik, sevdası 
Türkiye’dir.

Anadolu Gençlik Derneği, ‘Bir 
yıl sonrasını düşünüyorsanız bir 
tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşü-
nüyorsanız bir fidan dikiniz, 100 yıl 
sonrasını düşünüyorsanız bir insan 
yetiştiriniz’ anlayışı ile hareket et-
miş ve bugün misyonu ve vizyonu 
ile bütün insanımızı kucaklayan, 
teknolojiyi kullanan, ilmi akademik 
seviyeli çalışmaları ile insanımız-
dan aldığı gücü yine onların istifa-
desine sunan özelliği ile çalışmalara 
devam edecektir.

Anadolu Gençlik Derneği ca-
nından ve cananından aziz saydığı 
mukaddes görev aşkıyla insanlığa 
hizmet vermiştir. Her zaman en 
önde yürüyen "sevgi ve kardeşlik 
bayrağını bugün daha geniş ufukla-
ra götürmenin haklı gururunu hep 
birlikte yaşamaktadır.

Anadolu Gençlik Derneği'nin 
rakibi; kavga, çatışma, kin ve ceha-
let olmuştur. Onların yerine feda-
kar kadroları ile barışı, sevgiyi, ko-
nuşarak anlaşmayı ve bilgiyi ikame 
etmeye gayret göstermiştir.

Bugün dünyada ulus-devlet 
yapısından uluslar üstü bir yapıya 
doğru hızlı bir geçiş süreci yaşan-
maktadır. Bunun doğal bir sonucu 
olarak, üçüncü sektör olarak adlan-
dırılan sivil toplum kuruluşlarının 
sorumluluğu ve etkinliği çok daha 
artmaktadır” dedi. 

‘ZORLU MARATONDA 
GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ’
Üniversite eğitiminin her gen-

cin hayatında önemli bir dönüm 

noktası olduğuna işaret eden Baş-
kan Ceylani Kılıç, “Henüz elinizin 
kalem bile tutmadığı dönemlerde 
kariyer hedefiniz hayal dünyanızda 
filizlenmeye başlamıştır. Ancak eli-
niz kalem tutup, eğitimin ABC’sini 
söktüğünüz andan itibaren, kendi-
nizi zorlu bir maratonun içerisinde 
bulursunuz.

Bir dolu ümit ve heyecanla 
hayal ettiğiniz üniversitenin kapı-
sında içeri adımınızı attığınızda ise 
bütün yorgunluklarınız, uykusuz 
geceleriniz, vazgeçtiğiniz bir dolu 
şey geride kalmıştır. 

Tabi üniversiteyi başka bir şe-
hirde ya da ülkede kazanmışsanız 
şayet, geride bıraktıklarınız sadece 
yorgunluklarınız değildir. Aileniz, 
arkadaşlarınız, doğup büyüdüğü-
nüz memleketiniz de geride kal-
mıştır.

Üniversite hayatı size üniversi-
teli olmanın salt bir akademik süreç 
değil, kendi ayaklarınız üzerinde 
durmanızı öğreten, hayata dair yeni 
tecrübe ve kazanımlar sağlayan bir 
yolculuk olduğunu da gösterir. İşte 
bu yolculuğun en önemli aşama-
larından biri de kendinizi güvende 
hissedeceğiniz barınma ihtiyacınızı 
karşılamak olacaktır. 

Anadolu Gençlik Derneği Kon-

ya Şubesi olarak yurtlarımız heye-
can, ümit ve birazda tedirginlikle 
çıktığınız bu yolculuğunuzda sizle-
re güvenilir, aile sıcaklığını ve sa-
mimiyetini bulacağınız mekanlar 
olarak kapılarını açmakta. 

Öğrencilerine kaliteli hizmet 
vermeyi ciddi bir prensip olarak 
gören yurtlarımız, geleceğin sahi-
bi siz değerli gençlerimize sadece 
barınma imkânı değil, akademik ve 
kişisel gelişimlerinize katkı sağlaya-
cak imkanlar sunmayı da bir görev 
bilir” ifadelerini kullandı. 

‘GENÇLERİMİZE EN İYİ HİZMETİN 
GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ’

“Bugüne kadar süregeldiği gibi 
bundan sonra da Konya gençliği-
mize en iyi şekilde hizmet etmeye 
devam edeceğiz” diyen AGD Kon-
ya Şube Başkanı Kılıç, “Zira gençlik 
demek, gelecek demektir. Gençle-
rimizin her biri bizlere Allah’ın birer 
emanetidir. Bizler de bu emanetin 
kıymetini bilerek hareket edecek 
ve onları asımın nesli olma yolunda 
yetiştirmeye gayret edeceğiz. 

Bu manada Konya merkez ve 
ilçelerimizde 10’un üzerinde yur-
dumuzla yüzlerce kız ve erkek öğ-
rencilerimizin sorunları ile ilgilenip 
onların tüm dertleri ile hemhal 
olmaya ve onları üniversite hayat-
larında ve konaklamayı tercih ettik-
leri yurtlarımızda geleceğe dair gü-
zel ve unutulmaz birikimlere sahip 
olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 
Yurtlarımızda kalmak isteyen öğ-
rencilerimiz 0332.353 23 24 nu-
maralı telefondan bilgi alabilirler. 
Eğitim ve öğretim döneminde tüm 
öğrencilerimize başarılar diliyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

YRP Genel Başkanı
Erbakan Konya’ya geliyor

Mağaza deposunda 
yangın paniği yaşandı

Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kon-
ya’ya geliyor. Erbakan, üç gün 
sürecek program kapsamında; 
Akşehir, Ilgın, Karapınar ve Kon-
ya merkezde ziyaretler gerçekleş-
tirecek ve halka hitap edecek.

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Konya İl Başkanı Adnan Acar, 
YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Er-
bakan’ın üç günlük bir program 
kapsamında Konya’ya geleceğini 
duyurdu. 11 Eylül 2021 Cumarte-
si günü başlayacak programın 13 
Eylül 2021 Pazartesi günü sona 
ereceğini bildirdi. 

Genel Başkan Erbakan’ın 12 
Eylül Pazar günü basın mensupla-
rıyla bir araya geleceğini de kay-
deden Acar, “Milli Görüş ikinci 
kırk yılında daha da güçlenerek 
halkın sorunlarına çare olacak.” 
İfadesini kullandı. Erbakan’ın 12 
Eylül Pazar günü Sille Müderris 
Restoranda basın mensuplarıyla 
akşam yemeğinde bir araya ge-
leceğini kaydeden Acar, “Yerel 
basının sorunları üzerinde ger-
çekleşecek kaynaşma programına 
basın mensubu arkadaşlarımızı 
bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesinde 5 katlı bir 
giyim mağazasının deposunda 
çıkan yangın, alevlerin yükseldiği 
havalandırma boşluğundan bina-
nın çatısına sıçradı. Binanın ya-
nında bulunan kurs merkezindeki 
öğrenci ve öğretmenler tahliye 
edilirken, yangın itfaiye tarafın-
dan güçlükle söndürüldü.

Yangın, Akşehir ilçesi Selçuk 
Mahallesi Dr. Azizperkün Caddesi 
üzerinde bulunan giyim mağaza-
nın deposunda çıktı. Edinilen bil-
giye göre, üst katları boş bulunan 
5 katlı binanın girişinde bulunan 
giyim mağazasına ait depoda he-
nüz belirlenemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Yangının kısa sürede 
büyümesi üzerine alevler hava-
landırma boşluğundan çatıya sıç-
radı. Haber verilmesi üzerine olay 

yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yangın nedeniyle çatının 
bir bölümünde çökmenin mey-
dana gelmesi üzerine hemen bi-
nanın yanında bulunan kurs mer-
kezindeki öğrenci ve öğretmenler 
tedbir amacıyla tahliye edildi. 
Yangına müdahale eden itfaiye 
ekiplerinin çalışmalarına, Ilgın ve 
Doğanhisar'dan gelen itfaiye ekip-
leri ile destek verdi. Akşehir Bele-
diyesi Park Bahçe Müdürlüğüne 
ait su tankerlerinin de kullanıldığı 
yangına belediye işçileri de katıl-
dı. Çalışmalara katılan bazı itfaiye 
erleri, yoğun dumandan etkilen-
di. Yangın yapılan uzun uğraşlar 
sonunda kontrol altına alınarak 
söndürüldü. Yangının çıkış nedeni 
araştırılıyor.
n İHA

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

Ceylani Kılıç
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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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Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakım ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2021/540310
1-İdarenin
a) Adresi   : Horozluhan Mah. Abdülbasri Sk. Ankara Yolu Üzeri 
      No : 2 42300 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322245600 - 3322245899
c) Elektronik Posta Adresi : konya@cevresehircilik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
      Bakım ve Onarım İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Selçuklu/KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Horozluhan Mah.
      Abdülbasri Sk. No : 2 42300 Selçuklu / KONYA    
      (3. Kat Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati   : 20.09.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin 
gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak: 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren ‘’Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’’de yer alan B / III Grubu işler benzer 
iş olarak kabul edilecektir.  
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diplomaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Horozluhan Mah.
Abdülbasri Sk. No : 2 42300 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
EK HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1445331

3AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ
3GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
3VASATÖR
3PAKETLEME
3ELEKÇİ
3GIDA TEKNİKERİ
3VASIFSIZ ELEMAN

ERKEK PERSONEL 
ALINACAKTIR

Fevziçakmak Çakmak Mahallesi, 
10437. Sk. No:19, Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen adrese yapılacaktır.

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ZAYİ
Geçici Koruma Kimlik Kartımı 

kaybettim, hükümsüzdür.
RAMA HAJ ALİ

99575049750

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturu-
lan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu. Fiyat spekülasyonuna müsaade edilmeyeceği vurgulandı

Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 

talimatıyla, son günlerde kamuoyu-
na yansıyan fiyat artış iddialarının 
incelenmesi için Bakanlığın merkez 
ve taşra teşkilatı yönetici ve persone-
linden oluşan özel inceleme ekipleri 
oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı Adnan Benli baş-
kanlığındaki ekip, marketlere yönelik 
fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini 
yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve 
meyve, temel gıda ürünleri ile temiz-
lik ürünleri başta olmak üzere temel 
ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları 
inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fi-
yatı ile kasa fiyatı arasında fark olup 
olmadığına, etiket ve künye bilgileri 
ile indirimli ürünün indirimden ön-
ceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele 
seçtikleri ürünleri kasaya götürerek 
fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ve Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işle-
meleri tespit edilenler hakkında idari 
işlem uygulanacak.

‘DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK’
Adnan Benli, denetimlere ilişkin 

basın mensuplarına yaptığı değer-
lendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak 
piyasa gözetim-denetimi görev ve 

yetkisi kapsamında işletmelerde fa-
hiş fiyat artışı olup olmadığına ya da 
fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp 
yapılmadığına baktıklarını söyledi. 
Ürünlerin kasa-etiket fiyatı arasında 
uyuşmazlık olup olmadığını da kont-
rol ettiklerini belirten Benli, "Tespit 
ettiğimiz ürünlerin alım-satım fatu-
ralarını aldık, bilahare bunları kontrol 
edip herhangi bir usulsüzlük varsa 
ona göre işlem yapacağız. Bakanlı-

ğımızca denetimlerimiz devam ede-
cek. Münferit vatandaş şikayetleri ya 
da resen Bakanlığımızca bu tür de-
netimler yapılmaktadır." dedi.

Denetim sonuçlarına yönelik uy-
gulanacak cezaya ilişkin de bilgi ve-
ren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün 
başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 
lira, etiket mevzuatına aykırı işlem 
tesisinde de 452 lira cezai işlem uy-
gulandığını bildirdi.

Benli, vatandaşların karşılaştığı 
etiket uygunsuzluklarında, Ticaret 
Bakanlığı il müdürlüklerine, Bakan-
lığın Alo 175 hattına başvurabilece-
ğini ifade etti.

‘FİYAT SPEKÜLASYONLARINA 
MÜSAADE EDİLMEYECEK’

Bakanlıktan konuya ilişkin yapı-
lan açıklamada da ticari hayatın ak-
samadan devamı için iç ve dış ticaret, 
gümrükler ile tüketicilerin korunma-

sına yönelik tedbir alındığı belirtildi. 
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ön-
celiğimiz insan sağlığı başta olmak 
üzere serbest piyasanın sağlıklı ve 
düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. 
Üretici, tedarikçi ve perakende iş-
letmeler, girdi maliyetlerindeki artış 
gibi haklı bir sebebe dayanmadan 
fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca 
serbest ticareti ve piyasa dengesi-
ni bozan veya tüketicilerin mallara 
ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde 
bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fa-
hiş fiyat artışlarına karşı korumak 
ve piyasa bozucu faaliyetlere engel 
olmak amacıyla gerek denetim per-
sonelimizce gerekse de Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu aracılığıyla 
etkin bir mücadele yürütüyoruz. Ba-
kanlık olarak, temel ihtiyaç maddele-
rinin fiyatlarında spekülasyonlara ve 
kötü niyetli uygulamaların yapılma-
sına müsaade edilmeyecektir." n AA
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Seydişehir’de sağlık 
projeleri yüz güldürecek

Orhan Erdem 
Seydişehir'i ziyaret etti

Seydişehir’deki sağlık yatırımlarını inceleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ilçeye 
kazandırılacak olan yeni sağlık yatırımları ile Seydişehir’in yüzünün güleceğine vurgu yaptı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, hizmet başkan ve 
yardımcıları ile birlikte Seydişe-
hir’de bulunan sağlık tesislerinde 
incelemeler yaparak çalışanlar ile 
istişarelerde bulundu. Prof. Dr. 
Koç ve beraberindekiler, Seydişe-
hir Devlet Hastanesi Ek Hizmet 
Binasının (75 Yataklı) yapılacağı 
arsa başta olmak üzere ilçede ha-
len yapımı devam eden Seydişehir 
1 Nolu ASM ( 8 Hekimli ) ile İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Ha-
yat Merkezi, kısa bir süre içerisinde 
hizmet sunmaya başlayacak olan 1 
Nolu 112 ASHİ ve ihale aşamasın-
da olan Seydişehir 2 Nolu ASM ( 7 
Hekimli ) ile 112 ASHİ projelerini 
de yerinde görerek inşaat ve proje-
lerin son durumları ile ilgili bilgiler 
aldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi 
ziyareti ile Seydişehir programına 
başlayan Prof. Dr. Koç, hastanede 
başhekimlik görevine başlayan Uz. 
Dr. Havva Turaç ve yeni dönemde 
görev yapacak olan hastane ida-
recileri ile bir araya gelerek yeni 
görevlerinin hayırlı olması temen-
nisinde bulundu. 

Prof. Dr. Koç, Seydişehir Dev-
let Hastanesi’nin yoğun bir şekilde 
hizmet verdiğini ve yatak doluluk 
oranlarının yüksek olduğunu vur-
gulayarak, hastanenin bütün bi-
rimleri ile rolünden istenen sağlık 
hizmetlerini karşılamak mecburi-
yetinde olduğunu ifade etti. 

 Prof. Dr. Koç, 75 yataklı Seydi-
şehir Devlet Hastanesi Ek Hizmet 

Binası, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu, ilçe sağlık müdürlü-
ğü, aile sağlığı merkezi ve sağlıklı 
hayat merkezinin de içerisinde 
barındıran projenin de hayata ge-
çirilmesi ile birlikte Seydişehir’de 
sağlık hizmeti sorununun tama-
men çözüme kavuşacağını söyledi. 
Prof. Dr. Koç, projeler ile birlikte 
hem çalışan memnuniyetinin hem 
de hasta memnuniyetinin daha da 
üst seviyelere çıkacağını da ifade 
etti.

Seydişehir Devlet Hastanesi 

değerlendirmelerinin ardından 
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa 
Özer ile birlikte ilçe sağlık müdür-
lüğü çalışanlarını da ziyaret ederek 
görev başında bulunan sağlık ça-
lışanları ile sohbet eden Prof. Dr. 
Koç, aşılama çalışmalarında geli-
nen son durum hakkında bilgiler 
aldı. Prof. Dr. Koç son olarak 1 ve 
2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonları ile 1 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi’ni de ziyaret ederek çalı-
şanların sorunlarını dinledi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, İlçe Koordinatörü 
Mustafa Hançerli ile birlikte Seydi-
şehir AK Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay ve İlçe Yönetim Kuru-
lu üyeleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Şaban Cengiz Kültür 
Merkezi'nde partililerle görüşen 
Erdem, sonrasında Atatürk Cad-
desi, Necati Kalaycıoğlu Caddesi, 
Yeni Oto Sanayi Esnafı ve Pazarye-
ri esnaflarını ziyaret etti. 

Vatandaşların istek ve şikayet-
lerini dinleyen Erdem, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Erdem, Tür-
kiye'nin coğrafyasında oyunbozan 
bir konuma geldiğini, mazlumlara 
güven ve moral veren onlara des-
tek olan bir durumda olduğunu 
kaydetti.

Bir takım eksikliklerin oldu-
ğunu, fakat bu nedenle moralle-
rin bozulmaması gerektiğini ifade 
eden Erdem, şöyle konuştu: "Her-
kes Türkiye'nin geldiği noktayı 
hayretle izliyor. 

Bizler coğrafyadaki önemimizi 
ve gücümüzü bilelim. Vatan varsa 

her şey var, vatan yoksa hiçbir şeyi 
tadı yoktur. Gücümüzün farkında 
olalım. Biz hem Türkiye, hem de 
gönül coğrafyası olarak tüm maz-
lumlara güç ve moral veriyoruz."

Milletvekili Erdem'e Seydişehir 
Devlet Hastanesinde yaşanan sağ-
lık sorunları ve doktor eksikliği gibi 
önemli konularda talepler iletildi. 

AK Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay, Milletvekili Orhan 

Erdem’in ilçeye yaptığı ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem’e Seydişehir ziyaretinde 
Konya AK Pati İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Bölge Koordinatörü Mustafa 
Hançerli, Seydişehir AK Parti İlçe 
Başkanı Kemalettin Atalay ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolla-
rı Başkanı Fatma Aydın eşlik etti. 
n AA

‘İnternet medyası gelişince
yerel medya genelleşti’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı ve Medya Derneğince yürütü-
len "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" 
kapsamında Konya'daki yerel ve ulu-
sal medya temsilcilerine "çok kanallı 
yayıncılık" sistemi hakkında bilgi ve-
rildi.

Medya Derneği Başkanı ve Tak-
vim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, 
Sabah gazetesi Haber Koordinatörü 
Kenan Kıran, Daily Sabah gazete-
si Editörü Can Kazancıoğlu, Daily 
Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi 
Osman Kaçmaz, Tantavi Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde gazetecilerle bir 
araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay 
Karabulut, programın açılışında, "Ye-
rel Medya Buluşmaları" programında 
bölgelerde faaliyet gösteren basın 
yayın kuruluşlarında görev yapan 
basın mensuplarıyla ilişkilerin düzen-
lenmesi ve basının güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yaptıklarını söyle-
di.

Karabulut, "Yerel Medya Buluş-
maları Projesi kapsamında, ana akım 
medya ile yerel medya temsilcilerini 
bir araya getirmek, medya teknoloji-
leri alanında ortaya çıkan gelişmeleri 

paylaşmak, başta 'Çok Kanallı Ya-
yıncılık' olmak üzere yerel medyanın 
ulusal düzeyde başarı göstermesini 
mümkün kılacak anlayışları ve or-
ganizasyon biçimlerini tartışmak ve 
yerel medyanın karşı karşıya kaldığı 
sorunları temsilcilerinden dinleyip 
İletişim Başkanlığına sunulmak üze-
re, '2021 Yerel Medya Raporu'nun 
hazırlanması amaçlanmaktadır." 
dedi.

Panelistlerden Kenan Kıran, Tür-
kiye'de 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat 
gibi darbelerin yaşanmasında merkez 
medyanın rol üstlendiğini, darbecile-
ri destekleyen manşetlerin atıldığını 
hatırlattı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde 

ise medyanın karşı koymasının dar-
benin başarısızlığa uğratılmasında 
önemli rolü olduğunu vurgulayan 
Kıran, "Darbe girişimi ilk kez başarı-
sızlığa uğratıldı. Burada en etkili güç 
bir bakıma medyanındı. Devletin te-
levizyonu TRT işgal edildi ama özel 
televizyonlar, daha sonra da devlet 
televizyonu bu darbecileri püskürt-
tü. Bir bakıma vatandaşın seçilmiş 
iktidara sahip çıkmasına yönelik güç 
birliği yaptılar." diye konuştu.

İnternet gazeteciliğinin gelişme-
siyle merkez medya ve yerel medya 
arasında fark kalmadığını dile getiren 
Kıran, gazeteyi, internet sitesini, tele-
vizyonu aynı anda doğru bir şekilde 
kullanan gazetecilerin öne geçeceğini 
vurguladı.

Ekrem Kızıltaş ise basılı yayınla-
rın geleneksel gazeteciliğin yanında 
internet ve sosyal medyayı da kullan-
ması gerektiğini söyledi. Can Kazan-
cıoğlu, "çok kanallı yayıncılık" hakkın-
da sunum yaptı.

Osman Kaçmaz ise dijital plat-
formlarda haberin yanı sıra ses ve 
görüntüyü bir arada kullanmanın 
önemini anlattı. Toplantı sonunda ye-
rel medya temsilcilerinin karşılaştığı 
zorluklar ve sorunlar ele alındı. n AA

 

Mutfak için Sebze, Meyve ve Su alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/533444
1-İdarenin
a) Adresi   : HOCACİHAN MAH. SULTAN ABDÜLHAMİT HAN CAD. NO:3
      42080 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322236214 - 3322236384
c) Elektronik Posta Adresi : meramtipsatinalma@erbakan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 Kısım (30 Kalem) Sebze, Meyve Ve Su Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
     yerleşkelerinde idare tarafından gösterilen yerlerdir.
c) Teslim tarihi   : Söz konusu malzemeler sözleşmeye müteakip 31.03.2022
     tarihine kadar teknik şartnamede belirtilen şekilde ve
     hastanemizin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecektir.
     Kargo ile gönderilen malzemeler teslim alınmayacak olup, 
     geri iade edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Hocacihan Mh. Sultan Abdülhamithan Cd. No:3 E Blok 
      Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati   : 05.10.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin 
gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Gıda Malzemeleri Alımı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hocacihan Mh. Sultan Abdülhamithan Cd. No:3 E Blok 
Satın Alma İhale Birimi Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

MUTFAK İÇİN SEBZE, MEYVE VE SU SATIN ALINACAKTIR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1446015
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İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu (İMKON) ve kendisine bağlı 40 dernek ile 15 gün sürecek inşaatları durdurma eylemi, bu-
gün tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladı. KOMÜT Başkanı Adem Bulut, 24 Eylül’e kadar inşaatların durdurulacağını söyledi

Harç bitti, inşaat paydos!
Çimentocu ile müteahhit ara-

sındaki anlaşmazlık sonrası çıkan 
boykot kararı sonucunda müteah-
hitler geçici olarak inşaatları dur-
durdu. Müteahhitler, çimento fi-
yatlarındaki artış nedeniyle aldıkları 
boykot kararını uygulamaya başla-
dı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 
Eylül'e kadar durduruldu. Konya’da 
da inşaatları durdurma eylemine 
Konya Müteahhitler Birliği Derneği 
(KOMÜT) de destek verdi.

‘15 GÜN BOYUNCA İNŞAATLARİ 
DURDURUYORUZ’

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, 
son zamanlarda inşaat sektörün-
de yaşanan fiyat artışlarına karşı 
15 gün boyunca Konya dahil Tür-
kiye genelinde inşaatların durdu-
rulduğuna dikkat çekerek, “Sek-
törümüze 1,5 yılda gelen zamlar 
ve fiyatların fahiş şekilde artması 
nedeniyle bir mücadele başlattık. 
Mücadelemizi İMKON merkez-
li Türkiye’nin dört bir tarafında 
başlattık. Mücadelemizi öncelikle 
bire bir görüşmeler ile başlattık. 
Sesimizi sosyal medya ve basın 
aracılıyla duyurmaya çalıştık. İlgili 
bakanlıklar ve milletvekilleri ile gö-
rüşerek yol almaya çalıştık. Bizler 
üyelerimizin ve vatandaşlarımızın 
haklarını korumak için mücadele 
ediyoruz. Bu mücadele bizim mü-
cadelemiz değil. Bu mücadelemizin 
sonucu herkese yansıyacak bir mü-
cadele. Türkiye son yıllarda zorlu 
bir süreçten geçiyor. Bu yansıma-
lar inşaat sektörüne ciddi anlamda 
yansıyor. İnşaat maliyetlerindeki 
artış doğal olarak daire fiyatlarına 
yansıdı. Daire fiyatları geçtiğimiz 
yıldan bu yana yaşanan artış se-
bebiyle fiyatlar yüzde yüz yansıdı. 
Daire fiyatlarında artış bu şekilde 
devam ederse dar gelirli vatandaş-
lar ev sahibi olamayacak. Tüm Tür-
kiye genelinde eylemlerimiz bugün 

itibari ile başladı. Bu süreçte basın 
kuruluşları ve sosyal medyadan se-
simizi duyurmaya çalıştık. Bakanlar 
ile yapılan istişareler sonucunda fi-
yatların düşmesini beklerken daha 
fazla arttığını gördüğümüzde hem 
vatandaşlarımızın hem de müte-
ahhitlerimizin hakkını aramak için 
protesto etme kararı aldık. Tüm 
Türkiye genelinde İMKON’ bağlı 
40 Dernekle eş zamanlı olarak 15 
gün boyunca inşaatları durduruyo-
ruz. Konya’da Selçuklu, Meram ve 
Karatay bölgelerinde devam eden 
inşaatlarımız şu an durdu. Bizler 
fiyatları fahiş bir şekilde artan in-
şaat malzeme fiyatlarının geriye 
çekilmesini ya da fiyatların makul 
bir rakama çekilmesi için mücadele 
ediyoruz. İnşaat malzemelerinde 
en çok fiyatı artan ise çimento fiyat-
ları oldu. Bir yıl önceki çimento fiya-
tı ile şimdiki çimento fiyatı arasında 
yüzde 200 zam geldi” ifadelerini 
kullandı.

‘TÜRKİYE’DE 6 MİLYON DAİRE 
KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR’

Türkiye’de 6 milyon dairenin 
kentsel dönüşüm beklediğini ifade 
eden Bulut, “Türkiye’de 6 milyon 
daire kentsel dönüşüm bekliyor. 
Bu ciddi bir rakam. Bizler şu anda 
Konya’da kentsel dönüşümün ya-

nında Selçuklu bölgesinde konut 
inşaatı anlamında rahat bir bölge. 
Konya’da şu anda arsa sıkıntısı gö-
rülmüyor. Çünkü kentsel dönüşü-
mün olduğu yerde birçok arsa orta-
ya çıkıyor. Arsa oranları da düşmüş 
değil. Bizlerin en büyük girdisi arsa. 
Bizler arsa dışında diğer malzeme-
ler ile uğraşmaya başladık. Konut 
fiyatlarının bu şekilde durdurabile-
ceğimizi düşünemiyorum, fiyatları 
düşürebilirsek ne mutlu. 15 gün 
boyunca devam etmesi planlanan 
boykot süresi boyunca yetkili ku-
rumlar bu duruma müdahale et-
mediği takdirde eylemlere devam 

edilecektir” şeklinde kullandı.
İMKON AÇIKLAMA YAPTI

İnşaat Mühendisleri Konfede-
rasyonu (İMKON) tarafında yapılan 
açıklamada ise, “Türkiye kamuoyu-
nun ve sizlerin bildiği üzere; Türki-
ye inşaat sektörünün çatı kuruluşu 
(İMKON) öncülüğünde temel inşa-
at malzemelerinde yaşanan fahiş 
fiyat artışlarıyla uzun zamandır 
topyekun mücadele edilmektedir. 
Türkiye ekonomisinin stratejik sek-
törleri arasında başı çeken inşaat 
sektörünü en çok etkileyen girdi 
mamullerinin başında çimentoya 
yapılan fahiş zamlar gelmektedir. 

Fahiş zamlarla birlikte inşaat sek-
töründe yaşanan her olumsuzluk; 
250 alt sektörü, milyonlarca tüke-
ticiyi, kentsel dönüşümü, vatanda-
şın ucuz konuta erişimini, istihdam 
gücünü ve piyasa istikrarını olum-
suz etkilemektedir. Türkiye İnşaat 
sektöründe kullanılan birçok mal-
zemeye enflasyon ve döviz artışı 
üzerinde zamlar yapılmış, özellikle 
çimento sektöründe fahiş oranlara 
varan zamların yapılması, müteah-
hitlik sektörü ve kamu adına artık 
kabul edilemez seviyeye ulaşmış-
tır. İnşaat sektörünün karşı karşıya 
kaldığı fahiş fiyat artışlarını; başta 
Ticaret Bakanımız ve diğer ilgili 
bakanlarımıza defaten aktardık, 
maalesef fiyatlara yansıyan olumlu 
bir netice alamadık. Özellikle çi-
mento fiyatlarında yaşanan tekelci 
fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı 
zamlar, bardağı taşıran son damla 
olmuştur. İnşaat sektörü olarak, 
son çare, en demokratik hakkımız 
olan “İş Bırakma ve Boykot” hak-
kımızı son zamanlarda ülkemizin 
yaşadığı doğal afetlerle mücadele 
ettiği günlerde baskı aracı olarak 
kullanmayı uygun bulmadık ve ya-
şadığımız tüm sıkıntılara rağmen 
sabrettik. Ancak, sosyal medya ve 
basın üzerinden mücadelemize de-

vam ederek, özellikle çimento sek-
törünün fahiş zamları geri çekmesi 
yolunda verdiğimiz mücadeleye 
çimento sektörü yeni zamla karşı-
lık vermiş, Türkiye inşaat sektörü-
ne “İş Bırakma ve Boykot” dışında 
seçenek bırakmamıştır. Türkiye in-
şaat sektörünün çatı kuruluşu olan 
konfederasyonumuz (İMKON) Yö-
netim kurulu 02 Eylül’de toplana-
rak ‘’İş Bırakma ve Boykot’’ kararı 
alarak, sektörü bu eyleme sürük-
leyen süreci, bugüne kadar verilen 
mücadelenin özetini, iş bırakma 
kapsamını, beklentilerini ve boykot 
tarihlerini açıklamıştı. Alınan karar 
gereği bizlerde çimento sektörü-
nün haksız ve fahiş fiyat artışlarına 
sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 
Eylül tarihine kadar durduruyoruz. 
Buradan tüm yetkililere sesleniyo-
ruz! 

Türkiye inşaat sektörü Türkiye 
ekonomisinin taşıyıcı lokomotifidir, 
bu zamana kadar haklı çağrımı-
za yeteri kadar kulak vermediniz, 
Türkiye inşaat sektörünün haklı 
talepleri karşılık buluncaya kadar 
demokratik şartlarda “Boykot “ka-
rarımız sonuç alıncaya kadar yeni-
lenerek devam edecektir.” açıkla-
masında bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bosna Hersek Mahalle 
Konağı’na kavuşuyor

Meram’da park alanları 
yeniden revize ediliyor

Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni 
sosyal tesisler kazandırmaya devam 
ediyor. Bu amaçla kısa süre önce 
inşaatına başlanılan ve yapımı sür-
mekte olan Bosna Hersek Mahalle 
Konağı'nın büyük bir kısmı tamam-
landı. 

Tesisin kısa süre içerisinde va-
tandaşa hizmete açılması planla-
nıyor. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı yapımı devam 
eden mahalle konağı inşaatında in-
celemelerde bulundu. Sürdürülen 
çalışmalar hakkında yetkililerden 
bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, Bos-
na Hersek Mahalle Konağının her 
yaştan vatandaşın ihtiyacına cevap 
verecek bir nitelikte tesis olacağını 
ve bölgeye değer katacağını ifade 
etti.

Bosna Hersek mahallesinde 
önemli bir yaşam alanı olacak tesis 
4 bin 706 metrekare inşaat alanına 
sahip olacak. Zemin, birinci ve ikinci 
kattan oluşacak mahalle konağının 
zemin katında etüt salonu, emekli 
lokali, bay ve bayan mescit, birinci 
ve ikinci katında fitness ve aerobik 
salonu, giyinme odaları, duş yerleri 
ve mescit yer alacak. Tesis 9 milyon 
250 bin TL'ye mal olacak.

‘TESİSLERİMİZLE 
VATANDAŞLARIMIZA HUZUR, 

MUTLULUK VE SAĞLIK SUNUYORUZ’
İlçe genelinde sosyal alanları 

arttırarak, vatandaşların sosyal ha-
yatına canlılık kazandırmak ama-
cıyla sosyal tesislerin sayısını artır-

dıklarını belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sel-
çuklumuz için var gücümüzle çalı-
şıyor ve ilçemizin marka değerine 
katkı sunmak için gayret ediyoruz. 
Bu amaçla ilçemizde yaptığımız te-
sislerimiz ile vatandaşlarımıza hu-
zur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. 
Vatandaşlarımızın tesislerimize olan 

yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazan-
dırma konusunda teşvik ediyor. 
Bosna Hersek Mahallesinde yapımı 
devam eden tesisimiz tamamlan-
dığında mahalleye değer katacak. 
İlçemizin çehresinin değişmesi ve 
gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza 
aralıksız bir şekilde devam edece-
ğiz." dedi. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, ilçenin yeşil 
dokusunun gelecek nesillere ak-
tarılması adına daha önce yapımı 
gerçekleştirilen ve eskimeye yüz 
tutmuş park alanlarında revize ça-
lışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda son olarak Melik-
şah Mahallesi’nde bulunan Muhtar 
ve Armağan parkları baştan aşağı 
yenilendi. Parkların içerisinde yer 
alan çocuk oyun gurupları ve otur-
ma alanlarının bakımları gerçekleş-
tirilirken, yeşil alan bölümü artırıldı.

‘PARKLARIMIZI YENİLEYEREK 
HEMŞEHRİLERİMİZİN 

HİZMETİNE SUNUYORUZ’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Meram’da çalışmaların 
tüm yönleriyle planlandığını kay-
dederek, “İlçemiz Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde de yer almış ve 
Bağ-ı Meram olarak zikredilmiştir. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
‘Meram’ın doğasına nasıl katkı ve-
rebiliriz’ ‘Nasıl daha fazla yeşil ala-
na yer açabiliriz” konuları üzerine 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kap-
samda ilk olarak hemşehrilerimizin 
dinlenme alanı olarak kullandığı, 
huzur bulduğu park ve bahçelerimi-
zi korumaya yönelik çalışmalarımı-
za başladık. Eskimeye yüz tutmuş, 
bakımsız kalmış parklarımızı yenile-
yerek hemşehrilerimizin hizmetine 
sunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİZİM MERAM’IN 
PARKLARI HEPİMİZİN’

Meram’ın yeşil kalmasında 

herkesin birlikte hareket etmesi 
gerektiğini belirten Başkan Kavuş, 
“Meram Belediyesi olarak yapımını 
tamamladığımız parklarımız, bah-
çelerimiz artık hemşehrilerimizin 
hizmetinde. 

Hemşehrilerimizden bu alan-
larda güzel vakit geçirmelerini, bir 
yandan da koruyarak sahip çıkma-

larını bekliyoruz. Bizim Meram’ın 
parkları da bahçeleri de hepimizin. 
Yeşil Meram’ın dokusuna uygun 
çalışmalara imza atmaya devam 
edeceğiz. Meram’ın yeşiline katkı 
sağlayacak projelerimizi önümüzde-
ki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı 
sürdüreceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Adem Bulut
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Michy 
Batshuayi, Alex Teixeira, Trabzonspor'da 
Marek Hamsik, Gervinho, Andreas Cor-
nelius, Galatasaray'da Alexandru Cical-
dau, Olimpiu Morutan, Gustavo Assun-
çao, Fenerbahçe'de Diego Rossi, Mergim 
Berisha isimleri ön plana çıkıyor.

Yaptığı transferlerle dikkati çeken 
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, 
kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüple-
rinde forma giymiş İtalyan forvet Merio 
Balotelli'yi kadrosuna kattı. Süper Lig ta-
kımlarında 2021-2022 sezonu yaz trans-
fer dönemi sonu itibarıyla gelen ve giden 
oyuncular şöyle:

TRABZONSPOR
Gelenler: Stefano Denswill (Bolog-

na-Kiralık), Manolis Siopis (Aytemiz 
Alanyaspor), Andreas Cornelius (Parma), 
Dorukhan Toköz (Beşiktaş-Serbest), İs-
mail Köybaşı (Çaykur Rizespor-Serbest), 
Fode Koita (Kasımpaşa-Serbest), Marek 
Hamsik (Göteborg-Serbest), Gervinho 
(Parma-Serbest), Bruno Peres (Ro-
ma-Serbest)

Gidenler: Caleb Ekuban (Genoa), 
Fousseni Diabete (Giresunspor-Kiralık), 
Flavio Mederios (Giresunspor-Kiralık), 
Majid Hosseini (Kayserispor), Kamil 
Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Gaston 
Campi (Sözleşmesi bitti), Marlon (Ki-
ralıktan döndü), Benik Afobe (Kiralıktan 
döndü), Lewis Baker (Kiralıktan döndü) 
Abdurrahim Dursun (Boluspor), Anıl 
Başaran (Tuzlaspor-Kiralık), Sefa Kınalı 
(Tuzlaspor-Kiralık), Koray Kılınç (Sa-
rıyer-Kiralık), Hakan Yeşil (Hekimoğlu 
Trabzon-Kiralık), Behlül Aydın (Şanlı-
urfaspor-Kiralık), Muhammed Akpınar 
(Adıyaman 1954-Kiralık), Kerem Baykuş 
(Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Tunahan 
Ergül (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Fur-
kan Tütüncü (52 Orduspor), Ahmet Eren 
(Karacabey), Taha Tunç (Nazilli Beledi-
yesi-Kiralık), Faruk Can Genç (Ümrani-
yespor- Kiralık), Ahmet Canbaz (Büyük-
şehir Belediyesi Erzurumspor), Atakan 
Gündüz (İstanbulspor-Kiralık)

FENERBAHÇE
Gelenler: Mergim Berisha (Red Bull 

Salzburg), Kim Min-jae (Beijing Guoan), 
Burak Kapacak (Bursaspor), Miguel 
Crespo (Estoril Praia), Çağtay Kuruka-
lıp (Kasımpaşa-Serbest), Max Meyer 
(Köln-Serbest), Serdar Dursun (Darms-
tadt 98-Serbest), Diego Rossi (Los An-
geles-Kiralık), Steven Caulker (Aytemiz 
Alanyaspor-Serbest)

Gidenler: Michael Frey (Royal 
Antwerp), Mame Thiam (Yukatel Kay-
serispor), Ozan Tufan (Watford-Kiralık), 
Kemal Ademi (Khimki), Sadık Çiftpınar 
(Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Deniz 
Türüç (Medipol Başakşehir), Ömer Faruk 
Beyaz (Stuttgart-Serbest), Caner Erkin 
(Fatih Karagümrük), Harun Tekin (Kasım-
paşa-Serbest), Gökhan Gönül (Çaykur 
Rizespor-Serbest), Nabil Dirar (Kasım-
paşa), Steven Caulker (Gaziantep-Kiralık), 
Barış Alıcı (Gençlerbirliği), İsmail Yüksek 
(Bursaspor-Kiralık), Mbwana Ally Samat-
ta (Royal Antwerp-Kiralık), Oğuz Kağan 
Güçtekin (Westerlo), Mauricio Lemos 
(Beerschot-Kiralık), Papiss Cisse, Zanka, 
Diego Perotti (Kulüpsüz), Steven Caulker 
(Gaziantep-Kiralık)

BEŞİKTAŞ
Gelenler: Miralem Pjanic (Barcelo-

na-Kiralık), Michy Batshuayi (Chelse-
a-Kiralık), Alex Teixeira (Serbest), Umut 
Meraş (Le Havre), Mert Günok (Medipol 
Başakşehir), Can Bozdoğan (Schalke 04), 
Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Kenan 
Karaman (Fortuna Düsseldorf), Meh-
met Topal (Medipol Başakşehir), Rachid 
Ghezzal (Leicester City), Valentin Rosier 
(Sporting Lizbon), Francisco Montero 
(Atletico Madrid)

Gidenler: Vincent Aboubakar (Al-Nas-
sr), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), 
Tyler Boyd (Çaykur Rizespor-Kiralık), 
Umut Nayir (Giresunspor), Alpay Çele-
bi (Kocaelispor-Kiralık), Kerem Kalafat 
(Uşakspor-Kiralık), Erdoğan Kaya (Tur-
gutluspor-Kiralık), Kartal Kayra Yılmaz 

(Ümraniyespor-Kiralık), Bilal Ceylan 
(Bandırmaspor-Kiralık), Utku Yuvakuran 
(VavaCars Fatih Karagümrük-Kiralık), Ab-
dullah Aydın (Menemenspor-Kiralık)

GALATASARAY
Gelenler: Victor Nelsson (Kopenhag), 

Alexandru Cicaldau (Universitatea Craio-
va), Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), 
Olimpiu Morutan (FCSB), Barış Alper Yıl-
maz (Ankara Keçiörengücü), Sacha Boey 
(Rennes), Halil Dervişoğlu (Brentford-Ki-
ralık), Patrick van Aanholt (Crystal Pala-
ce-Serbest), Aytaç Kara (Kasımpaşa-Ser-
best), Alpaslan Öztürk (Göztepe-Serbest), 
Gustavo Assunçao (Famalicao-Kiralık)

Gidenler: Radamel Falcao (Rayo Val-
lecano), Martin Linnes (Molde-Serbest), 
Ryan Donk (Kasımpaşa-Serbest), Emre 
Akbaba (Aytemiz Alanyaspor-Kiralık), 
Yunus Akgün (Adana Demirspor-Kira-
lık), Okan Kocuk, Emre Taşdemir (GZT 
Giresunspor-Kiralık), Jesse Sekidika 
(Oud-Heverlee Leuve-Kiralık), Valentine 
Ozornwafor (Charleroi-Kiralık), Jimmy 
Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), 
Şener Özbayraklı (Medipol Başakşe-
hir-Serbest), Emin Bayram (Beypiliç Bo-
luspor-Kiralık), Marcelo Saracchi (Leip-
zig-Kiralıktan döndü), Oghenekaro Peter 
Etebo (Stoke City-Kiralıktan döndü), Hen-
ry Onyekuru (Monaco-Kiralıktan döndü), 
Gedson Fernandes (Benfica-Kiralıktan 
döndü), Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiören-
gücü-Kiralık)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Gelenler: Ahmed Hassan (Olim-

piakos-Kiralık), Serdar Gürler (Antal-
yaspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), 
Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü), So-
ner Dikmen (Gençlerbirliği), Paul-Jose 
Mpoku (El-Wahda), Kondrad Michalak 
(Akhmat Grozny-Kiralık), Ekrem Kayılıbal 
(1922 Konyaspor)

Gidenler: Levan Shengelia (OH 
Leuven), Volkan Fındıklı (Altınordu), Is-
mail Diomande (Samsunspor), Marko 
Jevtovic (El-Ahli), Deni Milosevic (An-
talyaspor), Erdon Daci (KVC Westerlo), 
Farouk Miya (Sözleşmesi bitti), Samuel 
Eduok (Hajduk Split), Oğuz Kağan Güçte-
kin (Fenerbahçe-Kiralıktan döndü), Jesse 
Sekidika (Galatasaray-Kiralıktan döndü)

ALTAY
Gelenler: Mateusz Lis (Wisla Kra-

kow), Eric Björkander (Mjallby), Mo-
hammed Naderi (İstiklal), Serge Aka 
(El Gouna), Ceyhun Gülselam (Aytemiz 
Alanyaspor), Thaciano (Gremio-Kiralık), 
Cesar Pinares (Gremio), Martin Rodrigu-
ez (CSD Colo Colo), Ahmed Yassar Ryan 
(El Ahly-Kiralık), Daouda Bamba (Brann)

Gidenler: Adam Stachowiak (Deniz-
lispor), İlhan Depe (Denizlispor), Adrien 
Regattin (Volos), Çağlar Birinci (Şanlıur-
faspor), Lokman Gör (Bandırmaspor), 
Marcio Mossoro, Rıdvan Şimşek

YENİ MALATYASPOR
Gelenler: Cengizhan Akgün (Elazı-

ğspor), Rayane Aabid (Hatayspor), Ous-
sama Haddadi (El-İttifak), Taha Gür (Pa-
zarspor), Benjamin Tetteh (Sparta Prag), 
Mert Örnek (Balıkesirspor), Stevie Mallan 
(Hibernian), Ahmet Eyüp Türkaslan (Üm-
raniyespor), Muhammed Emin Sarıkaya 
(Medipol Başakşehir), Mert Miraç Altıntaş 
(Hekimoğlu Trabzon), Hasan Özkan (Ba-
lıkesirspor), Ogün Özçiçek (Yomraspor), 
Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe), Didier 
Ndong (Dijon), Arda Hilmi Şengül (Bo-
luspor), Mounir Chouiar (Dijon), Walter 
Bwalya (El Ahly)

Gidenler: Umut Bulut (Eyüpspor), 
Afriyie Acquah (El-Batin), Bülent Cevahir 
(Atakaş Hatayspor) Erkan Kaş (Şanlıur-
faspor), Fernando Zuqui (Estudiantes), 
Olcay Şahan, Zeki Yavru (Giresunspor), 
Teenage Hadebe (Houston Dynamo), 
Issam Chebake (APOEL Nicosia), Ahmed 
Ildız (Aytemiz Alanyaspor), Jetmir Topalli 
(İstanbulspor), Berk Yıldız (Boluspor-Ki-
ralık), Aly Malle (Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor-Kiralık)

KASIMPAŞA
Gelenler: Sakıb Aytaç (Denizlispor), 

Mortadha Ben Ouanes (ES Sahel), Ha-

run Tekin (Fenerbahçe), Jeffrey Bruma 
(Wolfsburg), Valentin Eysseric (Fiorenti-
na), Ahmet Emin Engin (MSV Duisburg), 
Ryan Donk (Galatasaray), Nicolai Jörgen-
sen (Feyenoord), Nabil Dirar (Fenerbah-
çe), Umut Bozok (Lorient-Kiralık), Michal 
Travnik (Sparta Prag-Kiralık)

Gidenler: Çağtay Kurukalıp (Fe-
nerbahçe-Serbest), Fode Koita (Trab-
zonspor-Serbest), Aytaç Kara (Ga-
latasaray-Serbest), Ramazan Köse 
(Gençlerbirliği-Serbest), Anıl Koç (Mani-
sa), Mickael Tirpan (Fortuna Sittard), Gil-
bert Koomson (Bodo/Glimt), Oussama 
Haddadi (El-İttifak-Kiralıktan döndü), Juli-
an Jeanvier (Brentford-Kiralıktan döndü), 
Isaac Thelin (Anderlecht-Kiralıktan dön-
dü), Derrick Luckassen (PSV-Kiralıktan 
döndü), Danny Drinkwater (Chelsea-Ki-
ralıktan döndü), Kristijan Bistrovic (CSKA 
Moskova-Kiralıktan döndü), Armin Ho-
dzic (Fehervar-Kiralıktan döndü), Dusko 
Tosic (Kulüpsüz)

ATAKAŞ HATAYSPOR
Gelenler: Samuel Ayomide Adekug-

be (Valerenga), Abdullah Yiğitler (Amed 
Sportif Faaliyetler), Sadık Baş (Eyüpspor), 
Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor), Saba 
Lobjanidze (MKE Ankaragücü), Burak 
Öksüz (Sakaryaspor), Simon Falette 
(Hannover), Ayoub El Kaabi (Wydad), 
Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Fa-
tih Kuruçuk ( Fatih Karagümrük), Onur 
Ergün (İstanbulspor), Taylan Özgün 
(Adıyaman 1954), Bertuğ Özgür Yıldı-
rım (Sarıyer), Osman Şahin (Ofspor), 
Mehdi Boudjemaa (Guingamp), Dylan 
Saint-Louis (Troyes), Emre Çolak (Ku-
lüpsüz)

Gidenler: Aaron Salem Boupendza 
(El-Arabi), Selim Ilgaz (Manisa), Mesut 
Çaytemel (76 Iğdır Belediyespor), Osman 
Şahin (İskenderunspor), Soner Örnek (76 
Iğdır Belediyespor), Rayane Aabid (Yeni 
Malatyaspor), Yusuf Abdioğlu (MKE 
Ankaragücü), Akın Alkan (MKE Ankara-
gücü), Abdurrahman Canlı (Beypiliç Bo-
luspor), Samed Karakoç (Şanlıurfaspor), 
Ekrem Kılıçarslan (Gaziantep), Josef 
Akomadi (Kulüpsüz), Pablo Santos (Kira-
lıktan döndü), Alexandros Katranis (Kira-
lıktan döndü), Youssouf Kone (Kiralıktan 
döndü), Jean Claude Billong (Kiralıktan 
döndü), David Akintola (Kiralıktan döndü)

FATİH KARAGÜMRÜK
Gelenler: Erhun Öztümer (Charlton 

Athletic), Samed Onur (Bayer Leverku-
sen), Jimmy Durmaz (Galatasaray), Ca-
ner Erkin (Fenerbahçe), Medhi Benatia 
(El-Duhail), Aleksandar Pesic (Maccabi 
Tel Aviv), Kerim Frei (Emmen), Tunay 
Torun (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya 
(Hellas Verona), Ahmed Musa (Kano Pil-
lars), Utku Yuvakuran (Beşiktaş-Kiralık), 
Emre Mor (Celta Vigo-Kiralık), Adnan 
Uğur (Fortuna Sittard-Kiralık), Derrick 
Luckassen (PSV-Kiralık), Yann Karamoh 
(Parma-Kiralık), Levent Mercan (Schalke 
04-Kiralık), Burak Bekaroğlu (Boluspor), 
Salih Dursun (Kulüpsüz)

Gidenler: Alassane Ndao (El Ehli), 
Cristobal Jorquera (Bursaspor), Bojan 
Saranov (PAS Lamia), Fatih Kuruçuk 
(Atakaş Hatayspor), Artur Sobiech (Lech 
Poznan), Enzo Roco (Elche), Aykut Özer 
(Yılport Samsunspor), Koray Altınay 
(Demir Grup Sivasspor), Mevlüt Erdinç 
(Kocaelispor), Lucas Castro (Adana De-
mirspor), Aksel Aktaş (Gençlerbirliği), 

Gaston Campi (Trabzonspor-Kiralıktan 
döndü), Kemal Ademi (Fenerbahçe-Ki-
ralıktan döndü), Jeremain Lens (Beşik-
taş-Kiralıktan döndü)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR
Gelenler: Sherel Floranus (Heerenve-

en), Diogo Sousa (Sporting B), Doğukan 
Nelik (Akhisarspor), Ersin Zehir (St. Bau-
li), Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05 II), Hous-
sam Eddine Ghacha (ES Setif), Deni Mi-
losevic (İttifak Holding Konyaspor), Güray 
Vural (Gaziantep), Haji Wright (Sönderjy-
ske-Kiralık), Andrea Poli (Bologna), Enzo 
Crivelli (Medipol Başakşehir-Kiralık), Paul 
Mukairu (Anderlecht-Kiralıktan döndü), 
Melih Enes Uygun (Bodrumspor)

Gidenler: Lukas Podolski (Gornik 
Zabrze), Ferhat Kaplan (Adana De-
mirspor), Ersan Gülüm (Kulüpsüz), Sid-
ney Sam (Kulüpsüz), Jean Armel Drole 
(Kulüpsüz), Dever Orgill (Manisaspor), 
Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), 
Mert Yılmaz (Bursaspor-Kiralık), Gus-
tavo Blanco (Eibar-Kiralık), Omar İmeri 
(Bodrumspor-Kiralık), Ali Eren İyican 
(Bodrumspor-Kiralık), Adem Metin Türk 
(Bodrumspor-Kiralık), Harun Kavaklıde-
re (Bodrumspor-Kiralık), Halil İbrahim 
Sevinç (Bodrumspor-Kiralık), Sergen 
Yatağan (Bodrumspor-Kiralık), Cenk Şen 
(Bodrumspor-Kiralık), Fehmi Koç (Bod-
rumspor-Kiralık), Bahrican Tosun (Bod-
rumspor-Kiralık)

YUKATEL KAYSERİSPOR
Gelenler: Mario Gavranovic (Dinamo 

Zagreb), Mame Thiam (Fenerbahçe), 
Carlos Mane (Rivo Ave), Lionel Carole 
(R. Strasbourg), Emrah Başsan (Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor), Onur 
Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Mustafa 
Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), İbrahim 
Akdağ (MKE Ankaragücü), Majid Hosse-
ini (Trabzonspor), Ali Karimi (Qatar SC), 
Cenk Gönen (Denizlispor), Miguel Car-
doso (Dinamo Moskova), Bilal Beyazıt 
(Vitesse), Olivier Kemen (Chamois Niort), 
Gökhan Sazdağı (Kulüpsüz)

Gidenler: Doğan Alemdar (Rennes), 
Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), 
Melih Okutan (Yılport Samsunspor), 
Mert Kula (Gençlerbirliği), Furkan Polat 
(Vanspor), Besard Sabovic (Khimki), 
Muğdat Çelik (Denizlispor), Cristian Sa-
punaru (Rapid Bükreş), Wilfried Kanga 
(Young Boys), Aaron Lennon (Burnley), 
Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Anton 
Maglica (Apoel Nicosia), Denis Alibec 
(Cluj-Kiralık), Ömer Uzun (Kulüpsüz), 
Miguel Lopes (Kulüpsüz), Zoran Kvrzic 
(Kulüpsüz), Kevin Luckassen (Sepsi OSK 
Sf. Gheorghe-Kiralık), Yaw Ackah (Anka-
ra Keçiörengücü-Kiralık)

AYTEMİZ ALANYASPOR
Gelenler: Miha Mevlja (Sochi), Ne-

manja Milinovic (Kızılyıldız), Cristian Borja 
(Braga-Kiralık), Leroy Fer (Feyenoord), 
Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor), İsmail 
Zehir (Galatasaray), Emre Akbaba (Gala-
tasaray-Kiralık), Joao Novais (Braga-Kira-
lık), Wilson Eduardo (El-Ain), Oğuz Aydın 
(Buca 1928), Daniel Candeias (Gençler-
birliği), Famara Diedhou (Bristol City), 
Chidozie Awaziem (Boavista-Kiralık)

Gidenler: Adam Bareiro (Monter-
rey-Kiralıktan döndü), Ahmet Çağrı Güney 
(Edirnespor-Kiralık), Alpay Çelebi (Beşik-
taş-Kiralıktan döndü), Berkan İsmail Kutlu 
(Galatasaray), Ceyhun Gülselam (Altay), 
Steven Caulker (Fenerbahçe), Georgios 

Tzavellas (AEK Atina), François Mouban-
dje (Dinamo Zagreb-Kiralıktan döndü), 
Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Ma-
nolis Siopis (Trabzonspor), Salih Uçan 
(Beşiktaş), Hasan Ayaroğlu (Bursaspor), 
Damian Kadizor (Eibar-Kiralıktan döndü), 
Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

GÖZTEPE
Gelenler: Dino Arslanagic (Gent), 

Kahraman Demirtaş (Altınordu), Atakan 
Çankaya (MKE Ankaragücü-Kiralık), Da-
vid Tijanic (Rakow Czestochowa), Ma-
kana Baku (Holstein Kiel), Lourency (Gil 
Vicente), Cherif Ndiaye (Gorica), Seydine 
N'Diaye (Lyon B), Şefik Abalı (Wacker), 
Wilker Jose Angel Romero (Akhmat 
Grozny)

Gidenler: Alpaslan Öztürk (Galatasa-
ray), Burak Süleyman (Bandırmaspor), 
Stefano Napoleoni (Ümraniyespor), Sey-
dine N'Diaye (Dordrecht-Kiralık), Kubilay 
Sönmez (Bursaspor), Lamine Gassama, 
Peter Zulj (Anderlecht-Kiralıktan döndü), 
Fousseni Diabate (Trabzonspor-Kiralıktan 
döndü), Anderson Esiti (PAOK-Kiralıktan 
döndü), Şefik Abalı (SKU Amatetten-Ki-
ralık), Batuhan Kırdaroğlu (Altınordu), 
Gökay Eser (Edirnespor-Kiralık)

ADANA DEMİRSPOR
Gelenler: Mario Balotelli (Monza), 

Younes Belhanda (Galatasaray-Serbest), 
David Akintola (Midtjylland), Metehan 
Mimaroğlu (Altınordu), Benjamin Stam-
bouli (Schalke 04-Serbest), Britt Assam-
balonga (Middlesbrough), Ferhat Kaplan 
(Antalyaspor), Jonas Svensson (AZ Alk-
maar), Birkir Bjarnason (Brescia), Simon 
Deli (Club Brugge), Yunus Akgün (Gala-
tasaray-Kiralık), Lucas Castro (Fatih Ka-
ragümrük), Arijanet Muric (Manchester 
City-Kiralık), Matias Vargas (Espanyol-Ki-
ralık), Tayfun Aydoğan (Menemenspor), 
Bünyamin Balat (Bayrampaşa)

Gidenler: Hasan Kılıç (Yılport 
Samsunspor), Bünyamin Balat (De-
nizlispor-Kiralık), Okan Alkan (Bandır-
maspor), Süleyman Koç (Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor), Levent Ayçiçek 
(Bandırmaspor), Hamza Ok (Afjet Af-
yonspor), Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor-Ki-
ralık), Erkam Develi (Bayrampaşa-Kiralık), 
Mustafa Yılmaz (Bayrampaşa-Kiralık), 
Kerim Avcı (Gençlerbirliği), Berkant Yay-
lan (Fethiyespor), Sedat Şahintürk (Tuz-
laspor-Kiralık), Hamidou Traore (Gire-
sunspor), Pa Dibba (Eyüpspor), Emilijus 
Zubas (Kulüpsüz), Berk Yıldız (Kiralıktan 
döndü), Emircan Altıntaş (Kiralıktan dön-
dü), Mikheil Ergemlidze (Kiralıktan dön-
dü), Muhammed Şengezer (Kiralıktan 
döndü), İsmail Yüksek (Kiralıktan döndü)

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Gelenler: Pedro Henrique (Kayse-

rispor), Fredrik Ulvestad (Qingdao), Di-
mitrios Goustas (Atromitos), Sefa Yılmaz 
(Gençlerbirliği), Koray Altınay (Fatih Ka-
ragümrük), Leke James (El-Qadisiyah), 
Okechukwu Azubuike (Medipol Başak-
şehir)

Gidenler: Sergiy Rybalka (Oleksand-
riya), Claudemir (Vizela), Robin Yalçın 
(Paderborn), Alaaddin Okumuş (Sam-
sunspor-Kiralık), Armin Djerlek (Alumi-
nij-Kiralık), Arouna Kone (Kulüpsüz), 
Mamadou Samassa (Kulüpsüz), Camisir 
Ninga (SCO Angers), Tyler Boyd (Beşik-
taş)

GAZİANTEP 
FUTBOL KULÜBÜ

Gelenler: El Messaoudi (Groningen) 
Torgeir Börven (MKE Ankaragücü), Re-
cep Niyaz (Denizlispor) Angelo Sagal 
(Denizlispor), Alexander Merkel (Faisaly), 
İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği), Ekrem 
Kılıçarslan (Atakaş Hatayspor), Berke 
Gürbüz (MKE Ankaragücü) Muhammed 
Demir (Başakşehir), Hamza Mendyl 
(Schalke 04-Kiralık), Joao Figueiredo (El 
Wasl-Kiralık), Doğan Erdoğan (Çaykur Ri-
zespor), Stelios Kitsiou (MKE Ankaragü-
cü), Steven Caulker (Fenerbahçe-Kiralık)

Gidenler: Bilal Başacıkoğlu (Herac-
les), Mücahid Albayrak (Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor), Andre Sousa (Ma-
nisa), Güray Vural (Antalyaspor), Osama 

Rashid (Khor Fakkan), Abdul-Aziz Tetteh 
(Widzew Lodz), Junior Morais (Rapid 
Bükreş), Zvonimir Kozulj (Eyüpspor), 
Ali Ateş (Kırklarelispor-Kiralık), Çağlar 
Akbaba (Eyüpspor-Kiralık), Jean-Armel 
Kana-Bıyık (Kulüpsüz), Kevin Mirallas 
(Kulüpsüz), Roderick Miranda (Kulüp-
süz), Vladyslav Kobylyanskyi (Titus Pa-
tange-Kiralık)

ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler: Cemali Sertel (Medipol 

Başakşehir-Kiralık), Ronaldo Mendes 
(El-Wasl), Yannick Bolasie (Everton), 
Sebastian Holmen (Willem II), Gökhan 
Gönül (Fenerbahçe), Lebogang Phiri (Gu-
ingamp), Alper Potuk (MKE Ankaragücü) 
Bryan Dabo (Benevento Calcio), Anil Ya-
şar (Afjet Afyonspor), Uğur Can Semizoğ-
lu (Eskişehirspor), Aziz Aksoy (Esenler 
Erokspor), Tyler Boyd (Beşiktaş-Kiralık), 
Deniz Hümmet (Elfsborg), Joel Pohjan-
palo (Bayer Leverkusen-Kiralık), Mozan-
go (Amiens-Kiralık)

Gidenler: İsmail Köybaşı (Trab-
zonspor), Celal Emir Dede (Uşakspor), 
Burak Albayrak (Sarıyer), Braian Samu-
dio (Deportivo Toluca), Tunay Torun 
(VavaCars Fatih Karagümrük), Abdullah 
Durak (MKE Ankaragücü), Montasar 
Talbi (Benevento), Milan Skoda (Mlada 
Boleslav), Dimitrios Chatziisaias (Atromi-
tos), Atakan Akkaynak (Çorum), Alexan-
der Söderlund (Haugesund), Mithat Pala 
(Afjet Afyonspor), Mahsun Capkan (76 
Iğdır Belediyespor), Emir Dilaver (Dina-
mo Zagreb), Dusan Jovancic (Tobol Kos-
tanay), Dario Melnjak (Kulüpsüz) Mykola 
Morozyuk (Kulüpsüz), Konrad Michalak 
(Akhmat Grozny-Kiralıktan döndü), Yas-
sine Meriah (Olympiakos), Godfred Don-
sah (Bologna-Kiralıktan döndü) Fernando 
Andrade (Porto-Kiralıktan döndü), Murat 
Sağlam (Fenerbahçe-Kiralıktan döndü), 
Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor-Kiralık-
tan döndü)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Gelenler: Stefano Okaka (Udinese-Ki-

ralık), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Lucas 
Lima (El Ahli), Deniz Türüç (Fenerbahçe),-
Peter Zulj (Anderlecht), Şener Özbayraklı 
(Galatasaray)

Gidenler: Enzo Crivelli (Fraport TAV 
Antalyaspor-Kiralık), Mert Günok (Beşik-
taş), Mehmet Topal (Beşiktaş), Muham-
met Demir (Gaziantep), Cemali Sertel 
(Çaykur Rizespor-Kiralık), Aziz Eraltay 
(GZT Giresunspor), Mete Kaan Demir 
(Eyüpspor-Kiralık), Uğur Uçar (Pendiks-
por), Rafael (Sözleşme fesih), Giuliano 
(Sözleşme fesih), Azubuike Okechukwu 
(Demir Grup Sivasspor), Junior Fernan-
des (Sözleşme fesih), Muhammed Emin 
Sarıkaya (Yeni Malatyaspor-Kiralık), Emir 
Şenocak (Menemenspor-Kiralık)

 GZT GİRESUNSPOR
Gelenler: Alexis Perez (Lanus), Aziz 

Eraltay (Medipol Başakşehir), Çekdar Or-
han (Akhisarspor), Douglas Silva Bacelar 
(Dnipro), Emre Taşdemir (Galatasaray), 
Flavio (Trabzonspor), Fousseni Diabate 
(Trabzonspor), Hamidou Traore (Adana 
Demirspor), Joey Pelupessy (Sheffield 
Wednesday), Joseph William Champ-
ness (Newcastle Unidet Jets), Magomed 
Shapi Suleymanov (Krasnodar), Umut 
Nayir (Beşiktaş), Okan Kocuk (Galata-
saray), Souleymane Doukara (El-İttifak), 
Younousse Sankhare (Panathinaikos), 
Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)

Gidenler: Tolgahan Acar (Kulüpsüz), 
Sadi Karaduman (Manisa), İshak Doğan 
(Kahramanmaraşspor), Kerem Kalafat 
(Uşakspor), Anthony Uzodimma (Kay-
serispor), Michal Nalepa (Kulüpsüz), 
Abdou Razack Traore (Nantong Zhiyun), 
Caner Hüseyin Bağ (Eyüpspor), Ertuğrul 
Şenlikoğlu (Zonguldak Kömürspor-Ki-
ralık), Muhammed Himmet Ertürk (Me-
nemenspor), Eren Tozlu (Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor), Yasin Ozan 
(Uşakspor), Mehmet Taş (Kocaelispor), 
Esat Mala (Partizani), Osman Pasa 
Zorlu (Zonguldak Kömürspor-Kiralık), 
Erkan Anapa (Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor-Kiralık) n AA

Yaz transfer dönemi sona erdi
Futbolda "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi tamamlandı. Süper Lig ekipleri her sezon olduğu gibi 
transfer dönemini hareketli geçirdi. Son şampiyon Beşiktaş 9 yeni ismi kadrosuna dahil ederken geçen sezonun ardından sözleşmeleri sona eren takım için 3 

önemli ismi (Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero) de kadrosunda tuttu. Galatasaray 11, Fenerbahçe ve Trabzonspor 9'ar transfer yaptı
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‘Keyifli bir futbol
izletmek istiyoruz’

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulübün bir kripto para şirketi ile imzaladığı iş birliği anlaşmasının ardından basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mustafa Denizli, sezon boyunca Altay olarak keyif veren bir futbol izletmek istediklerini 
söyledi. Denizli, sezon başı transfer döneminde takıma yeni katılan futbolcuların kulübe mali açıdan yük olmadığını ifade etti

Gölyazıspor
destek istedi

Durali Yıldız
birinci oldu

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Gölya-
zıspor, destek istedi. Resmi sosyal medya hesabından 
bir açıklama yayınlayan Konya ekibi şu ifadeleri kullandı: 
“Gölyazıspor’umuzun, 2021-2022 Sezonunda Bölgesel 
Amatör Ligde mücadele edeceği zorlu maraton öncesi 
Tüm Gölyazılı hemşehrilerimizi, tarihe tanıklık etmek için 
tek yürek olmasını Aslanlarimizi  desteklemeye, maddi 
anlamda sıkıntılar yaşamamak adına yardımlarına ihtiyaç 
duymaktayız.  Şu an birliğin ve beraberliğin olması gere-
ken dönemdeyiz. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. 
Gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da yaşayan önde gelenleri-
mize sesimizi duyurmak istiyoruz. Amacımız Gölyaz'ımızı, 
Gölyazıspor’umuzun adını duyurmak, başarıdan başarıya 
koşturmaktan başka gayemiz yoktur.” n SPOR SERVİSİ

Konya atletizmin önemli isimlerinden Durali Yıldız, Es-
kişehir’de düzenlenen 65-69 yaş kategorisi yol koşusunda 
birinci oldu. Kariyerinde 150’den fazla madalyası olan spor 
adamı, Eskişehir’de düzenlenen 10 kilometre yol yarışında 
43 dakika 46 saniye ile finişi gördü. 

Durali Yıldız, önemli bir başarıya imza atarak genç 
sporculara taş çıkardı. Konyalı milli sporcuyu Hasan Kıran 
ve Halit Tunç takip etti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı 
Türkiye Futbol Federasyonu 

(TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper 
Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den 37 
kulübe Ulusal Lisans verdi. Süper 
Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, gerekli şartları yerine getire-
rek Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak 
kazandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 
kurul, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi 
kapsamında son değerlendirmeler-
de bulunarak en üst 3 lig olan Süper 
Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki ku-
lüplerin yapmış olduğu başvuruları, 
sportif, altyapı, personel, hukuki ve 
mali kriterlere göre inceledi. Ku-
lüp Lisans Kurulu, yaptığı 3. ve son 
değerlendirmede Süper Lig'den 8, 
TFF 1. Lig'den 12 ve TFF 2. Lig'den 
17 kulübe Ulusal Lisans verilmesine 
hükmetti.

İncelemeler neticesinde Süper 
Lig'den İttifak Holding Konyaspor, 
Altay, Atakaş Hatayspor, Gazian-
tep, GZT Giresunspor, , Kasımpaşa, 

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ve 
Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 
Balıkesirspor, Bandırmaspor, Beypi-

liç Boluspor, Bursaspor, Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, Denizlispor, 
Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocae-

lispor, MKE Ankaragücü, Royal Has-
tanesi Menemenspor, ve Tuzlaspor, 
TFF 2. Lig'den Akhisarspor, Amed 

Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Afjet 
Afyonspor, Etimesgut Belediyespor, 
Kahramanmaraşspor, Kırşehir Bele-
diyespor, Pendikspor, Turgutluspor, 
Sakaryaspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, 
Serik Belediyespor, Silahtaroğlu 
Vanspor, Tarsus İdman Yurdu, Teco 
Karacabey Belediyespor ve Zon-
guldak Kömürspor kulüpleri lisans 
almaya hak kazandı. Kurul, verilen 
süreler içerisinde eksikliklerini ta-
mamlayamayan TFF 2. Lig temsil-
cisi Eskişehirspor'a 3 puan silme 
cezası verdi. Kulüp Lisans Kurulu, 1 
Eylül'de TFF Yönetim Kurulunun yap-
tığı toplantıda GMG Kastamonuspor 
Kulübünün 2021-2022 sezonundaki 
tüm haklarını dondurması sebebiyle, 
kulübün 2021-2022 lisans başvuru 
sürecinin durdurulmasını kararlaş-
tırdı.

2021-2022 sezonu kulüp lisans 
süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde 
yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 59'u 
ulusal lisans almış oldu. Kadınlar 1. 

Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i de 
UEFA Lisansı aldı.

DAHA ÖNCE LİSANS 
ALAN KULÜPLER

Kurulun ilk ve ikinci aşamada 
verdiği lisanslar şöyle: UEFA Li-
sansı, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, 
Demir Grup Sivaspor, Fenerbahçe, 
Fraport Tav Antalyaspor, Galatasa-
ray, Göztepe, Medipol Başakşehir, 
Trabzonspor ve VavaCars Fatih Ka-
ragümrük, İstanbulspor ve Beşiktaş 
Vodafone Kadın Futbol Takımı.

Ulusal Lisans: Adana Demirspor, 
Aytemiz Alanyaspor, Altınordu, Ada-
naspor, Ankara Keçiörengücü, Bere-
ket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport 
Samsunspor, Anagold Erzincanspor, 
Kırklarelispor, Manisa, Niğde Anado-
lu, Ankara Demirspor, Bayburt Özel 
İdare, Bodrumspor, Çorum , Ergene 
Velimeşespor, İnegölspor, Hekimoğ-
lu Trabzon, Karatay Termal 1922 
Konyaspor, Pazarspor, Sivas Beledi-
yespor ve Uşakspor. n SPOR SERVİSİ

Altay Teknik Direktörü Mustafa De-
nizli, kulübün bir kripto para şirketi ile 
imzaladığı iş birliği anlaşmasının ardın-
dan basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. 

Denizli, Süper Lig’in 4. haftasında 
oynayacakları Konyaspor maçı hazırlık-
larının başladığının altını çizerek, “Kon-
yaspor maçının hazırlıkları şu an devam 
ediyor. Biraz sonra antrenmanla ilgili 
raporu alacağım. Yarın takımın başında 
olacağım. Oradan da Konya’ya hareket 
edeceğiz. 

Geride kalan 3 haftayı değerlendire-
cek olursak maç başına kazandığımız 2 
puan Süper Lig’e yeni çıkmış bir takım 
ve birçoğu da ülkeye yeni gelmiş fut-
bolculardan oluşan bir takım itibariyle 
başarılı bir grafik sayılır. Bunu daha 
iyi yapabilir miyiz bunun çalışmalarını 
yapacağız. O potansiyelimiz var. Onu 
inşallah geliştiririz. Altay olarak bizi iz-
leyenlere keyif veren bir futbol izletmek 
istiyoruz. Bazı maçlarda belki o çizgiyi 
yakalayamayabiliriz ama sezon so-
nunda yüzde 70-80 civarında oynadığı 
futbolla adından söz ettirecek bir takım 
oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"TRANSFER POLİTİKASI 
MALİ AÇIDAN KULÜBE YÜK OLMADI"

Sona eren transfer döneminin 1-2 
oyuncu hariç iyi geçtiğini aktaran Mus-
tafa Denizli, şu ifadelere yer verdi:

“1-2 tanesi hariç istediğimiz gibi 
geçti. 9 tane dışardan futbolcu kardeşi-
mizi aramıza kattık. Bunların maliyetleri 
Altay’ı hiçbir şekilde rahatsız etmeye-
cek şekildedir. En yüksek transferimiz 
kalecimiz oldu. O kendisine yaptığımız 
ödemenin kat kat fazlasını herhangi 
bir transferde bize kazandırır. Diğer 

arkadaşlarımızın yaş ortalaması zaten 
23-24 civarında. Onlar da muhtemelen 
sezon sonunda isimlerinden çok bah-
settirirler. Dolayısıyla harcadığımız 2 
aylık süreç final maçından sonra bizim 
televizyon karşısında Güney Amerika, 
Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’dan bak-
tığımız futbolcularla düşüncelerimizde 
yanılmadığımızı gördük. Bunlar daha da 
gelişecek. Dolayısıyla transfer politikası 

mali açıdan kulübe yük getirmedi. Hem 
de bizim saha içi beklentilerimizi karşı-
layan transferler oldu.”

“TOPA SAHİP OLMAK BİZİM İÇİN 
DEĞER İFADE ETMİYOR”

Deneyimli teknik direktör, yeni 
transferlerin kendisini genel olarak 
memnun ettiğini belirterek, “Ligde topa 
en az sahip olan takımlardan bir tanesi 
Altay ama rakip kaleye en fazla şut atan, 

ceza sahasına en fazla giren takım. Do-
layısıyla bu bizim bir yerde oyun anlayı-
şımızı da gösteriyor. Topa sahip olmak 
bizim için değer ifade etmiyor. 

Topa sahip olduğunda ne yapmak 
istediğin önemli. Yüzde 65 de sahip ol-
sak yaparız, yüzde 35 de olsak yaparız. 
Zaten ortalamamız yüzde 40 civarı falan 
olur bu sene” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor, Ispartaspor’a hazırlanıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 

eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 2.haftasında deplasmanda oyna-
yacağı Isparta 32 Spor karşılaşmasının 
hazırlıklarını sürdürdü. 

Konuyla ilgili kulüpten yapılan 
açıklamada, “Karatay Termal 1922 
Konyaspor’umuz, TFF 2.Lig Beyaz Grup 
2.haftasında 12 Eylül Pazar günü dep-
lasmanda Isparta 32 Spor ile oynayaca-
ğı karşılaşmanın hazırlıklarına devam 
etti. Saraçoğlu Tesislerinde Teknik 
Direktörümüz Hakan Ünal ve yardımcı 
antrenörlerimiz yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenmana, tüm futbolcularımız 
katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan 
antrenman, 5'2 ve pas çalışması ile 
devam etti. Oyuncularımız, pozisyon 
çalışmasının ardından çift kale maç ile 
antrenmanı tamamladı.” ifadelerine 
yer verildi. 

HAKEM AÇIKLANDI
Pazar günü saat 19.00’da Isparta 

32 Spor’a konuk olacak Karatay Termal 
1922 Konyaspor’un maçını yönetecek 
hakem de açıklandı. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu’ndan yapılan açıklamada, 
Isparta 32 Spor-1922 Konyaspor karşı-

laşmasını Feridun Daldaş’ın yönetece-
ği ifade edildi. Daldaş’ın yardımcılıkla-
rını Ersin Erbay ve İbrahim Ethem Potuk 
yaparken, karşılaşmanın dördüncü ha-
kemliğini ise Hasan Avcı yapacak. 

HEDEF GALİBİYET
Ligin ilk haftasında sahasında konuk 

ettiği Tarsus İdman Yurdu ile golsüz be-
rabere kalan Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, ikinci haftada Isparta 32 Spor’u 

yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak is-
tiyor. Genç bir kadro kuran Yavru Kartal, 
Tarsus maçında önemli pozisyonlardan 
yararlanamazken, mücadelesiyle alkış 
toplamıştı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRŞEHİR BLD 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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Eğitim sektöründe faaliyet gös-
teren 5 arkadaş tarafından, ders-
hanelerin parlak bir dönemi olan 
2001 yılında kurulan Yöntem Eği-
tim Kurumları’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar Özdemir, süreci, 
yaşadıkları zorlukları ve bugüne 
nasıl geldiklerini anlattı

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Biz eğitimci beş arkadaşız. 20 

yıldır beraber çalışan, dersi eğitim 
olan ve kendisini çağın gereklerine 
göre sürekli yenileyen beş arkadaş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Özdemir (Fizik Öğretmeni) Yö-
netim Kurulu Üyesi Emrah Yıldız 
(Kimya Öğretmeni) Yönetim Ku-
rulu Üyesi Oğuzhan Gündüz (Fizik 
Öğretmeni) Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Akar (Fen Bilimleri Öğret-
meni) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 
Pazarcı (Türkçe Öğretmeni)

Şirketinizde hangi görevlerde 
bulundunuz? Şu andaki göreviniz 
nedir?

Yöntem Eğitim Kurumları’nda 
hem yönetim kurulu üyesi hem 
de Türkçe öğretmeni olarak görev 
yapmaktayım.

Eğitim durumunuzdan bahse-
der misiniz?

İlk ve orta öğrenimimi Ada-
na’nın Kozan ilçesinde tamamla-
dım. İlkokulu Acarmantaş köyünde 
Acarmantaş İlkokulu’nda, ortaoku-
lu Bucak köyünde Bucak Ortaoku-
lu’nda;  liseyi ’de yine Bucak köyün-
de Bucak Lisesi’nde tamamladım. 
Üniversite ve doktorayı ise Selçuk 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde tamamladım.

İş hayatına kaç yaşında ve na-
sıl başladınız? 

Bizler dershane kökenliyiz. 
2001 yılında dershanecilik hayatı-
mız başladı.

İş hayatına giriş yaptığınız dö-
nemlerde hangi zorlukları yaşadı-
nız? Bu zorlukları aşmak için neler 

yaptınız?
Tabiri caizse öğretmenlik “as-

lanın ağzında” idi. 2000’li yıllar 
dershaneciliğin zirve dönemleriy-
di. Oralarda tutunmak, kendini 
geliştirmek, isim yapmak her ba-
bayiğidin harcı değildi. Bıkmadan, 
usanmadan çalışmak gerekiyordu, 
Bizler de hiç durmadık. Kendimizi 
geliştirmek için gece gündüz ça-
lıştık. Hem akademik olarak hem 
diğer alanlarda en iyisi olabilmek 
için karşımıza çıkan tüm zorlukları 
tek tek aştık ve aşmaya da devam 
ediyoruz.

Kendinizi geliştirmek için han-
gi faaliyetleri yürütüyorsunuz? 

Türkçe öğretmeni olmam ha-
sebiyle çok okuyorum. Şu an ku-
rumumuzda Türkiye’de bir ilk olan  
“Yılda 50 Roman Okuma Projesi”-
ni yıllardır uyguluyoruz.  5, 6 ve 
7. Sınıflarımıza her yıl 50 roman 
okutuyorum. Bu romanlar her yıl 
değişiyor. Haliyle bir yıl öncesinden 
yüzlerce romanı okuyup içlerinden 
en iyi olanlarını seçiyorum. Bu ro-
manları seçerken de romanların 
siyasî, dinî içerikli olmamasına dik-
kat ediyorum. Haliyle sürekli oku-

yorum. Bunun dışında hem soru 
bankası yazarlığı yapıyorum hem 
de gündeme dair yazıları da oku-
mayı ihmal etmiyorum.

Herhangi bir sivil toplum ku-
ruluşunda faaliyet yürütüyor mu-
sunuz? Yürütmüyorsanız ilerde 
böyle bir düşünceniz var mı? 

Hayır.
Yurt dışı deneyimleriniz oldu 

mu? Bu deneyimlerin size kazan-
dırdıklarını kısaca anlatabilir mi-
siniz?

Henüz olmadı ama inşallah 
olacak.

Şirketinizin yönetimini üstle-
nen, şirketinizi buralara kadar ge-
tiren aile bireylerinin (baba, anne, 
abi, abla, amca vs.) size ne tür kat-
kıları oldu?

Açıkçası aile bireylerinin çok 
fazla katkısının olduğunu söyleye-
meyiz. Beş arkadaş olarak biz gece 
gündüz çalışarak Yöntem Eğitim 
Kurumları’nı bugünlere getirdik.

Yenilikçi bir kuşak olarak, şir-
ketinizin kurucusu olan gelenekçi 
kuşakla herhangi bir çatışmanız 
oluyor mu? Oluyorsa bu sorunu 
nasıl çözüyorsunuz?

Kurum kültürümüzde aidiyet 
ve sürekli değişim esastır. Zaten 
kurumuzdaki diğer yönetim ku-
rulundaki arkadaşlarımızla aynı 
kuşaktan olduğumuzdan hiçbir 
şekilde bir tartışma yaşamıyoruz. 
Uyumlu bir şekilde işimizi yapıyo-
ruz. 

İş hayatında gelecekle ilgili 
hedefleriniz nelerdir? (Hem şirket 
bazında hem de bireysel anlamda)

Hayatını eğitim sektörüne ada-
mış insanlar olarak hem Konya 
eğitimine yön veriyoruz hem de 
kurumumuzu Türkiye’de bir mar-
ka haline getiriyoruz. Amacımız. 
Yöntem Eğitim Kurumları’nı Tür-
kiye genelinde zincir kurum haline 
getirmek.

Kendinizi nasıl tarif edersiniz?
Mücadeleci, lider, uyumlu, adil 

ve entelektüel
İş hayatının ve günlük hayatın 

stresini atmak için neler yapıyor-
sunuz? Belli başlı hobileriniz var 
mı?

Bizim işimiz günün her saatini 
kapsıyor; ancak stres atmamın en 
güzel yolu ailemle zaman geçir-
mek.

İş hayatındaki ilişkilerinizi na-
sıl anlatırsınız?

Samimi ve şeffaf olmaktan ya-
nayım.

Günümüz iş dünyasıyla ilgili 
neler söylersiniz?

Sektörümüz ve iş dünyası pan-
demi nedeniyle çok sarsıntılı bir 
dönem geçirdi. Ancak şunu gördük 
ki çağa uyum sağlayan, kaliteli işler 
karşılık görüyor. Ne yaparsak yapa-
lım en iyisini yapmalıyız.

Yeni nesillerin iş hayatındaki 
çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? 

Bizim dönemimiz kadar müca-
deleci olmayan Z Kuşağı’nın eğitim 
sektöründe kalıcı olabilmesi için 
kendini iyi yetiştirmesi gerekmek-
tedir.

Serdar Özdemir

Yöntem Eğitim Kurumları’nın Başkanı Serdar Özdemir, süreci yaşadıkları zorlukları ve bugüne nasıl 
geldiklerini anlattı. Özdemir, bıkmadan, usanmadan çalıştıklarına ve kazandıklarına dikkat çekti

‘Bıkmadan, usanmadan
çalıştık ve kazandık’

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, önceki gün sona eren yaz 
transfer dönemini önemli isimleri kad-
rosuna katarak noktaladı. Sezonun sona 
ermesiyle seçime giden ve başkan de-
ğiştiren Yeşil-Beyazlılar, akabinde hızlı 
bir biçimde sıcak para arayışına girer-
ken, transferler için kolları sıvadı. Teknik 
Direktör İlhan Palut’un düzenlediği liste 
doğrultusunda transferlerini gerçekleş-
tirdi

9 OYUNCUYU KADROSUNA KATTI
İttifak Holding Konyaspor, yaz trans-

fer döneminde 9 oyuncuyu kadrosuna 
kattı. Anadolu Kartalı, Oğulcan Ülgün, 
Soner Dikmen, Paul-Jose Mpuku, Serdar 
Gürler, Endri Çekiçi, Ekrem Kayııbal, Na-
fican Yardımcı, Konrad Michalak ve Ah-
med Hassan ile sözleşme imzaladı. Söz 
konusu isimlerden 4 oyuncuya bonservis 
bedeli ödeyen Konyaspor, 5 ismi ise be-
delsiz olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-Beyazlılar Ahmed Hassan’a 
500 bin Euro, Serdar Gürler’e 486 bin 
Euro, Oğulcan Ülgün’e 337 bin Euro ve 
Endri Çekiçi’ye de 250 bin Euro bonservis 
bedeli ödedi. 

12 FUTBOLCU AYRILDI
İttifak Holding Konyaspor’da bu trans-

fer döneminde 12 futbolcu ile de yollar 
ayrıldı. Temsilcimizde Marko Jevtovic, 
Levan Shengelia, Volkan Fındıklı, Erdon 
Daci, Deni Milosevic, İsmael Dİomande, 
Farouk Miya, Doğan Can Gölpek, İsmail 
Güven, Selim Dilli, Nuri Emre Akşit ve 
Ozan Can Oruç ile anlaşılarak yolların 
ayrılmasına karar verildi. Bir nevi kabuk 
değişimine giden Konyaspor, söz konusu 
isimlerden bonservis bedeli kazanamaz-
ken, Erdon Daci’in bir sonraki satışından 
yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. 

SAĞ KANAT TRANSFERİ 
TAMAMLANAMADI

Konyaspor, transferin son sürecinde 
sağ kanat ve santrfor mevkilerine trans-
fer yapmak isterken, sadece santrfor böl-
gesine Ahmed Hassan’ı transfer ederek 
süreci noktaladı. Sağ kanat transferi de 
yapmak isteyen Yeşil-Beyazlı ekip, gö-
rüşülen isimlerle orta nokta da buluşa-
mayınca bu transferden vazgeçti. İlhan 
Palut’un ısrarla istediği santrfor pozisyo-
nuna transfer yapan Anadolu Kartalı, sağ 

kanat transferini ara transfer dönemine 
bıraktı. 

Öte yandan transferin son gününde 

kadroya dahil edilen Mısırlı santrfor Ah-
med Hassan’ın da maliyeti belli oldu. 
Konyaspor’un Olympiakos’a 500 bin Euro 

kiralama bedeli ödeyeceği öğrenilirken, 
oyuncuya ise 800 bin Euro vereceği öğre-
nildi. n SPOR SERVİSİ

Kartal, 9 ismi
kadrosuna kattı
Türkiye’de yaz transfer dönemi sona erdi. Ligdeki temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, kadrosunu önemli isim-
lerle güçlendirirken, 9 oyuncuyu kadrosuna kattı, 12 isimle de yollarını ayırdı. Geride kalan sezondan kadrosunun 

savunma hattını koruyan Yeşil-Beyazlılar, orta saha ve hücum bölgesinde önemli isimlerle sözleşme imzaladı

Konyaspor’da milli
oyuncular döndü

Nuri Emre Akşit
takımdan ayrıldı 

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 11 Ey-
lül Cumartesi günü sezonun 4.haftasında iç sahada Altay ile 
oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık 
Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antre-
nörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapı-
lan ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Futbol-
cular, gerçekleştirilen taktik çalışmanın ardından oynanan 
çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda milli takımlardan dönen oyuncular Ab-
dülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, İbrahim Sehic ile Amir 
Hadziahmetovic’in yanı sıra yeni transferimiz Ahmed Has-
san takımla birlikte, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ve Endri 
Çekici ise takımdan ayrı çalıştı. n SPOR SERVİSİ

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadro-
ya dahil edilen ve 1922 Konyaspor’a kiralanan Nuri Emre 
Akşit, Turgutluspor’a transfer oldu. 2020-2021 sezonunun 
sona ermesiyle 1922 Konyaspor’dan ayrılan ve uzun bir 
süre Konyaspor ile antrenmanlara çıkan Nuri Emre Akşit, 
1922 Konyaspor’a kiralanmayı kabul etmezken, 2. Lig Kır-
mızı Grup ekibi Turgutluspor ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. 
Daha öncesinde 1922 Konyaspor’dan Serhat Kot’u kadrosu-
na katan Manisa ekibi, Konyaspor’dan da genç kaleci Ozan 
Can Oruç ile de sözleşme imzalamıştı.
n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

Konyaspor’un daha başka sıkın-
tıları yokmuş gibi, suni gündemlerle 
kamuoyunun meşgul edilmesi bana 
acayip itici gelmeye başladı…

Sıradan işler için, sıradan adamlar 
susmak bilmiyor!

Adeta her kafadan bir ses çıkı-
yor…

Eline hıyarı alan tuza koşuyor…
Birilerinin mikrofonlara koştuğu 

gibi!
Yabancı bir oyuncu transferi Kon-

ya basını ile Konyaspor’u yönetenleri 
karşı karşıya getirdi…

Thelin meselesinin aslı şöyle; bu 
oyuncu İstanbul’a geliyor, masaya 
oturuluyor, o arada bu oyuncunun 
menajerine bir Arap ülkesinden tele-
fon geliyor…

Telefondaki kişi, “bizim rakamı-
mız şu” diyor, Thelin’in menajeri de 
bizimkilere dönüyor, “Araplar bu ka-

dar veriyor, buna yaklaşan bir rakam 
verirseniz, oyuncu sizindir” diyor…

Bizimkiler de, “biz o parayı vere-
meyiz” diyorlar ve masadan kalkıyor-
lar…

Thelin transferindeki bütün geliş-
meler üç aşağı beş yukarı bu minval-
de…

İyi mi?
Peki bu konuda Konya basınını 

hedef gösterme ya da “Thalin trans-
ferini Konya basını bozdu” diye açık-
lama yapma neyin nesi?

İsviçrelinin maliyetini yüksek bu-
lan Konyaspor’u yönetenler, sadece 
bir yıllığına kiraladıkları Mısırlıya top-
lamda ödeyecekleri 17-18 milyon için 
ne diyecekler?

800 bin Euro oyuncunun kendi-
sine, 500 bin Euro kulübüne ödene-
cek…

Bunun stopajı, maaşı, primi, ye-

mesi içmesi, atı arabası 
ile nereden bakılırsa ba-
kılsın 13 milyon TL’nin 
üzerinde olacak…

Bu oyuncunun mali-
yeti 17-18 milyona yak-
laşacak…

Takıma girip girme-
yeceği, oynayıp oyna-
mayacağı da belli değil!

Yani tahtaya ismi ilk 
yazılacak oyuncu, form-
da bir Sokol mu, yoksa çok özelliği 
olmayan  ve 17-18 milyona mal olan 
Ahmed Hassan mı olacak?

Bütün bu soruların cevabını hem 
oyuncunun kendisi, hem de zaman 
verecek…

Seyyar santrafor mı, pivot santra-

for mu, ne kadar yaratıcı, 
tek vuruşları nasıl?

Oyuncu eksiltebilme 
özelliği var mı, ya da 
oyun sıkıştığı anlarda 
bizim Skubiç gibi savun-
manın arkasına sızarak 
sonucu değiştirebilir 
mi?

Uzatmayalım…
Bekleyip göreceğiz.

xxx
Bazı kafası basmayanlar, bu 

oyuncunun Konyaspor’a kazandırıl-
masını bir zafer gibi gösterme çaba-
sına girmişler!

Bu bir zafer değil, sıradan bir 
transfer…

Birinci lig kulüplerinin bile elini ko-

lunu sallayarak yapacağı bir transferi, 
zafer gibi allayıp pullamak bana biraz 
abartılı geldi…

Sıradan bir transfer için roman 
yazmanın ya da yazdırmanın alemi 
yok…

Canım sıkıldı şimdi…
Bana Mazlum’u getirin!

xxx
ALTAY MAÇI

Şunu belirtmekte yarar var; Altay 
çantada keklik değil…

İyi takım kurmuş Altaylılar…
Tabi ki Mustafa Denizli…
Altay, Mustafa Denizli’yle 18 yıllık 

hasretini dindirdiği Süper Lig’e, yine 
kurt hocayla 3-0’lık Kayserispor ve 
deplasmanda 4-1’lik Alanya zaferleriy-
le sükseli bir başlangıç yaptıktan son-
ra, milli ara öncesi 2-0’lık Fenerbahçe 
yenilgisiyle frene bastı…

Usta teknik adamın özenle ince-

leyip Altaylı yaptığı isimsiz yabancılar, 
ilk 3 maçta ne denli isabetli seçimler 
olduklarını gösterdiler…

Polonyalı Matheus Lis kalede 
güven verirken, sol bek Naderi, sto-
per Bröjkander, orta saha Piranes ve 
santrfor Bamba’nın Denizli’nin elini 
güçlendiren oyuncular olarak ön pla-
na çıkıyorlar…

Ön libero Arnaud Aka, maest-
ro Martin Rodriguez, yine orta saha 
Thaciano, forvet Rayyan Altay’a güç, 
Süper Lig’e renk katacak kalitede 
oyuncular…

Geçen yıldan kalan oyuncuları da 
en olumlu şekilde değerlendiren Mus-
tafa Denizli ile Altay Konya’ya puan 
için gelecekler…

Özetlersem; futbolseverler yarın 
çok güzel bir maç izleyecekler…

Umarım ki bu maçı kazanan da 
bizim takımımız olacak.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

BİR TRANSFER HİKAYESİ
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Farouk Miya
kulüpsüz kaldı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un yol-
larını ayırdığı Farouk Miya, yaz transfer döneminde birçok 
takımla görüşmelerini sürdürürken, takım bulamadı ve ku-
lüpsüz kaldı. Ankaragücü’nden transfer edilen Endri Çekiçi 
transferinde takas olarak Ankaragücü’ne verilmek istenen 
Miya’yı Ankaragücü kabul etmezken, Ugandalı futbolcu, 
kadro dışı bırakıldı ve bireysel çalışmalarını sürdürdü. Me-
najeriyle takım arayışını sürdüren Miya, bir süre TFF 1.Lig 
ekibi Samsunspor’un gündemine de gelse bu transfer ger-
çekleşmedi. Yaz transfer döneminin sonra ermesiyle kulüp-
süz kalan Miya’nın ilerleyen süreçte ne yapacağı merakla 
bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Altay maçına Özdamar atandı
Süper Lig'in 4. haftasında 

oynanacak müsabakaları yöne-
tecek hakemler belli oldu. Tür-
kiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulundan yapılan açık-
lamaya göre 11 Eylül Cumartesi 
günü Medaş Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda saat 17.00’de 
oynanacak, İttifak Holding Kon-
yaspor-Altay maçında hakem 
Erkan Özdamar düdük çalacak. 
Ligde 4. hafta maçlarında görev 
alacak hakemler şöyle:

Yarın:
17.00 Fatih Karagümrük-A-

dana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 İttifak Holding Kon-

yaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayse-

rispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo 

Yeni Malatyaspor: Arda Kardeş-
ler

12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Ata-

kaş Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Demir 

Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Medipol 

Başakşehir: Tugay Kaan Numa-
noğlu

20.00 Trabzonspor-Galata-
saray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV 

Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alan-

yaspor-GZT Giresunspor: Zorbay 
Küçük n SPOR SERVİSİ


