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‘Cumhurbaşkanı
adayı olabilirim’

Yeni hedef; 
dünyaya açılmak

Bir dizi programlara katılmak 
üzere Konya’ya gelen Yeniden 
Refah Partisi Genel Başkanı 
Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş 
Projelerinin uygulanması için 
Cumhurbaşkanı adayı olabile-
ceğini ve bu konunun masa-
larının üzerinde her zaman 
durduğuna dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 4’TE

OSM Makine ikinci kuşak 
yöneticisi Abdürrahim Küçük-
topal sektöre dair önemli de-
ğerlendirmeler yaptı. Küçükto-
pal, hedefinin dünyaya açılmak 
olduğunu dikkat çekerken, 
en büyük hobisinin çalışmak 
olduğunu belirtti.
 n HABERİ SAYFA 15'TE

141 milyonluk vurgun!

Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye 
sokulan TIR’ların kaza yapan TIR şasi numaraları ile 
değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin 

liralık vurgun yapıldığını belirlendi. TIR vurguncuları 
polisin dikkatiyle yakalandı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Büyükşehir’den 
eğitim desteği 02

İlköğretim Haftası 
törenle kutlandı03

52 yıldır ekmeğini 
iğneden kazanıyor05

ŞEHİT ERDEM 
TOPRAĞA VERİLDİ 

SELÇUKLU KÜLTÜRÜ
BİZE KALAN MİRAS 

YATIRIMLARLA 
KONYA ÖRNEK

AŞI OLALIM, TEKRAR
KAPANMAYALIM

Konya Büyükşehir Belediyesi, “II. Kılıçarslan Köşkü 
ve İç Kale Surları Kültürel Miras” forumu düzenledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Selçuklu’nun mirasçıları olarak onlara ait bir kültürü 

yeniden ortaya çıkarmak görevimiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 2'DE

TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bil-
gi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyal-
dız, düzenlediği basın top-
lantısında Konya’nın model 

yatırımlarla Türkiye’ye 
örnek teşkil ettiğine dikkat 
çekti. n HABERİ SAYFA 7'DE

Ahilik Haftası kapsamında KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak ve oda başkanları Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette es-
nafın yeniden bir kapanmama yaşamaması için aşının 

önemine vurgu yapıldı. n HABERİ SAYFA 3'TE

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz 
ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 
şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ömer 

Faruk Erdem, memleketi Akşehir’de düzenlenen cenaze 
töreniyle toprağa verildi. n HABERİ SAYFA 6'DA

İkinci el kilitlendi!İkinci el kilitlendi!
ÖTV indiriminin ardından sıfır araçlar yoğun talep görürken, birçok bayi elinde araç olmadığı için talebi karşılayamadı. 

Bu durun ikinci el araç piyasasına da aynı doğrultuda yansıdı. İkinci el araca talep var ancak sektör araç bulamıyor
DİZEL MOTORLU 

ARACA TALEP VAR
İkinci el binek ve hafif ticari araç 
pazarında satışlar, Ağustos'ta bir 
önceki aya göre yüzde 3 azalarak 
140 bin 608 olurken, fiyatlarda 
ortalama yüzde 2,23'lük artış kay-
dedildi. Bu yılın 8 ayında satışlar, 
2020'nin aynı dönemine göre yüz-
de 23 düştü. İkinci elde en fazla 
dizel motorlu araçlar tercih edildi, 
en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı.

İKİNCİ EL ARAÇ 
BULUNMUYOR!

ÖTV indiriminin ardından 2. el oto-
mobil ve sıfır araçlara büyük bir ilgi 
oldu. 2. el otomobillere talep yoğun 
olurken sektör temsilcileri piyasada 
ikinci el araç bulma konusunda sıkın-
tı yaşandığına dikkat çektiler. Abaz-
lar Otomotiv sahiplerinden Memduh 
Abaz, sıfır aracın artmasının ikinci el 
araç sıkıntısını çözeceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Hizmette sınır yok
Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan Büyük-
şehirlerin başında gelen Konya’da hizmetler 
sınır tanımıyor. Altyapı ve üstyapı yatırımların-
da tüm ilçelerde dikkat çeken yatırımlar yapan 
Büyükşehir Belediyesi, tarımsal desteklerden 
spor yatırımlarına birçok alanda öncü oluyor. 
Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekûn kalkın-

mış bir şehir olması için ilçe belediyeleriyle el 
ele vererek koordinasyon ve uyum içerisinde 
çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “2021 
yılı yatırım programımız kapsamında ilçeleri-
mizde 400 kilometre mahalle yolu yatırımını 
sürdürüyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

Memduh Abaz
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‘Selçuklu kültürünü ortaya çıkarmak en önemli görevimiz’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Alaaddin Köşkü iç surlarının aslı-
na uygun restorasyonu ve nesiller 
boyu ayakta kalabilmesi için yapı-
lacak faaliyetlerin konuşulduğu “II. 
Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları 
Kültürel Miras” forumu düzenledi. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuk-
lu’nun mirasçıları olarak onlara ait 
bir kültürü yeniden ortaya çıkar-
mak bizim bu şehirdeki en önemli 
görevimiz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, “II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale 
Surları Kültürel Miras” konulu 
çevrimiçi forum düzenledi. Tarihi 
mirasın nesiller boyu ayakta kala-
bilmesi için yapılacak faaliyetlerin 

konuşulduğu ve iki oturumda ger-
çekleşen forumun açılışında ko-
nuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kon-
ya’nın kadim bir şehirdir. Konya, 
insanlık tarihinin ilk olarak birlikte 
yaşamaya başladığı, UNESCO tara-
fından dünya mirası listesinde bu-
lunan Çatalhöyük’ten itibaren 10 
bin yıldır şehir kültürünü koruma-
ya başlamış, dünyanın ender yerle-
şimlerinden birisidir. Şehirler bazı 
dönemlerde çok önemli hale gelmiş 
ama bazı dönemlerde o kimliğini 
yitirmiş. Konya bir süreklilik halin-
de 9-10 bin yıldır insanların birlikte 
yaşama kültürüne sahip olduğu bir 
şehir. Bu şehrin en önemli tarih-
lerinden birisi de Selçuklu’ya baş-

kentlik yaptığı dönem. Hz. Mevlana 
bu dönemde Konya’da yaşamış ve 
dünyaya o günden itibaren sevgi 
ve dostluk mesajları vermiş. Hala 
milyonlarca insanın ziyaret ettiği 
önemli şahsiyetlerden birisi. Kon-
ya’nın bu altın çağında ortaya çı-
kan en önemli eserler de Alâeddin 
Tepesi diye tarif ettiğimiz, aslında 
bir höyük olan, üzerine o dönemde 
inşa edilen cami ve Selçuklu Sara-
yı’nın bulunduğu şehrin en mer-
kezi yerlerinden biri olan alan. Bu 
alan hala şehrin merkezi noktasın-
da bulunan, insanların günlük ya-
şamı içerisinde sıkça kullandığı bir 
mekan. Bu bölgenin etrafında ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Cadde ve sokak sağlıklaştırma 

çalışmaları yapıyoruz. Mevlana 
civarında önemli kentsel dönü-
şümler yapıyoruz ama bu noktada 
yaklaşık 10 yıldır kazı çalışmala-
rı yürütülüyor. Artık ortaya çıkan 
görüntünün bir an önce derlenip 
toparlanıp insanlığın hizmetine su-
nulması gerekiyor. Bir Bilim Kurulu 
oluşturduk. Bu Bilim Kurulumuz 
ciddi bir çalışma yürütüyor. Bilim 
Kurulu üyelerimize de ayrıca teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Başkan Altay, Alâeddin Tepe-
si’ndeki arkeolojik kazılarda ortaya 
çıkanların korunması, sergilenmesi 
ve yapılacak işlerin mevcut tarihi 
dokuya zarar vermeden yürütül-
mesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı-
nı vurgulayarak, “Bu konuda biz 

gerekli iradeyi ortaya koyuyoruz. 
İnşallah bu forum ve sonrasında 
yapacağımız işler Selçuklu’nun 
kadim kültürünün insanlığın ortak 
mirasına tekrar sunulmasını, in-
sanlar tarafından ziyaret edilmesini 
sağlayacak ve o günün anlaşılması 
ile ilgili çok önemli bir farkındalık 
oluşturacaktır. Buna hazır olduğu-
muzu buradan ifade etmek iste-
rim. Bu ekibin bunu başaracağına 
inancım tam. Çünkü Selçuklu’nun 
mirasçıları olarak, onlara ait bir kül-
türü yeniden ortaya çıkarmak ve bu 
mirası yeni nesillere doğru bir şe-
kilde aktarmak bizim bu şehirdeki 
en önemli görevimiz. Bunu başar-
maya gayret ediyoruz.” diye konuş-
tu. Başkan Altay’ın konuşmasının 

ardından forumun ilk oturumunda; 
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Erdemir, 
Müze Uzmanı Mehmet Ali Çelebi 
ve Doktora Öğrencisi Fatih Tarhan 
sunum gerçekleştirdi. “Restoras-
yon ve Koruma” başlıklı forumun 
ikinci oturumunda ise; Doç. Dr. 
Zeynep Eres, Dr. Öğretim Üyesi 
Gülsün Tanyeli, Doç. Dr. Francesca 
Balossi, Dr. Öğretim Üyesi Patricia 
Blessing kendi alanlarında sunum-
lar yaparak değerlendirmelerde 
bulundular. Doç. Dr. Muharrem 
Çeken ve Dr. Öğretim Üyesi Yıldız 
Salman moderatörlüğünde gerçek-
leşen forum, çevrimiçi olarak katı-
lımcıların sormuş olduğu soru ve 
cevap kısmıyla tamamlandı.
n HABER MERKEZİ

ÖTV indiriminin ardından sıfır araçlar yoğun talep görürken, birçok bayi elinde araç olmadığı için talebi karşılayama-
dı. Bu durun ikinci el araç piyasasına da aynı doğrultuda yansıdı. İkinci el araçlara da talebin çok olduğu ifade edildi

2. elde talep çok, 
satacak araç yok!

İkinci el binek ve hafif ticari araç 
pazarında satışlar, Ağustos'ta bir ön-
ceki aya göre yüzde 3 azalarak 140 
bin 608 olurken, fiyatlarda ortala-
ma yüzde 2,23'lük artış kaydedildi. 
Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin 
aynı dönemine göre yüzde 23 düş-
tü. İkinci elde en fazla dizel motorlu 
araçlar tercih edildi, en çok 4 yaşın-
daki araçlar satıldı. ÖTV indiriminin 
ardından 2. el otomobil ve sıfır araç-
lara büyük bir ilgi oldu. 2. el otomo-
billere talep yoğun olurken sektör 
temsilcileri piyasada ikinci el araç 
bulma konusunda sıkıntı yaşandığı-
na dikkat çektiler.

‘TALEP VAR, ARAÇ YOK’
Bazı araçlarda uygulanan ÖTV 

indiriminin ardından sıfır araca ta-
lebin yoğun olması ve sıfır araçla-
rın bitmesi araç alacak vatandaşları 
ikinci el araçlara yöneltti. İkinci el 
araçlara olan talebin ardından piya-
sada ikinci el araç sıkıntısını yaşanı-
yor. Abazlar Otomotiv sahiplerinden 
Memduh Abaz, İkinci el araç sektö-
ründe iki haftalık aranın ardından 

talebin artığına dikkat çekerek, “İki 
haftadan beri vatandaşların okulla-
rın açılması sebebiyle telaşlıydı ve 
İkinci el araç piyasasını takip edemi-
yordu. Okulların açılması ile birlikte 
işlerimizde hareketlilik başladı. İkin-
ci el araç satışları iyi durumda ancak 
piyasada ikinci el araç bulma konu-
sunda sıkıntı yaşıyoruz. Bayilerde 
de araç yok. Otomobillerde ÖTV 
oranlarına esas matrah limitleri geç-

tiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın kararı ile değiştirilmişti. 
Belli motorlu araçların fiyatlarında 
düşüşler meydana geldi. 

Belli motorlu araçlarda yapılan 
ÖTV indirimin ardından bu araçlar 
da hızlı bir şekilde tükendi. Bayilerde 
bin ve bin 400 motorlu araçlar bulu-
namıyor. Bir araç almak için bayiye 
gidildiğinde bayiler bir buçuk iki ay 
sıra veriyor. İkinci el sektörü hare-

ketli geçiyor. İkinci el araçlarda satış 
problemi yok. İkinci el fiyatlarında 
da Ağustos ve Eylül ayı arasında 
araç fiyatlarında yüzde 10 oranın-
da yükselme meydana geldi. İkinci 
el araca talep var ama bizler ikinci 
el araç bulmakta zorlanıyoruz. Ge-
nellikle orta segment araçlara talep 
daha da yoğun. İkinci el de arz talep 
var” dedi.

‘SIFIR ARAÇ ARTARSA İKİNCİ 
EL’DE ARAÇ BULUNUR’

Piyasada vatandaşların rahat 
bir şekilde ikinci el bulmalarının 
yolunun bayilere sıfır araç girişleri-
nin gerçekleşmesi olduğuna dikkat 
çeken Abaz, “Sıfır araçların üretimi 
Türkiye’ye girerse vatandaş elinde-
ki aracını ya bayiye verir ya da ga-
leriye satarak ya da takasa vererek 
ikinci eldeki araç sıkıntısı bu şekilde 
giderebilir. Araç sahipleri sıfır araç 
alamadığı için elindeki aracı da sat-
mıyor. Bayilerde araçların yer alması 
ile de birlikte ikinci el sıkıntısı da çö-
zülmüş olur” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büyükşehir’den öğrencilere 
eğitim desteği başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya genelinde ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerine yönelik eğitim 
desteğini bu yıl da sürdürüyor. Şe-
hit ve gazi çocukları ile öksüz, ye-
tim, engelli, anne-babası resmen 
ayrı, 8. Sınıf LGS’de binde birlik 
dilimde olan öğrenciler için eğitim 
desteği başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılın-
da da öğrencilere eğitim desteğine 
devam ediyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, eği-
timde Konya modeli oluşturan 
çalışmalar yürüttüklerini belir-
terek, “Yarınlarımızın teminatı 
olan çocuklarımıza yeni eğitim ve 
öğretim döneminde başarılar di-
liyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl 

da Büyükşehir Belediyesi olarak 
öğrencilerimize desteğimizi sür-
dürüyoruz. Konya il sınırları içinde 
ikamet eden şehit ve gazi çocukla-
rı, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri 
‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu 
olan öğrenciler, anne-babası res-
men ayrı olup ihtiyaç sahibi olan 
öğrenciler ile 8. sınıf LGS’de Türki-
ye geneli binde birlik dilimde olan 
öğrencilerimize eğitim desteğinde 
bulunacağız. Öğrencilerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

BAŞVURULAR BAŞLADI 
13 Eylül’de başlayan eğitim 

desteği başvuruları 3 Ekim’de 
tamamlanacak. Şartları taşıyan 
öğrenciler konya.bel.tr adresinde 
“Eğitim Yardımı” bölümünden de-
taylı bilgi öğrenebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Meram Akademi, 2018 yılından 
bu yana mühendislerini ileri mü-
hendislik yöntemleri ile sosyal ve 
yönetimsel becerilerle donatıp, pro-
fesyonel çalışma hayatına dinamik 
bir giriş yaptırmayı ve görev alanına 
projelere yön veren mühendisler 
yetiştirmeyi amaçladığı Mühendis 
Geliştirme Programı’na 4. Dönem 
ile devam ediyor.

Mühendisler profesyonel iş orta-
mına dahil olduktan sonra şirket içi 
teknik eğitim ve gelişim programla-
rına dahil ediliyorlar. 

Bu programlarda departman-
larda yer alan uzman ve yönetici 
mühendislerden başmühendis ve 
müdür pozisyonundaki kişiler eğit-

men rolünü üstleniyor. Bu yaklaşım, 
yoğun projelerde önemli görevlerde 

bulunan başmühendis ve yönetici 
mühendislerin bilgi ve birikiminden 

eğitim programları sırasında yarar-
lanma olanağını sağlarken, kurum-

sal hafızanın güçlenmesine de katkı-
da bulunuyor.

MEDAŞ, teorik derinlik ve pra-
tik zorluk seviyesi giderek artacak 
şekilde benimsetilen mühendislik 
yöntemleri sayesinde fark yaratmak, 
özel içeriklere sahip kişisel gelişim 
uygulama seansları oluşturarak 
mühendislerin proaktif olmaları ve 
ileri mühendislik yöntemlerini disip-
lin içerisinde ve görevlerine uygun 
olarak uygulamalarını hedefleyerek 
çözüm odaklı olmalarını amaçlıyor.

Genç mühendisler, ileri mü-
hendislik yöntemlerini öğrenirken 
aynı zamanda farklı perspektifler-
den bakmaları hedeflenerek, kariyer 
planlama sürecine etkili bir başlan-
gıç yapmaları destekleniyor.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ, genç mühendislerini geleceğe hazırlıyor

Memduh Abaz
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  16 °C    28°C

Karaman            13 °C 27°C 

Aksaray              15 °C      29°C

Ankara                14 °C     29°C Hicrî: 7 Sefer 1443 -  Rûmî: 1 Eylül 1437

Zaman zaman üniversitelerimizden 
bahsediyoruz.

Doğru yaptığı şeyleri hiç usanma-
dan dile getiriyoruz.

Doğruya doğru…
Ama…
Yanlışa da yanlış diyemezsek gaze-

teciliğimiz nerde kaldı?
Selçuk Üniversitesi yine Spor Bilim-

leri Fakültesi’ne alım yapmış.
Hayırlı olsun…
Da…
Yine sıkıntı var.

Alımda…
Nerden başlasam ki…
İsterseniz listeyi yayınlayayım da 

onun üzerinden değerlendirme yapalım.
Hatta ben çok yorum yapmayayım, 

siz listeyi iyice gözden geçirin.
Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon 

Sonuçları ile yerleştirme sonuçlarını kı-
yaslayın.

Dedim ya…
Kıyası siz yapın…
Misal, ‘Koordinasyon’ sınavına gir-

meyen birisi nasıl atanır?
Atamada koordinasyon sınavı kıs-

tas değilse bu sınavı neden yaptın?

Konuyu biraz araştır-
dım.

Komisyondan isimler-
le de görüştüm.

Sınava giren isimlerin 
bazılarıyla da…

Bir gariplik var.
Komisyon diyor ki; 

Koordinasyon sınavına 
giremeyen birisi değer-
lendirmeye bile alınmaz.

Başka…

Kazananların pu-
anları açıklanıyor ama 
kazanamayanların pu-
anları hiç açıklanmıyor.

Öyle ya…
Bu adam kaç puan 

aldığını görebilmeli, değil 
mi?

Yine yetkili ismin 
söylediğini söylüyorum; 
Bu sınav iptal edilmeli!

Ben bilmem…
Yapmayın yahu…
Kardeşim yeter…
Siyasilerin sırtından inin artık…
Pilav sofralarında yerel siyasilerle, 

belediye başkanlarıyla poz vermek yet-
miyor.

Yetiyorsa onlarca kişinin onlarca 
fotoğrafı var.

Onları da alın.
Benden söylemesi…
İster devam edin…
İster iptal edin…
Ama etik olanı iptal etmek!

***

Uğur İbrahim Altay bu konuda 
hassas

Konya’nın, tarihi değerlerine sahip 
çıktığını biliriz.

En azından çıkması gerektiği ko-
nusunda uyarımızı yapalım. Hassas 
olmalı…

Hele yerel yöneticiler…
Üzerine titremeli…
Bunları neden yazdım?
Değerli bir ağabeyimiz fotoğraf 

gönderdi.
Kusura bakmayın ama bu fotoğraf 

sonrasında Konya’nın yerel yöneticileri-
nin hassas davrandığı konusunda şüp-

helerim oluşmaya başladı.
Burası Konya/Meram İlçesi Hacı 

Fettah Mezarlığı… Şeyh Muhammed 
Bahaeddin  Efendinin  mezarı… Kubbe-
si çalınmış. Hem de 6 ay öncesinden…

6 aydır bu görüntülerle karşılıyor 
biz…

Yazık…
Uğur İbrahim Altay’a da iletilmiş.
Lakin…
Sanıyorum Uğur Başkan’ın yoğun-

luğuna denk geldi.
Hızlıca çözülecektir diye düşünüyo-

rum.
Zira Başkan, bu konuda hassas…

BU SINAVI İPTAL EDİN!

Yalova’dan başlayarak Konya’ya 
kadar uzanan ve doğa yürüyüşçüle-
rine, bisiklet ve kültürseverlere unu-
tamayacakları bir macera sunan Sufi 
Yolu; yerli ve yabancı gezginlerin 
ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sufi Yolu'nu yürümek için Bel-
çika' dan Türkiye'ye gelen 65 ya-
şındaki Marcel Schuurmans ile 
Antalya'dan 48 yaşındaki Hüseyin 
Kara'nın yolları Yalova'da kesişti. İkili 
800 kilometrelik güzergahı tamam-

lamak için her gün 20 kilometre ka-
tedecek.

2014 yılında Sedat Çakır ve İris 
Bejuizen tarafından çıkartılan 800 
kilometrelik Sufi Yolunu yürümek 
için bugüne kadar onlarca kişinin 
bölgeye geldiğini belirten Yalova 
Eko Turizm ve Sağlıklı Yaşam Der-
neği Başkanı Ahmet Yiğit, Sufi Yo-
lu'nu yürümek için gelen doğasever-
ler derneğimize uğradıktan sonra 
İDO'dan yürüyüşe başladıklarını 

söyledi.
Sufi Yolunu yürümek için gelen 

yürüyüşçülerin Konya'ya kadar olan 
bölümde sıkıntı yaşamaması için 
ilgili köy muhtarlarıyla görüştükle-
rini ve onların da misafirlerin ağır-
lanması konusunda çok yardımcı 
olduğunu belirten Yiğit, "Özellikle 
bu güzergahı kullanacak misafirleri-
mize konaklama imkanı sağlanması, 
daha çok yürüyüşçünün ülkemize 
gelmesine ve güzergah üzerindeki 

köylerimizin de zamanla eko-turiz-
me kazandırılmasına vesile olabilir 
"diye konuştu.

Daha önce dört uzun mesafe 
turu yapan ve üç günde Yalova'dan 
Bilecik'e ulaşan gezgin Hüseyin 
Kara; "Daha yolun başındayız. Hede-
fimiz 40 gün içinde Konya'da olmak. 
Sufi Yolu hem eko hem de inanç tu-
rizmi açısından mükemmel bir yol. 
Emeği geçenlere teşekkür ederim" 
diye konuştu. n İHA

Yalova’dan yola çıktı, Konya’ya yürüyor

Ahilik Haftası kapsamında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanları Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette aşının önemine vurgu yapıldı

‘Tekrar kapanmaya
tahammülümüz yok’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Ahilik Haf-
tası dolayısıyla birliğe bağlı oda baş-
kanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ı ziyaret etti. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, ziyarette 
Kuzey Irak bölgesinde devam eden 
Pençe-Şimşek Operasyonu’nda te-
röristlerin saldırısında şehit düşen 
Konyalı Sözleşmeli Er Ömer Faruk 
Erdem’e Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve Türk milletine başsağlığı 
diledi. Sabah besmeleyle dükkanı-
nı açan esnafın, kendi ailesinin ve 
yanında çalıştırdığı kişinin ailesinin 
gelirini alın teriyle sağlamak için 
namusuyla, şerefiyle çalıştığını ifade 
eden Başkan Altay, “Ama pandemi 
döneminde şunu gördük ki, bazı 
kısıtlamalardan dolayı esnafımız iş 
yerini açamaz hale geldi. İşlerini yü-
rütemez hale geldi. Hem kendisinin 

hem yanında çalışanların mağdu-
riyetiyle ilgili ciddi bir sorun oluştu. 
Ama elhamdülillah hem hükümeti-
mizin destekleri, hem de Konya’da, 
Büyükşehir Belediyemiz, ilçe be-
lediyelerimiz, Esnaf Odaları Birliği 
Başkanımızla koordineli bir şekilde, 
sizlerin önerileriyle birçok çözüm 
ürettik. Bu sürede esnafımızın zor-
luklarının bir kısmının aşılmasıyla 

ilgili maddi-manevi desteklerde bu-
lunduk. Bunu da Konyalıların bize 
verdiği güçle yapıyoruz. Hem siyasi 
hem ekonomik güçle bunu yerine 
getirdik. İnşallah o dönem geride 
kaldı. Her ne kadar vakalar hala 
yüksek olsa da aşılanmayla ilgili cid-
di bir farkındalık oluştu. Esnaf olarak 
yapmamız gereken de önce kendi 
aşımızı sonra çalışanların aşılarını 

tamamlamak. Çünkü tekrar kapan-
maya hiçbirimizin tahammülü kal-
madı. İnşallah aşıyla ilgili farkındalık 
arttıkça bu sıkıntıdan bir an önce 
kurtuluruz. Ahilik Haftamız kutlu 
olsun.” diye konuştu. KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak da 
ahiliğe verdiği değerden dolayı Baş-
kan Altay’a teşekkür ederek, “Farklı 
bir süreci hep beraber yaşadık. Özel-
likle pandemi ile mücadele esnaf 
ve sanatkarımız açısından farklı bir 
döngüyü beraberinde getirdi. Lakin 
Konya birlikteliğini, Konya hoşgörü-
sünü hep beraber sergilemiş olduk. 
Zat-ı alinizin de bu anlamda esnaf 
ve sanatkarlarımıza ve odalarımı-
za yapmış olduğu katkı çok değerli. 
Göstermiş olduğunuz maddi ve ma-
nevi destekler esnaf ve sanatkarı-
mızın ayakta kalmasına vesile oldu. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de 
sizlerle birlikte Konya birlikteliğini 
göstermiş oluruz.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

NEÜ, THE sıralamasında
en genç üniversite oldu

İlköğretim Haftası 
törenle kutlandı

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Times Higher Edu-
cation (THE) Dünya Üniversite-
ler Sıralaması’nda Türkiye’deki 
üniversiteler arasında sıralama-
ya dahil olan en genç üniversite 
olma başarısına imza attı.  NEÜ, 
“THE World Rankings 2022” sı-
ralamasında ilk defa sıralamaya 
dahil olarak Türkiye’deki 207 
üniversite arasında 44. sırada yer 
aldı. NEÜ, Türkiye’deki üniver-
siteler arasında sıralamaya dahil 
olan en genç üniversite oldu. 

Dünya genelindeki en saygın 
üniversitelerin sıralamaya dahil 
olduğu Times Higher Education 
World Rankings sıralamasında 
yer almanın önemini vurgulayan 
Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Üniversite olarak bilimsel yayın-
cılığa çok önem veriyoruz. Tür-
kiye’de ilk defa Bilimsel Yayınlar 
adıyla bir koordinatörlük kurduk. 
Koordinatörlüğün; yayıncı iş bir-
likleri, üniversitemiz bünyesin-
de yer alan 19 bilimsel derginin 
koordinasyonu ve uluslararası 
indekslere dahil edilmesi, akade-
mik çeviri ve istatistik/veri ana-
lizi, kayıp atıfların birleştirilmesi 
ve altyapı destekleri vb. faaliyet-
leri sonucunda kurumumuzda 
bilimsel yayıncılık kültürünü 

oluşturduk. İki yılı aşkın bilimsel 
yayıncılık faaliyetleri sonucunda 
‘Akademik Performans İzleme 
ve Değerlendirme Sistemi’nin 
kurulması, kurumumuza ait tüm 
bilimsel yayınların çıktılarının 
kuruma katkılarını ölçüp değer-
lendirilmesiyle elde edilen ve-
riler neticesinde, Times Higher 
Education World Rankings gibi 
birçok dünya üniversite sırala-
malarına dahil olduk.” şeklinde 
konuştu. 

Akademik performansın art-
ması, sıralamalarda daha üst 
konumlara ulaşmak adına ça-
lışmalara hız kesmeden devam 
edeceklerinin altını çizen Rektör 
Zorlu, gerçekleştirilen faaliyetle-
rin ekip çalışmasıyla yürütüldü-
ğünü belirterek akademik per-
formans noktasında katkı sunan 
herkese teşekkür etti. 

NEÜ Bilimsel Yayınlar Ko-
ordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih 
Kaleci ise, Türkiye’de sıralamaya 
dahil olan üniversiteler içerisinde 
en genç üniversite unvanını ta-
şımanın çok önemli bir gösterge 
olduğunu ifade ederek, bu so-
nucun son yıllarda üniversitele-
rinde bilimsel yayıncılığa verilen 
önemin bir yansıması olduğunu 
söyledi.
n HABER MERKEZİ

Konya'da İlköğretim Haftası 
dolayısıyla tören düzenlendi. Anıt 
Meydanı'nda Atatürk Anıtı önün-
de gerçekleştirilen törende, İl Mil-
li Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
anıta çelenk sundu. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından program sona erdi. Tö-

rene, eğitim yöneticileri, öğret-
menler ve öğrencilerden temsilci 
gruplar katıldı. 

İlköğretim Haftası, hafta bo-
yunca tüm okullarda salgın tedbir-
lerine uygun olarak çeşitli etkinlik-
lerle kutlanacak.
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Fatih Erbakan: Potansiyel Cumhurbaşkanı adayıyım
Bir dizi programlara katılmak 

üzere Konya’ya gelen Yeniden Re-
fah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan, basın mensuplarıyla bir 
araya gelerek soruları yanıtladı. Ye-
niden Refah Partisi olarak gittikleri 
her yerde partilerine ve kendileri-
ne yoğun bir ilgi olduğuna dikkat 
çeken Erbakan, “Gittiğimiz her 
yerde partimize karşı yoğun bir 
ilgi görüyoruz. Farklı kesimlerden 
vatandaşlarımız ilgilerine gittiğimiz 
yerlerde karşılaşıyoruz. İnşallah bu 
durum sandığa da yansır. Bunu is-
tememizin sebebi ise projelerimizi 
hayata geçirerek İslam alemine 
ve milletimize hizmet edebilmek. 
Gençlerimize yapılabilecek çok 
sayıda proje var ama gençlerimi-
ze öncelikle kaliteli meslek sahibi 
yapan eğitim vermek çok önemli. 
Gençlerimiz diplomalarını sadece 
Türkiye’de değil dünyanın her ye-
rinde göğüslerini gere gere ortaya 

koymalarını önemli. Bizlerin eği-
tim sistemi diplomalarımızın hiçbir 
yerde geçerliliği yok” ifadelerini 
kullandı.

 ‘MİLLİ GÖRÜŞ PROJELERİNİN 
UYGULANMASI İÇİN CUMHURBAŞKANI 

ADAYI OLABİLİRİZ’
Milli Görüş Projelerinin uy-

gulanması için Cumhurbaşkanı 
adayı olabileceğini ve bu konunun 
masalarının üzerinde her zaman 
durduğuna dikkat çeken Erbakan, 
“Yeniden Refah Partisi bir Cum-
hurbaşkanı adayı çıkaracaksa o Fa-
tih Erbakan olması gayet doğaldır. 
Bir siyasi parti kuruluyorsa, seçime 
de giriyorsa bunun manası ben ül-
keyi yönetmeye talibim demektir. 
Cumhurbaşkanlığı yaparım, yapar-
sam da faydalı olurum demektir. 
Tabii ki bu ihtimaller masanın üze-
rinde var. Şahsımızın illa Cumhur-
başkanı adayı olmasından ziyade, 
anlattığımız projeler, atılacak adım-

lar uygulanacaksa bunu ha Ahmet 
uygulamış ha Mehmet uygulamış. 
O noktada bir ittifakın içerisinde 
anlaşılırsa o zaman o uygulayacak 
kişinin şahsı çok önemli değil. Ama 
öyle bir şey olmazsa Milli Görüş 
projelerinin uygulanması için Cum-
hurbaşkanı adayı olabiliriz. İnşallah 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 

olur. Asıl mesele o. İktidar olacak 
ve cumhurbaşkanı olacak kişi mil-
letimize hayırlar getirsin. Hayır 
getirsin dediğimiz zaman da milli 
görüşten başka çözüm kalmıyor. 
50 senelik tarihimiz bunun çok açık 
bir ispatı. " diye konuştu.

‘AŞIDA TAVRIMIZ NET’
Bir gazetecinin Aşı oldunuz 

mu? sorusuna da cevap veren Er-
bakan aşı konusunda net oldukla-
rına dikkat çekerek, “Ben şahsen 
aşı olmadım. Olmayı da istemiyo-
rum ve düşünmüyorum. Çünkü 
sürecin başından beri birçok şüp-
helendiğimiz konu var. Domuz 
gribi ve kuş gribinde birçok skan-
dallar oldu. 

Daha önce birçok fiyaskolar 
oldu. mRNA demek insanın hüc-
re çekirdeğine girmek demektir. 
Çekirdeğe girilmesi Allah korusun 
o insandan yarı maymun yarı ço-
cuklar doğmasına sebep olabilir-
siniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar 
doğmasına yol açabilir. 

Aşı ile ilgili çok ciddi soru işa-
retleri var” dedi. PCR Testleri ile 
ilgili de kuşkularını da dile getiren 
Erbakan, “PCR testleri tek başına 
tanı koymaya yeterli değil. Hatta 
PCR testini geliştiren Alman bilim 
adamı bunu söylemiş. Ne tesa-
düf ki bu bilim adamı evinde ölü 
bulunuyor. Bunların hepsi soru 
işareti. PCR testi uygulamasının 
çocuklarımıza getirilmesi son de-
rece yanlış” ifadelerini kullandı. 
Erbakan ayrıca zorunlu PCR testi 
için Danıştay’a başvurduklarını da 
belirtti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ayakkabı sektöründe köklü bir geçmişe sahip Konya, ihracatta fark yarattı. 2020 pandemi yılında Türkiye’de ayakkabı 
ihracatı ortalama yüzde 20 düşerken, ihracata yönelik ayakkabı üretimi yapan Konya yüzde 7.5 seviyesinde artış sağladı

Ayakkabı ihracatının 
yıldızı Konya’da parlıyor

Konya Ayakkabı Sanayiciler 
Derneği Kurucu Başkanı Kemal 
Özarpa, Konya’nın modern üretim 
araçları ile donatılan sanayi tesis-
leriyle, köklü esnaf geleneğiyle ve 
büyük üretim gücüyle Türkiye’nin 
önemli ayakkabı üretim merkezle-
rinden biri olduğunu söyledi.

İZMİR'E ÇIKARMA YAPTILAR
Sektörün üretim merkezi Konya, 

yeni pazar bağlantıları için güçbirliği 
yaparak Fuar İzmir’de Nobel Expo 
tarafından düzenlenen Shoexpo 47. 
Ayakkabı ve Çanta Fuarına çıkarma 
yaptı. Fuarları yeni pazarlara ve ih-
racata açılan kapılar olarak tanımla-
yan Özarpa, “Shoexpo Fuarına, çok 
sayıda firmamızla katıldık. Çünkü 
biliyoruz ki ihracatın yolu fuarlardan 
geçiyor” diye konuştu.

Yurtdışından gelen alıcılar ile 
Konya üreticilerini buluşturduk-
larını, ikili iş görüşmeleriyle yeni 
bağlantılara imza atıldığını ifade 
eden Özarpa, 2022 sezonun yeni 

tasarımlarının ise ilk kez Shoexpo 
kapsamında düzenlenen defilelerle 
görücüye çıktığını söyledi.

15 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Konya’da ayakkabıcılık sektörü 

olarak 15 bin kişinin sektörde istih-
dam edildiğini ve 50 bin kişinin bun-
dan geçimini temin ettiğini söyleyen 
Özarpa şöyle devam etti: 

“Firma çeşitliliğimiz çok fazla. 

Modaya öncülük eden üreticilerimiz, 
geleneksel yapıda üretimi sürdüren 
firmalarımız var. Hal böyle olunca 
ihracatta başarı da kaçınılmaz olu-
yor. Bunu Shoexpo’da net olarak 
gördük”

HEDEF AVRUPA PAZARI
Üretimde uzmanlaşmanın söz 

konusu olduğu sektörde, ayakkabı 
üreticilerinin Konya’da coğrafi bir 

toplanma içerisinde olduğunu, bu-
nun kendilerine avantaj sağladığını 
belirten Özapra, hedeflerinin Avru-
pa pazarı olduğunu söyledi. Halen 
ağırlıklı olarak Rusya, Türki Cum-
huriyetler ve Orta Doğu pazarlarına 
ihracat yapıldığını ifade eden Özarpa 
“Artık Avrupa ülkelerinin pazarları-
nı hedefliyoruz” dedi.

‘POTANSİYELİ YÜKSELTECEĞİZ’
Dernek olarak ayakkabı sektö-

ründe faaliyet gösteren zanaatka-
rından, tüccarına, esnafına ve sa-
nayicisine kadar tüm iş kollarındaki 
meslektaşları bir arada bulundur-
mak, birlikte projeler geliştirmek 
için yola çıktıklarını belirten Özarpa 
“Bu doğrultuda B2B görüşmeleri ve 
yurtdışı fuar katılımları planlıyoruz. 
Müşteri ve pazar odaklı faaliyetler 
yapmaya gayret edeceğiz. Amacı-
mız bu birlik ve beraberlik ile Kon-
ya’nın potansiyelini daha da yukarı-
ya taşımak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Kabalcı 
dualarla defnedildi

Gazeteci Osman Kabalcı’nın 
babası Mehmet Kabalcı 74 yaşın-
da vefat etti. Merhum Mehmet 
Kabalcı’nın cenazesi dün ikindi 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Ho-
cacihan Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildi. Kabalcı ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-

madı. Kabalcı ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Mehmet Kabalcı’ya Yüce 
Allah’tan rahmet, başta meslekta-
şımız Osman Kabalcı olmak üzere 
ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve 
sabırlar dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı 
kıyılarında bulunan nilüfer bah-
çesi, Konya’nın Beyşehir ilçesine 
gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi 
görüyor.

Yaklaşık 7 kilometrelik uzunlu-
ğu ile Türkiye’nin en büyük nilüfer 
bahçesi olarak gösterilen Beyşehir 
Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyıla-
rındaki görenleri büyüleyen alan, 
artan ziyaretçi trafiği ile bu yıl ilçe-
nin yeni cazibe ve çekim merkezi 
oldu. Kıyıdaki sazlıklar arasından 

teknelerle geçildikten sonra ulaşı-
labilen ve havadan da görüntüle-
nen nilüfer bahçesi, görenleri hay-
ran bırakıyor. 

Ziyaretçiler, geldikleri alanda 
bol bol fotoğraf ve video çekip, öz-
çekim yaparak bu seyrine doyum 
olmayan görselleri kişisel sosyal 
medya hesaplarında da paylaşıyor. 

Göle kıyısı bulunan Çiftlik Ma-
hallesine gelen ziyaretçiler, dü-
zenlenen tekne turları ile nilüfer 
bahçesini daha yakından görme 
imkanı bulabiliyor.

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN 
NİLÜFER BAHÇESİNİ GÖRMEK 

İÇİN GELİYORLAR’
Gölde nilüfer bahçesine ge-

zinti teknesi ile turlar düzenleyen 
İbrahim Erdoğan, Türkiye’nin en 
büyük nilüfer bahçesine sahip olan 
Beyşehir Gölü kıyılarında başlattık-
ları turlarla yeni bir çekim merkezi 
oluşturduklarını belirterek, “Nilüfer 
bahçemiz şu an bulunduğumuz li-
mana yaklaşık 5 dakika bir mesa-
fede bulunuyor. Nilüfer bahçesine 
geziler düzenleyebilmek için bu 

yıl bölgemize bir gezinti teknesi 
kazandırdık. Kalabalık grup ya da 
topluluklar oldu mu bu teknemizle 
gezi düzenlerken, daha az sayıda-
ki ziyaretçilerimizi ise daha küçük 
teknelerimizle nilüfer bahçemize 
getirip götürüyoruz” dedi.

İbrahim Erdoğan, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
Beyşehir Milli Parklar Şefliği’nin de 
burada bulunan nilüfer bahçesi ve 
artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniy-
le gelen ziyaretçilerin kıyıdan da iz-
leyebilmesi için bir seyir terası inşa 

etmeye başladığını da belirtirken, 
“Bu anlamda kendilerine çok teşek-
kür ediyoruz. İnşallah buraya gelen 
kuş gözlemcileri, doğa fotoğrafçıla-
rı, doğaseverler ve ziyaretçilerimiz 
nilüfer bahçesini seyir terasından 
yükseklerden de görüp gözleyebi-
lecek. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 
NİLÜFER BAHÇESİYMİŞ’

Arkadaşlarıyla birlikte Ilgın il-
çesinden nilüfer bahçesini görmeye 
geldiğini söyleyen Nagihan Aslan, 

“Türkiye’nin en büyük nilüfer bah-
çesiymiş. Biz de öyle duyduk geldik 
görmeye, çok güzel çıkın çıkın ge-
lin. Güzel görsel bir şölen burası” 
diye konuştu. Ziyaretçilerden Gül-
şirin Kemerli de, sosyal medyadan 
görüp geldikleri göldeki bahçeyi 
çok merak ederek geldiklerini be-
lirterek, “Bu kadar güzel olacağını 
düşünmüyordum, Gerçekten bü-
yülendik. İlk defa böyle bir deneyim 
yaşıyorum. Yani Nepal’e gitmeye 
gerek yok, kesinlikle buraya gelin” 
ifadelerine yer verdi. n İHA

Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki nilüfer bahçesine yoğun ilgi

Fatih Erbakan

Kemal Özarpa
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Türk dizilerinin dünyayı hakimiyeti 
altına alışından bahsetmek isterim bu 
hafta. Bu konu ile alakalı yurtdışından 
gelen misafirlerden sohbetler esnasın-
da anlatılan her defasında gündeme 
gelerek dizilerimizin ve filmlerimizin 
ülke sınırlarını aşan başarısı... Başarıyı 
bizden birisinden değil de yabancı bi-
rilerinden duyunca çok daha anlamlı 
oluyor. 

Ülkemiz hakkında yabancıların 
gözlemlerini hep merak ederim ve so-
rarım bizleri dışarıdan nasıl gördükleri-
ni. Yani dışarıda bizler nasıl biliniyoruz 
bizim etkimiz nasıl hep merak ettiğim 
konular arasında olmuştur. Konuları 

sorduğumda gelen cevaplar istinasız 
dizilerden başlayarak dizilerin etkisiyle 
değişen yaşam tarzı ve ülkemize duyu-
lan merak.

Bugünün dünyasında bizleri dün-
yanın izlediğinin umarım farkındası-
nızdır. Büyük bir ülke olduğumuzun ve 
zengin coğrafyada, kadim tarihimiz ile 
yaşadığımızı. Bu şekilde tarihsel, kültü-
rel, konular ele alınarak yapılmış diziler 
başka ülkelerde olanları bile etkisi altın-
da bırakabiliyor. 

Nitekim bu hafta sonu Asya'dan 
gelen bir gezgin arkadaşla sohbetimiz 
sırasında o anlattı bize. "Türk dizilerinin 
etkisi Asya'yı sarmış durumda" dedi." 

Asya ülkelerde insanların 
seyretmiş olduğu tek şey 
Türk dizileri" dedi. Bu dizi-
lerden etkilenerek insanlar 
gündelik hayatına da di-
zilerden almış olduklarını 
yansıtıyorlarmış örneğin 
kıyafetleri bile değişmeye 
başlamış. Dizlerde gör-
düklerini istemeye baş-
lamışlar ve durum Asya 
ülkelerinde büyük bir 
pazar oluşturmuş. Bizim dizilerin et-

kisi altında kalarak ken-
dilerini bizden biri gibi 
hissetmek için yapmış 
oldukları harcamalarla 
beraber bizler gibi olmak 
istemeleri. 

Dolayısıyla film en-
dütrisi sayesinde dolaylı 
olarak yapılan reklamlar 
ve harcanılan paralar. 

Aynı şekilde Güney 
Amerika'dan gelen mi-

safirlerim ile de sohbetlerim esnasında 

onlarında ısrarla bahsetmiş oldukları 
tek şeydi bizim diziler. Türk dizileri 
Güney Amerika'da hemen hemen 
bütün evlerde seyredildiğini bana ora-

lı olan arkadaşlarım söyledi. 
Özellikle ev kadınları, gençler ve 

yaşlıların bizim dizleri seyretmesiyle 
beraber herkes de Türkiye'ye karşı bir 
merak başlamış. İlk fırsatta ziyaret et-
mek isterlermiş. Hatta dizilerimiz saye-
sinde Türk erkekleri ile alakalı kadınlar 
arasında konuşulanlar ise; "Bir Türk er-
keği bul hayatın kurtulsun" derlermiş...

Aslında ülke olarak meşhur olmu-
şuz diyebiliriz. Bunları bu şekilde ya-
bancılardan duyunca mutlu oluyoruz 

gerçekten. Yıllarca bizler birilerini taklit 
etmeye çalıştık ve şimdi birileri bizleri 
taklit etmeye çalışıyor... 

Güzel bir duygu millet olarak his-
setmemiz gereken duygular arasında. 
Ülke olarak örnek alınmak ve bizlerin 
Türk gibi yaşayışının başka ülkelerde 
merak uyandırması. Bizler bu zamana 
kadar hep Avrupa'nın etkisi altında ve 
uyguladığı üçüncü sınıf vatandaşlar 
olarak görüldük yada bu şekilde öz-
güveni düşük nesiller yetiştirildi. Fakat 
şimdi gelinilen durum oldukça farklı 
bizlerin hak ettiği değeri ulusumuzun 
milletimizin ve devletimizin görmeye 
başlaması...

DIZI BAŞARILARI

10 metrekarelik dükkanda 
mutfak malzemeleri satışıyla baş-
ladığı işi KOSGEB desteğiyle büyü-
ten 48 yaşındaki Emine Altındağ, 
ihracata başladı. Mutfağında farklı 
lezzetleri keşfetmeye çalışan Emi-
ne Altındağ, demir tatlısı yapmak 
için gerekli malzemeyi temin et-
mesiyle başladığı mutfak malze-
mesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. 
Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, 
anlaştığı bir ustayla imal ettiği ka-
lıpların sosyal medyadan ilgi gör-
mesiyle ilk dükkanını açtı. İşlerinin 
büyümesiyle talebe yetişemeyen 
girişimci Altındağ, KOSGEB deste-
ğiyle yurt içi ve dışından talepleri 
karşılamak için gece gündüz çalışı-
yor. Altındağ, girişimcilik serüve-
nini ve çalışmalarını anlattı.

Ticaret hayatına dair hiç bilgisi 
olmadığını anlatan Altındağ, KOS-
GEB'in girişimci kadınlara verdiği 
destekle hayatının değiştiğini ak-
tardı. Altndağ, başvuruların son 
gününde görevlinin de ilgisiyle 
hikayesinin başladığını anlatarak, 
"Gördüğüm kursun ardından KOS-
GEB desteğiyle, vergi levhamla 10 
metrekarelik ilk küçük şahıs firma-
mı açtım. 

Bugün devletimiz birçok ka-
nalda yardımcı olmaya çalışıyor, 
'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu 
işe 50 lirayla başladım. 100, 200 
derken kadınlarımız işlerini büyü-
tebilirler." diye konuştu.
‘ALMANYA, FRANSA, LÜBNAN VE 

NORVEÇ'E GÖNDERIYORUZ’
Kısa sürede mutfak araç gereç-

leri üzerine satış yaptığı dükkanın-
da işleri büyüttüğünü, yurt içi ve 
dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira 
gelir elde ettiğini vurgulayan Al-
tındağ, şöyle devam etti: 

"Ülkede bütün şehirlere kar-
goyla ürünlerimizi gönderiyoruz. 
Şehirden bir iz taşıması adına da 
paketlerimizin içine hediyelik, 
'Mevlana şekeri' koyuyoruz. 

Bugün zaman zaman yurt dışı-
na da ürün gönderiyoruz. e-ticaret 
işlerine de devam ediyoruz. Sayfa-
mızın farkına varan yurt dışından 
takipçilerimiz de var. 

Almanya, Fransa, Lübnan ve 

Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağım-
da yemek yaparken, saçımda yağ 
ve salça kokusu varken 40'lı yaşla-
rın üzerinde ticarete atıldım."

‘TÜRKIYE EKONOMISINDE 
BIZ DE VARIZ’

Altındağ, mağazasında birçok 
farklı mutfak ürününün satışını 
yaptığını söyledi. Salgından önce 
çalışmak isteyen kadınlar için 
kurslar verdiğini paylaşan Altın-
dağ, şunları kaydetti:

 "Birçok kadın bazı nedenlerle 
çalışma hayatında yer alamıyor. 
Ben ve benim gibi girişimci kadın-
lara yardımcı olacak benden daha 

fazla kanala ulaşabilecek bakan, 
müsteşar, haberci, memur ya da 
Anadolu'daki sıradan bir kadın 
olur. Birbirimize destek verelim, 
'Türkiye ekonomisinde biz de va-
rız' diyelim. Benim tek istediğim 
bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüt-
tüm, hayatımın sonuna doğru gi-
diyorum, bir insanın hayatına nasıl 
dokunabilirim bunun mücadelesi 
içindeyim."

Altındağ, şehit ailelerinin ve 
ekonomik olarak zayıf durumda 
olan ailelerin kız çocuklarına burs 
imkanı sağlamak istediğini de söz-
lerini ekledi. n AA

KOSGEB’le büyüdü, yılda 3 milyon TL kazanıyor

Günümüzde unutulmaya yüz tutan mesleklerden yorgancılığı 52 yıldır el emeği ile yapan Ali Turgutlu, 
ekmeğini iğneden çıkarıyor. Turgutlu, iğnenin kendisine sabrı, sevmeyi ve hizmet etmeyi öğrettiğini söyledi

52 yıldır ekmeğini 
iğneden kazanıyor

Şimdilerde unutulmaya yüz 
tutmuş yorgancılık mesleğinin 
son temsilcilerinden 63 yaşındaki 
Ali Turgutlu, Konya’nın Beyşehir 
ilçesinden hayranlık duyduğu işi 
öğrenmek üzere 11 yaşındayken 
İzmir’de bulunan abisinin yanına 
gitti. 

Yorgan dikimi yapan iş yerinde 
çırak olarak işe başlayan Turgut-
lu, kalfa olduktan sonra burada 23 
yıl çalıştı. Ali Turgutlu daha sonra 
Konya’ya taşınarak kendi iş yeri-
ni açtı. İlerleyen yıllarda silikon ve 
fabrikasyon ürünlerin artmasıyla 
mesleğinin son temsilcileri arasın-
da kalan Turgutlu, sevgiyle yaptığı 
yorgancılık işinde ekmeğini iğne-
den kazanıyor.

52 yıldır yorgan dikimi ile uğra-
şan Ali Turgutlu, “Şimdi bu kabili-
yet meselesi. Ben çabuk alıştım ve 
mesleğimi sevdim. Bırakamadım, 
helalinden kazandım. Helal lokma 
girdi hep haramla uğraşmadım. 
İzmir’de çok iyi ustalarım vardı. 
Beni evlatları gibi sevdiler ve sal-
mak istemediler ama ben Konya’ya 
gideceğim diye ayrıldım. İzmir’den 
1992 senesinde geldim Konya’ya. 
1996 yılında Allah ilk dükkanı na-
sip etti. Şimdi burayı çalıştırıyorum, 
sadece işçilik yapıyorum” dedi.

Mesleğe olan hayranlığının 
küçük yaşlardan geldiğini anlatan 
52 yıllık yorgan ustası Ali Turgut-
lu, “Çok sevdim, sevdiğim için de 
yorganlarım da gayet güzel. Yani 
gençlere söylemek istediğim, sanat 
çok iyi bir şey. Bu sabır isteyen bir 
iş çok sabır ister. 

Mesleğin sıkıcılığı da var tabii. 
Çok çeşitli modeller var, onlara 
falan tahammül edebilir de zeka-
yı kullanabilirsen ilerisi için parlak 

bir şey. Bizden sonra yetişen usta 
yok ama gençler bunlara yönelirse, 
devam ettirirse bu meslek ölmez. 
Bizden sonra yetiştirilmesi hiç ko-
lay olmayacak ve bu işi yapan hiç 
kalmayacak” şeklinde konuştu.

‘EKMEĞIMI DE IĞNEDEN 
ÇIKARIYORUM, IĞNENIN UCUYLA 

KUYU KAZIYORUM’
Sipariş aldığı yorganları dikmek 

için başladığı ince bir işçiliğe saat-
lerce büyük bir sabırla iğne ile yor-
gan diktiğini anlatan usta Ali Tur-
gutlu, “52 senedir ben yorgancılık 
yapıyorum ekmeğimi de iğneden 
çıkarıyorum, iğnenin ucuyla kuyu 
kazıyorum. 

Sabrın kökü mesleğini sevmek, 
bunu her yorgancı başaramaz. Sa-
bırlı olamayan ise mesleği terk et-
miştir. Bir de severek yapmak çok 

önemli. Severek yaptığın zaman 
sabrı da Cenabı Allah verir. Ben 
tam yaş itibariyle biraz daha zorla-
nıyorum, mesela önceden gençken 
ağır bir modeli 8-9 saate bitiriyor-
dum. Şimdi 2 gün, 3 gün uğraşıyo-
rum ağır modellere ama şu yorganı 
6 saatten önce bitiremem, benim 
zaman ayarım o. Ondan önce bi-
ten bir yorgan iyi olmaz” ifadelerini 
kullandı.

‘SABRI, SEVMEYI, 
INSANLARA GERÇEKTEN 
HIZMET ETMEYI ÖĞRETTI’

52 yıllık meslek hayatında bu 
mesleğin kendisine çok şey öğret-
tiğini anlatan Ali Turgutlu, “En çok 
bana neyi öğretti biliyor musunuz? 
Hem sabrı, hem de sevmeyi. İn-
sanlara gerçekten hizmet etmeyi 
öğretti. Yani dikiyorum tamam, 

belki sanatımın karşılığı aldığım 
para değil ama şükrediyoruz. Şük-
retmek daha önemli şu yorganı her 
şeyini verseler işçilik 150 TL'ye ya-
pıyorum. 6 saat uğraşıyorum, her 
zaman her gün bu iş olmuyor” diye 
konuştu.

Fabrikasyon yorganlarını nor-
mal yorgana çevirten Rabia Dinç, 
"Silikon yorganlar, bir ara tavsiye 
ediliyordu, yünleri biz bıraktık. Hep 
onlara döndük ama maalesef onlar 
da işte böyle elektriklenme yapıyor 
vücudumda. 

Ben evdeki eski yorganlarım-
dan tekrar yeni yorgan yaptırdım. 
İnşallah memnun kalacağız. Çünkü 
artık gidiş buna doğru, yünün sağ-
lıklı olduğuna doğru. Eskilerin kıy-
meti daha iyi anlaşılmaya başlandı” 
dedi. n İHA

‘Sulama birliklerinin 
sorunları çözülmeli’

Aydınlar Ocağı, 100. yılında
Sakarya Harbi’ni konuşacak

İYİ Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM Tarım Komisyonu Üyesi 
Fahrettin Yokuş, Karapınar Ziraat 
Odası Başkanı Durmuş Üner ile 
birlikte Konya Bölgesi Sulama Ko-
operatifleri Birliği Başkanı Şaban 
Güven’i ziyaret etti. Başkan Şaban 
Güven, Yokuş’a Konya’da yaşanan 
kuraklık, su sıkıntıları ve sulama 
birliklerinin sorunları hakkında 
bilgi verdi. Ziyaretin ardından 
açıklama yapan Fahrettin Yokuş, 
Konya’nın en önemli sorunun su 
olduğunu ifade etti. Konya’nın su 
sorununu sık sık mecliste de dile 
getirdiğini ifade eden Yokuş, Kon-
ya’ya dış havzalardan su getirilme-
si gerektiğine vurgu yaptı.

SULAMA BIRLIKLERI KAR AMACI 
GÜTMEYEN KURULUŞLARDIR
Konya’nın 31 ilçesinde toplam-

da 302 adet sulama kooperatifi ol-
duğunu söyleyen Fahrettin Yokuş, 
“Kooperatiflerinin sulamış olduğu 
toplam alan 145 bin ha’dır ve 31 
bin 500 ortağı 5 kişilik aile bir aile 
olarak düşünürsek 157 bin 500 
kişi eder. Diğer yandan arazide ça-
lışmak için diğer illerden gelen iş-
çileri de hesaplarsak faydalanıcılar 
daha artar. Sulama Kooperatifleri 
kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. 
Maliyetine ortaklarına hizmet eden 
birer sivil toplum örgütleridir. En 
ağır girdileri de tarımsal sulamada 
kullanılan elektrik enerjisidir” dedi.

TEDAŞ ALACAKLARININ 
TAHSILINDEN VAZGEÇMEDI
Sulama Kooperatiflerinin so-

runlarına ilişkin de değerlendir-
melerde bulunan Yokuş, şunları 
söyledi:  “TEDAŞ’ın özelleştirilme-
sinden önce yani 2009 yılından 
önce çiftçinin, köylünün tarımsal 
sulamadan kaynaklanan elektrik 
borçları var. 

Bu borçlar yıllardır ödeneme-
di, ödenmesi mümkün değil. Ya-

pılandırılması yapılanlar da yine 
bu borçları ödeyemedi. Aradan 
yaklaşık 15 yıl geçmesine rağmen 
TEDAŞ bu alacakların tahsilinden 
vazgeçmedi. Kanuni yönden tahsi-
line gitmek için de sürekli ihbarna-
meler ve mesajlar göndermekte. 
Bu konu ile ilgili mutlaka bir çalış-
ma başlatılmalı”

‘SULAMA KOOPERATIFLERININ 
DSI’YE 500 MILYON BORCU VAR’

Türkiye genelindeki sulama 
birliklerinin DSİ’ye 500 milyon 
borcu olduğunu bu borcun da 172 
milyonun Konya, Aksaray ve Niğde 
illerindeki sulama kooperatiflerine 
ait olduğunu ifade eden Yokuş,” 
Bilindiği üzere sulama koopera-
tiflerinin kuyu açımı, enerji nakil 
hatları DSİ tarafından yapılır ve 
kooperatifler borçlandırılıyor. Bu-
nun da geri ödemeli olarak DSİ’ye 
ödenmesi gerekir. Bu manada ülke 
genelindeki sulama kooperatifle-
rinin DSİ’ye 500 milyon civarında 
borcu bulunmakta. Bu borcun 172 
milyon TL’si Konya DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Konya, Ka-
raman, Niğde ve Aksaray illerine 
aittir. 2018 yılında 7136 sayılı ka-
nunun geçici 12. Maddesi uyarınca 
Sulama kooperatiflerimiz feragat 
dilekçelerini vermelerine rağmen 
DSİ’ye kanunun hiçbir yerinde 
uygulama esasları, yönetmelik ve 
tebliğ konusunda yetki vermeme-
sine rağmen, ‘Yok efendim, ben 
size örnek, 30,40,50 yıl önce nasıl 
bir tesis teslim etmişsem ve o za-
man kurulu elektrik gücü neyse 
onu isterim’ diyerek feragat dilek-
çelerini kabul etmemektedirler. 
İYİ Parti olarak bu sorunların far-
kındayız ve hükümete bir an önce 
bu sorunların çözülmesi noktasın-
da çağrıda bulunuyoruz” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de “100.Yılında Sakarya Harbi” 
konuşulacak. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bi-
limler Fakültesi Tarih Bölümü Tür-
kiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup 
Kaya, İstiklâl Harbi’nin dönüm 
noktalarından olan ve Polatlı’ya ka-

dar gelen işgalci Yunan kuvvetleri-
ne karşı 1921’de kazanılan Sakar-
ya Meydan Muharebesi’nin sebep 
ve sonuç ilişkisini anlatacak. Kültür 
Park’taki Konya İl Halk Kütüpha-
nesi’nde 14 Eylül 2021 Salı günü 
saat 20:00’da gerçekleştirilecek 
olan tarih sohbetine bütün gönül 
dostları davet edildi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, dualarla uğurlandı
Pençe-Şimşek operasyon böl-

gesinde teröristlerin taciz ateşi so-
nucu yaralanan ve tedavi gördüğü 
hastanede şehit olan Piyade Söz-
leşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in 
cenazesi, memleketi Konya'nın Ak-
şehir ilçesinde toprağa verildi.

Akşehir Devlet Hastanesi'nden 
alınan Şehit Ömer Faruk Erdem'in 
(23) Türk bayrağına sarılı naaşı, 
Adsız Mahallesi'ndeki babaevin-
de "helallik" alınmasının ardından 
Nasreddin Hoca Meydanı'na geti-
rildi.

Şehidin kardeşleri Tuğba, Nav-
ruz, Sevgi ve Fadime ile babaanne-
si Döndü Erdem'i yakınları teskin 
etmeye çalıştı. Şehidin babası Me-
tin ve annesi Nesibe Erdem'in daha 
önce vefat ettiği öğrenildi.

İlk görev yeri Şırnak'ın Uludere 

ilçesine bağlı Gülyazı köyünde bir 
yıldır görev yapan ve 10 gün önce 
izne gelen şehit asker için yeni tip 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 
Nasreddin Hoca Meydanı'nda tö-
ren düzenlendi.

Şehit Erdem'in naaşı, Konya 
Müftüsü Ali Öge tarafından kıldırı-
lan öğle namazını müteakip cenaze 
namazının ardından, Akşehir Şe-
hitliği'nde toprağa verildi. Törene, 
şehidin yakınları ile Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Maliye Bakan 
Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldı-
rım, AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, MHP Konya Millet-
vekili Esin Kara, 3. Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Önder Şensöz, proto-
kol üyeleri, askeri ve mülki erkan 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. n AA

Konya merkezli 6 ilde Fethul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yöne-
lik düzenlenen operasyonda ara-
larında muvazzaf, ihraç edilen ve 
emeklilerin de bulunduğu 6 askeri 
personel gözaltına alındı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından yapılan açıklamada, FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk 
Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem 
yapılanması içinde faaliyet göster-
dikleri tespit edilen 5’i muvazzaf 
asker ve 2’si ihraç edilen askeri per-

sonel ve 3’ü emekli askeri personel 
olmak üzere toplam 10 şüpheli 
hakkında soruşturma başlatıldığı 
belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın talimatı ile bugün Konya mer-
kezli 6 ilde eş zamanlı yapılan ope-
rasyonda 6 şüpheli yakalanarak 

gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya 
İl Jandarma Komutanlığında adli 
işlemleri devam ederken, diğer 
şüpheliler hakkında arama, el koy-
ma ve yakalama çalışmalarının sür-
düğü kaydedildi.
n İHA

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye sokulan TIR’ların kaza yapan TIR şasi numaraları ile değiştirilip 
piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirlendi. TIR vurguncuları polisin dikkatiyle yakalandı

Kazalı TIR’larla 141 
milyon liralık vurgun

Adana polisi Almanya, İsveç, 
Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye 
sokulan TIR’ların kaza yapan TIR 
şasi numaraları ile değiştirilip piya-
saya sürülerek 141 milyon 586 bin 
liralık vurgun yapıldığını belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri-
nin çalışmasıyla, Almanya, İsveç, 
Gürcistan ile Ukrayna’dan, çalıntı 
ve icralık TIR’ların şasi numaraları-
nı değiştirip, piyasaya süren şebeke 
ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fi-
ziki takibin ardından polis, şebekeye 
üye 42 kişinin yakalanması için ça-
lışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da 
Adana merkezli İstanbul, Bursa, 
Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, 
Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gazi-
antep ve Osmaniye’de belirlenen 
adreslere şafak vakti eş zamanlı bas-
kın yaptı. Operasyonda aralarında 
şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.’nin 
de bulunduğu 1’i kadın 40 kişi gö-
zaltına alındı. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen 40 
şüpheliden aralarında çete liderleri-
nin de olduğu 9’u tutuklandı, 24’ü 
adli kontrol şartı, 7’si ise savcılık tali-
matıyla tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

TEK SEFERDE EN FAZLA TIR’IN ELE 
GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON

Operasyonda 164 şasi numarası 
değiştirilmiş TIR ele geçirildi. Şüp-
helilerin adreslerinde yapılan ara-
malarda, basıma hazır 15 şasi nu-
marası, TIR’lardan sökülen 10 araç 
beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 
2 milyon lira değerinde çek ile senet 
bulundu. Öte yandan örgütün suç-

tan elde ettiği değerlendirilen 141 
milyon 586 bin TL değerinde 65 
araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.

KAZALI TIR 3 GÜNDE TRAFİĞE 
ÇIKINCA POLİS ŞÜPHELENDİ
Operasyonun ardından örgü-

tün çalışma yöntemine ilişkin yeni 
detaylar da ortaya çıktı. Adana poli-
sinin, 2020’nin Ekim ayında ele ge-
çirilen 4 TIR’da yaptığı incelemeler-
de normalde 1 ayda tamir edilecek 
kazalı araçların 3 günün ardından 

trafiğe çıktığı belirlendi. Kentteki bir 
TIR servisiyle görüşen polis, araç-
ların Almanya, İsveç, Gürcistan ve 
Ukrayna’da üretildiğini ve Türki-
ye’de satışının olmadığını saptadı.

Bu tespitler üzerine araştırma-
sını genişleten ekipler, bu işi yapan-
ların organize bir suç örgütü oldu-
ğunu ve yabancı uyruklu 5 kişinin, 
yurtdışından kiraladığı araçları sınır 
kapılarından ülkeye soktuğunu ve 
sonrasında da geri döndüğünü be-

lirledi. Kimliği tespit edilen ve yaka-
lama çalışmaları süren şüphelilerin, 
TIR başına 2 bin dolar komisyon al-
dıkları öne sürüldü.

Öte yandan örgüt liderlerinin 
kaza yapan tırları takip ettiği, kaza-
nın ardından araç sahibine ulaşarak, 
“Sigorta şirketiyle uğraşma. Onların 
vereceği parayı biz verelim, TIR’ı 
bize sat” dediği ileri sürüldü. Sa-
hiplerinden alınan kazalı TIR’ların 
Adana, Konya ve Batman’daki atöl-
yelere götürüldüğü, lazer yazıcıdan 
dönüştürülmüş şasi yazım makine-
si yardımıyla yurtdışından getirilen 
araçların yerine trafiğe çıkarıldığı 
tespit edildi. Bu işlemi örgüt üyesi 
ve alanında uzman 2 yazılımcının 
yaptığı öğrenildi. Ayrıca örgütün 
pres makinesi olan hurda şirketle-
riyle anlaştığı, orijinal şasilerin bu 
atölyelerde yok edildiği belirtildi. Ele 
geçen tırlardan dolayı emniyet bah-
çesi TIR otoparkına döndü.
n İHA

Hurdaya dönen 
araçtan sağ çıktılar

Ereğli ilçesinde seyir halinde-
ki otomobil, aynı yöndeki tıra ar-
kadan çarpması sonucu hurdaya 
döndü. Araçta bulunan 2 kişi hur-
daya dönen araçtan yaralı olarak 
kurtuldu. 

Kaza, 08.30 sıralarında Ereğ-
li İlçesi Aksaray-Adana karayolu 
üzeri Zengen mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat 
S., idaresindeki 27 ABK 040 plakalı 
otomobil, aynı yönde seyir halinde 
olan Cami E., idaresindeki 34 C L 
J 835 plakalı tıra arkadan çarptı. 
Kazayı gören diğer sürücülerin 

ihbarı üzerine olay yerine sağlık, 
polis, jandarma ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle 
hurdaya dönen otomobilde sıkışan 
sürücü Kürşat S. ile babası Abdul-
kadir S., itfaiyenin yaptığı çalışma-
nın ardından sıkıştıkları yerden 
çıkarıldı. Yaralı baba ve oğlu am-
bulansla Bor Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza sonrası tır sürücüsü Cami E., 
ifadesi alınmak üzere emniyete gö-
türüldü. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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ERKEK PERSONEL 
ALINACAKTIR

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

Müracaatlar şahsen adrese yapılacaktır.

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız, düzenlediği basın toplantısında Konya’nın model yatırımlarla Türkiye’ye örnek teşkil ettiğine dikkat çekti

‘Model yatırımlarla örneğiz’
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
Konya ve ülke gündemine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. AK Parti il 
binasında gerçekleştirilen basın top-
lantısında Milletvekili Altunyaldız’a 
İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak ve İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Çenesiz 
eşlik etti.

KONYA’NIN İHRACATI 
258 MİLYON DOLAR OLDU

Konya’nın ihracatının Ağustos 
ayında 258 milyon dolar olduğuna 
dikkat çeken TBMM Sanayi, Tica-
ret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız, “Ocak-Ağustos döneminde 
ise yüzde 46,5 artışla 1,9 milyar do-
lara yükseldi. 2020 yılında toplam 
ihracatı 2 milyar 185 milyon dolar 
idi. Eylül ayı itibarıyla 2020 yılının 
yıllık ihracatını geçeceğimiz öngö-
rülüyor. Sektörel performansa bak-
tığımızda, Ocak-Ağustos dönemin-
de savunma sanayii dikkat çekiyor. 
Savunma sanayiinde Ocak-Ağustos 
ihracatı geçen seneye göre yüzde 
200 artmış durumda. Demir ve de-
mir dışı metaller, yaş meyve sebze, 
tekstil ve hammaddeleri, otomotiv 
endüstrisi gibi faaliyet kolları da 
Ocak-Ağustos döneminde Konya’da 
hızlı ihracat artışı yaşanan sektörler 
olarak öne çıkmaktadır” dedi.

‘SAVUNMA SANAYİ ÜSSÜ 
OLMASI YOLUNDA GECE GÜNDÜZ 

DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ’
Türkiye’nin savunma sanayi 

üssü olması yolunda gece gündüz 
demeden çalıştıklarına dikkat çe-
ken Milletvekili Altunyaldız, he-
deflerine ulaşmadan asla durmayı 
düşünmediklerini belirterek, “AK 
Parti Hükümetlerimizin göreve gel-
diği günden bu yana ülkemizin sa-
hip olduğu, elde ettiği kazanımları 
görmezden gelmek ne vicdana ne 

de izana sığar. Geçmişte yüzde 80-
90 oranında dışa bağımlı savunma 
sanayii sektörümüz bugün, diğer 
ülkelerin bizden tasarımlarımızı, 
üretim desenlerimizi örnek alan, 
ihracatçı bir konuma ulaştı. Çok şü-
kür, bugün kendi sistemlerini tasar-
layan, üreten hatta ihraç eden ülke 
konumuna geldik. İHA’larımızın ve 
SİHA’larımızın başarıları ortada, şu 
an birçok ülke bizden bunları alabil-
mek için sırada bekliyor. Geçtiğimiz 
günlerde Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın teşrifleriyle Taarruzi İnsansız 
Hava Aracı (TİHA)’nın teslimiyet 
töreni yapıldı. Ancak bunlar bizim 
için yetmez, bu yatırımlarımız dur-
maksızın devam edecek. Kısaca 
belirtmek isterim ki, ülkemizin sa-
vunma sanayi üssü olması yolunda 
gece gündüz demeden çalışıyoruz 
ve hedeflerimize ulaşmadan asla 
durmayı düşünmüyoruz. Ona keza, 
yerli otomobilimiz TOGG 2022 yılı-
nın sonlarında seri üretimi geçecek. 
Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede çok 
büyük bir yol kat ederek milli araba-
mız için artık geri sayımı başlatmış 
durumdayız. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın vizyonu ve liderliği ile ülke 
olarak nereden nereye geldiğimizi 
saymaya vaktimiz yetmeyecektir. 
Ancak biz bu ülkenin sevdalılarıyız, 
bu yüzden yapılacak iş de verilecek 
hizmet de bitmez. Her zaman daha 
çok çalışarak ülkemizi müreffeh bir 
ülke konuma getirip sonraki nesille-
rimize güzel bir gelecek bırakmanın 
arzusu ile yaşıyoruz. Ülkemiz 2020 
ve 2021 yıllarında maalesef salgın 
ve birçok doğal afetle karşılaşmıştır. 
Ama şükürler olsun ki ülkemiz bu 
belaları en hafif şekilde atlatmış ve 
atlatma çabalarına devam etmekte-
dir” diye konuştu.

‘ŞEHRİMİZ MODEL YATIRIMLARLA 
BÖLGEDE VE TÜM ÜLKEMİZDE 

ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR’
Konya’nın model yatırımlar-

la bölgede ve ülkeye örnek teşkil 

ettiğine dikkat çeken Milletvekili 
Altunyaldız, “Şehrimiz model yatı-
rımlarla bölgede ve tüm ülkemizde 
örnek teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, 
ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
Fabrikası 17 Aralık 2020 tarihinde 
seri üretimine başlamıştı. ASELSAN 

Konya Fabrikası sahip olduğu yete-
nek, kabiliyet ve nitelikli işgücü açı-
sından, ulusal ve uluslararası arena-
da örnek teşkil eden yatırımlardan 
birisi. ASELSAN Konya, aynı za-
manda nitelikli personel istihdamıy-
la da öne çıkıyor. Savunma sanayi-

inde şehrimizi önemli bir konuma 
eriştirecek olan bu yatırımın inşal-
lah 800’ü mühendis olmak üzere 
1200’ün üzerinde çalışanı olacak. 
AR-GE, tasarım ve inovasyon çalış-
malarının yoğun olarak gerçekleş-
tirildiği fabrika, sadece ülkemizin 
ihtiyacı olan silah ve silah sistemle-
rinin tasarım, üretim, pazarlamasını 
değil, tüm dost ve kardeş ülkeler 
için de ihtiyaç olabilecek ürünlerin 
üretilmesi açısından da önem arz 
ediyor” dedi.

KONYA TÜRKİYE SİLAH 
TEST MERKEZİNE KAVUŞUYOR
Konya’ya Türkiye Silah Test 

Merkezi kavuşacağına dikkat çeken 
Milletvekili Altunyaldız, “Cumhur-
başkanımızın geçtiğimiz dönemde 
Konya ziyaretindeki direktif ve müj-
deleri arasında yer alan Türkiye Si-
lah Test Merkezi ile İtalya’dan sonra 
ikinci sırada yer aldığımız ateşli si-
lahlar ihracatının yanı sıra bu silah-
ların tescil ve test süreçlerinde de 
dünyanın önde gelen merkezlerin-
den birisi olacağız. 

Savunma sanayii sektörünün 
ortaya çıkardığı katma değer hepi-
mizin malumu. Uluslararası kabul 
gören bir test ve tescil laboratuva-

rıyla şehrimiz dünyada savunma 
sanayiinin önemli merkezlerinden 
birisi olacak.”

‘KONYA ÇEVRE YOLU’NUN 
BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU BİTTİ’
Konya Çevre Yolu’nun büyük 

bir kısmının bittiğini de ifade eden 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “Karayollarımız, Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanlığımız 
büyük bir özveri ile kıymetli vatan-
daşlarımızın daha rahat bir ulaşı-
ma erişebilmesi için çalışmalarına 
devam ediyor. Diğer yandan Konya 
Organize Sanayisi 6. Kısım Genişle-
me Bölgesi çalışmaları hızla devam 
ediyor. Buradan yeni iş imkanları ve 
yeni şirketler çıkarıp Konya halkımı-
za istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu yatırımlarımızın devamlarının 
geleceğini buradan söyleyebilirim. 
Son olarak, gözbebeğimiz İttifak 
Holding Konyaspor’umuza da kısa-
cık değinmek isterim. Bu sezon 7 
yeni transfer yaptık. İnşallah güzel 
bir sezon geçirerek Avrupa kupa-
larına katılmamızı ve bu kupalarda 
da başarılı olabilmemizi çok isterim. 
Şehrimizin takımına yeni sezonda 
başarılar diliyorum” ifadelerini kul-
landı. n SİBEL CANDAN

AK Parti Selçuklu 
Mahalle Başkanları toplandı

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
Mahalle Başkanları istişare ve de-
ğerlendirme toplantısı için Sille Baraj 
Parkı'nda toplantı düzenledi. Belirli 
aralıklarla ilçe genelinde yürütülen 
teşkilat faaliyetlerinin değerlendir-
mesi için bir araya gelen AK Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilatı'nda görevli 
mahalle başkanları düzenlenen isti-
şare toplantısı ile bir araya geldi.

Sille Baraj Park'ında düzenlenen 
toplantıya AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Adnan Bahçeci, ilçe teşkilat 
yönetim kurulu üyeleri ve mahalle 
başkanları katıldı.

‘ADIM ADIM 2023'E 
HAZIRLANIYORUZ’

Pandemi şartlarına uygun olarak 
teşkilat faaliyetlerini hızlandıracak-
larını ifade eden AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
"Geride bıraktığımız bir buçuk sene 
içerisinde bir müddet çalışmaları-
mıza ara vermek zorunda kaldık. 
Neredeyse bir yıldır teşkilat faali-
yetlerimizi sosyal medya üzerinden 
gerçekleştiriyorduk. Artık adım adım 
2023'e yaklaşıyoruz. Dolayısıyla teş-
kilat faaliyetlerine belli derecede 
başlamamız gerekecek. Yeni normal 
sürecine uygun şekilde çalışmaları-
mızı sürdürmemiz gerekiyor çünkü 
bu hastalığın ne şekilde süreceği 
belli değil bizim de teşkilat faaliyet-
lerini ara vermemiz mümkün değil. 

Yakında koordinatör arkadaşları-
mızla da irtibata geçeceksiniz, bizler 
aşama aşama faaliyetlerimize başlı-
yoruz. Bunun da ilk adımı olarak da 
mahalle başkanlarımızdan, koordi-
natörlerimizden ve mahallelerimiz-
de görev yapan meclis üyelerimizi 
de dahil ederek mahalle yönetimi-
mizle birlikte teşkilatta bir toplantı 
yapmak istiyoruz." dedi.

‘MAHALLELERİMİZLE 
İSTİŞARELERİMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ’

Pandemi nedeniyle toplantıları 
gerçekleştiremediklerini ancak ma-
halle ziyaretleri ile mahalle sakinle-
riyle bir araya geldiklerini belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “2020 Mart ayından 
bu yana bir araya gelemiyoruz, is-
tişare yapamıyoruz. Bizim hem be-
lediye olarak hem yerel yönetimler 
olarak hem de ilçe teşkilatı olarak 
çalışmalarımız son hızıyla devam 
ediyor. Birlikte istişare edemediği-
miz bize aktardığınız konularla ilgili 
biz yine değerlendirmelerimizi yapı-
yoruz. 

Aslında geleneğimiz olarak yılda 
iki sefer toplu olarak ve bire bir gö-
rüşmeler yaparak mahallelerimizde 
ihtiyaç olan konuları birlikte değer-
lendiriyorduk. Son yıllarda bire bir 
yapmadık, başkanımızla birlikte çok 
da kalabalık olmadan mahallelerimi-
zi ziyaret ettik ve mahallelerimizin 
ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar 
yaptık. Geçtiğimiz yıl iki sefer ma-

hallelerimize ziyaretler yaptık. Çok 
şükür belediyecilik faaliyetleri nok-
tasında hiçbir eksiğimiz yok. Elimiz-
den geldiği kadar fazlasıyla altyapı 
hizmetleri noktasında, yol faaliyetleri 
noktasında, temizlik faaliyetleri nok-
tasında temel belediyecilik hizmetle-
rini yapmanın gayreti içerisindeyiz. 
Hedeflerimiz yüksek bu hedefleri 
gerçekleştirmek için çabalıyoruz" 
şeklinde konuştu.

‘MAHALLE BAŞKANLARI 
GENEL BAŞKANIMIZIN 

KILCAL DAMARLARIDIR’
AK Parti'de mahalle başkanla-

rının görevlerinin önemine dikkat 
çeken AK Parti İl Başkan Yardım-
cısı Adnan Bahçeci, "Uzun bir ara-
dan sonra yeniden bir araya gelmiş 
olmanın mutluluğu içersindeyim. 
Cumhurbaşkanımız konuşurken, 
muhtarlarımızın kılcal damarlarımız 
olduğunu ifade eder. Ama genel 
başkanımızın kılcal damarları da ma-
halle başkanlarımız yani sizlersiniz. 
Selçuklulu olmak farklılık gösteriyor 
ben il teşkilatında aynı zamanda eği-
tim komisyonundayım Selçuklu Be-
lediyemizin Selçuklu'daki eğitim ya-
tırımları her zaman konuşuluyor ve 
tercih sebebi oluyor. Biz de bunlarla 
gurur duyuyoruz. Bu toplantılara ka-
tılımımız buradaki gibi yoğun olursa 
bu güzellik tüm Selçuklumuza yan-
sıyacaktır. Çalışmalarınız, gayretleri-
niz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ziya Altunyaldız
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Büyükşehir, hizmette sınır tanımıyor
Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan Büyükşehirlerin başında gelen Konya’da hizmetler sınır tanımıyor. Altyapı ve üstyapı yatırımlarında 

tüm ilçelerde dikkat çeken yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, tarımsal desteklerden spor yatırımlarına birçok alanda öncü oluyor 

Büyükşehir Yasası’nı en iyi 
uygulayan Büyükşehirlerin başın-
da gelen Konya’da hizmetler sınır 
tanımıyor. Büyükşehir Belediyesi, 
yasayla birlikte genişleyen hizmet 
alanına rağmen, çalışmalarını ak-
samadan sürdürüyor. Şehir merke-
zinde gerçekleştirilen projeleri çev-
re ilçelere de uygulayan Büyükşehir 
Belediyesi, bu sayede Konya’nın 
topyekûn gelişmesini sağlıyor. Bu 
kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerdeki mahalle yollarının ka-
litesini yükseltmek ve ihtiyaç olan 
bölgelere yeni yollar kazandırmak 
amacıyla sorumluluk alanında bu 
yıl 400 kilometrelik mahalle yolu 
çalışması yürüttü. Bu yıl ilçelere 
kazandırılacak mahalle yollarının 
maliyeti ise 130 milyon lirayı bu-
lacak. Bunun yanında Büyükşehir 
Belediyesi, kırsal kalkınmaya des-
tek vermek amacıyla tarım şehri 
Konya’da tarımsal desteklere önem 
veriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir 
Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası 210 milyon liralık tarımsal 
sulama yatırımı yaparken; çiftçilere 
67 milyon lira fidan, fide ve ekip-
man desteği sağladı. Desteklerin 
2022’de de devam edeceği bildi-
rildi. Altyapı konusunda da şehir 
genelinde ciddi yatırımlar ortaya 
koyan Büyükşehir Belediyesi, Kon-
ya genelindeki toplam maliyeti 507 
milyon 666 bin TL’yi bulan 53 alt-
yapı yatırımı ile şehrin altyapısını 
güçlendiriyor. Tüm bu çalışmalar 
yapılırken, istişareye de önem ve-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, muhtarlarla 
sürekli istişare ediyor. Bu kapsam-
da Başkan Altay, gerçekleştirdiği 
programlarla sık sık muhtarlarla 
buluşuyor. 

KONYA TOPYEKÛN KALKINIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

2021 yılı yatırım programı kapsa-
mında Konya genelindeki sorum-
luluk alanlarında 400 kilometre 
mahalle yolu çalışması gerçekleş-
tiriyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası Konya 
il sınırları içindeki bütün ilçeler 
ile mahalleye dönüşen eski köy ve 
beldelerde yatırım seferberliğini 
sürdüğünü ifade ederek, mahalle 
yollarının tamamında vatandaşla-
rın daha konforlu seyahat etmesi 
için çalıştıklarını dile getirdi.

Konya’nın ilçeleriyle birlikte 
topyekûn kalkınmış bir şehir ol-
ması için ilçe belediyeleriyle el ele 
vererek koordinasyon ve uyum içe-
risinde çalıştıklarını kaydeden Baş-
kan Altay, “İlçelerimize prestij cad-
deler kazandırdıktan sonra mahalle 
yollarında da kaliteyi yükseltmeye 
ve ihtiyaç olan mahallelere yeni 
yollar yapmaya devam ediyoruz. 
Buna göre 2021 yılı yatırım prog-
ramımız kapsamında ilçelerimizde 
400 kilometre mahalle yolu yatırı-
mını sürdürüyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin bu yıl ilçelerde gerçekleşti-
receği sathi kaplama mahalle yolu 
çalışmalarının maliyeti 130 milyon 
lirayı geçiyor. 

SICAK ASFALT ÇALIŞMASI 
DA YAPILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
mahalle yollarına ilave olarak; Ka-
ratay, Meram, Selçuklu, Akşehir, 
Beyşehir, Çumra, Derebucak, Do-
ğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Hüyük, 
Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sa-
rayönü, Seydişehir ve Yunak ilçe-
lerinde de sıcak asfalt çalışmaları 
gerçekleştiriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 28 İLÇEDE 
YAZ SPOR OKULU

Konya Valiliği, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlü-
ğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle 
28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencile-
re yönelik düzenlenen “Spor Konya 
Projesi” bu yaz yeniden başladı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak öncelik 
verdikleri konuların başında ya-
rınların teminatı çocuklarımızın 
sağlıklı bireyler olarak yetişmesi 
geldiğini ifade ederek, bu kapsam-
da hayata geçirdikleri “Spor Konya 
Projesi” ile çocukları ve gençle-
ri sporla tanıştırdıklarını söyledi. 
Pandemiden önce başlattıkları Spor 
Okullarına koronavirüs nedeniy-
le ara vermek zorunda kaldıkları 
ancak normalleşme süreciyle bir-
likte bu yaz döneminde ilçelerdeki 
öğrencilerin yeniden sporla buluş-
tuğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Spor Konya Projesi ile gençlerimizi 
yatkın oldukları branşlarda spor ile 
iç içe olmalarını sağlıyoruz. Başarılı 
olanlarını da Türk sporuna kazan-
dırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 28 ilçede 6-16 yaş arası 

öğrencilerin katıldığı Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Yaz Spor Okul-
larında faaliyet gösterilen branşlar 
şunlar: futbol, basketbol, voleybol, 
hentbol, tekvando, badminton, 
halter, güreş, karate, bocce, judo, 
jimnastik, satranç, dart, kick boks, 
masa tenisi, okçuluk, boks, halk 
oyunları, akıl ve zekâ oyunları, at-
letizm, bisiklet, kort tenisi, oryan-
tiring, futsal.

BÜYÜKŞEHİR TARIMA 
HER ZAMAN DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Konya genelindeki on binlerce çift-
çiye katkı sağlamaya devam ediyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, özellikle kır-
sal bölgelerde üretimi artırmak ve 
tarımsal kalkınmayı güçlendirmek 
amacıyla diğer yatırımların yanın-
da tarıma ve tarım projelerine des-
tek olmaya aralıksız devam ettikle-
rini söyledi.

Tarımsal kalkınmayı yerel kal-
kınmanın vazgeçilmez bir unsuru 
olarak gördüklerinin altını çizen 
Başkan Altay, “Çiftçimizin kalkın-
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Büyükşehir, hizmette sınır tanımıyor
Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekûn kalkınmış bir şehir olması için ilçe belediyeleriyle el ele vererek koordinasyon ve uyum içerisinde çalıştıklarını 

kaydeden Başkan Altay, “2021 yılı yatırım programımız kapsamında ilçelerimizde 400 kilometre mahalle yolu yatırımını sürdürüyoruz.” dedi.

ması amacıyla Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası çiftçilerimize 67 mil-
yon liralık fide, fidan ve tarımsal 
ekipman desteği sağladık. 

Ayrıca KOP İdaremizle birlikte 
31 ilçemizde 210 milyon liralık ta-
rımsal sulama yatırımı yaptık. Hay-
vancılık için yem bitkisi tohumu 
destekleri yapıyoruz. Bu yıl ilk kez 
damızlık koç desteğinde de bulun-
duk. Amacımız, insanlarımızın ya-
şadıkları yerde gelirlerini artırmak 
ve tarımsal üretime katkı sağla-
mak.” dedi.

Tarıma desteklerinin artarak 
devam edeceğini kaydeden Başkan 
Altay, bugüne kadar 122 bin çift-
çiye ve öğrenciye tarımsal eğitim 
ve teknik destek verdiklerini de 
sözlerine ekledi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konyalı çiftçilere 2022 
yılı için planladığı yüzde 50 hibe 
destekli; Macar Fiği, kekik, ada 
çayı, yonca, korunga, asma, elma, 
ceviz, aronya, badem destekleme 
başvurularını 1-31 Temmuz tarih-
leri arasında aldı. Alınan başvuru-
lara göre destekler 2022 yılı içinde 

yapılacak. 
507 MİLYONLUK YATIRIMLA 

KONYA’NIN ALTYAPISINI 
GÜÇLENDİRİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan Konya’nın 31 ilçesinde devam 
eden altyapı yatırımları, temeli atı-
lacak yatırımlar ve projelendirilen 
yatırımlarla ilgili bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi.

KOSKİ’nin Konya’daki atık su-
yun yüzde 83’ünü arıtmasının çok 
önemli olduğunu vurgulayan Baş-
kan Altay, “Bununla yetinmiyoruz. 
İnşallah bu konudaki hedefimiz 
yüzde 95’in üzerine çıkmak. Kon-
ya Atık Su Arıtma Tesislerimizde 
biyogazdan elektrik enerjisi elde 
ederek tesislerimizde kullanıyoruz. 
Böylece Atık Su Arıtma Tesisimizin 
işletme maliyetini yarıya düşürmüş 
oluyoruz.” diye konuştu.

53 ALTYAPI YATIRIMIN MALİYETİ 
500 MİLYON TL’Yİ GEÇİYOR

Programda KOSKİ’nin yapımı 
devam eden, temeli atılacak ve bu 
yıl başlanacak altyapı projelerini 
sunum eşliğinde tanıtan Başkan 
Altay, yapımı devam eden 26 alt-
yapı yatırımının toplam maliyetinin 
173 milyon 817 bin TL olduğu bil-
gisini paylaşarak, “Bugün temeli-
ni atacağımız 14 altyapı tesisimiz 
mevcut. 

Bunların maliyeti de 182 milyon 
234 bin TL. Ayrıca bu sene yapımı-
na başlayacağımız 13 adet altyapı 
yatırımız daha bulunuyor. Bunların 
maliyeti de 151 milyon 614 bin TL. 
Sonuç olarak; devam eden, bugün 
temelini atacağımız ve bu sene ya-
pacağımız 53 altyapı yatırımımızın 
toplam maliyeti 507 milyon 666 
bin TL’yi buluyor. Bu yatırımlarla 
Konya’mızın altyapısını güçlendi-
riyoruz. Şehrimize değer katacak, 
hemşehrilerimizin yaşam kalitesini 
yükseltecek yatırımlarımızın şeh-
rimiz için hayırlı olmasını diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ ŞEHİRLER ALTYAPISI 
GÜÇLÜ OLAN ŞEHİRLERDİR

Su tasarrufu ile birlikte Kon-
ya’nın yeşil dokusunu korumak için 
azami gayret gösterdiklerinin de 
altını çizen Başkan Altay, Meram 
bölgesinde sulama suyu abonele-
rine tonu 1 kuruştan su sağladık-
larını, amaçlarının hem suyu ta-
sarruflu kullanmak hem de şehrin 
yeşil dokusunu korumak olduğunu 

söyledi. Başkan Altay, “Bugün ele 
aldığımız bu yatırımlar, 31 ilçemi-
zin topyekûn kalkınmasına büyük 
katkı sağlayacak inşallah. Çünkü 
güçlü şehirler altyapısı güçlü olan 
şehirlerdir. Yerel yönetimler an-
lamında Türkiye’ye örnek olan 
Konya’mız bu anlamda da öncü 
olmaya devam edecektir. Tüm bu 
hizmetlerde emeği geçen çalışma 
arkadaşlarıma ve bizleri her zaman 
destekleyen kıymetli hemşehrile-
rime teşekkür ediyorum.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

İLÇELERDEKİ MUHTARLARA 
“KONYA BULUŞMASI”

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Muhtarlar Buluşması kap-
samında 28 ilçenin mahalle muh-
tarlarına Konya şehir gezisi, mer-
kezdeki muhtarlara ise Akşehir ve 
Beyşehir gezisi düzenliyor.

İLÇELERİMİZ İÇİN 
YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 
yılından itibaren özellikle merkez 
dışındaki ilçeler için yoğun bir ça-
lışma içinde olduklarını ifade ede-
rek, sorunlarını çözmek için çaba 
sarf ettiklerini vurguladı. Başkan 
Altay, “Pandemiye rağmen iki yıl-
dır hiç ayağımızı gazdan çekmedik, 
hatta bu yıl geçen yılın neredeyse 
bir buçuk katı kadar iş yapıyoruz. 
Daha fazla sahadayız.” diye konuş-
tu. 

Bütün muhtarlara ayrı ayrı te-
şekkür eden Başkan Altay, “Çünkü 
her gittiğimiz ilçede nezaketiniz, 
zarafetiniz, Konya’ya örnek davra-
nışınız bizi çok mutlu ediyor. Hz. 
Mevlana’nın gölgesinde bu şehir 
Selçuklular’dan beri kadim bir kül-
türe sahip. Anadolu irfanının en 
önemli özelliklerini hepiniz taşıyor-
sunuz. Bu şehre hizmet etme şere-
fi verdiği için Rabbimize ne kadar 
dua etsek azdır.” diye konuştu.

Muhtarlar, rehberler eşliğin-
de İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 
Konya Panorama Müzesi, Mevlana 
Müzesi, Konya Bilim Merkezi, Kale-
han Ecdat Bahçesi’ni ziyaret ederek 
bilgi alıyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, belirlenen planlama doğ-
rultusunda 28 ilçedeki muhtarlara 
şehir merkezinde programlar dü-
zenleyecek. Merkezdeki muhtarlar 
ise Beyşehir ve Akşehir ilçelerini 
ziyaret edecek.
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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KENTPAR OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET’i olarak Yedek  Parça  
sektöründe  kendi  ürettiği  ürün  grubunda,  hem  kapasite  olarak  hem de  modern  fabrikası, ürün  

çeşitliliği  ve  uzman  kadrosu  ile  Türkiye’nin  en büyüğü olan  Kentpar  Otomotiv, Dünya’da  da  sayılı  
kasnak  üreticileri  arasında  yer  almaktadır. Yıllık üretim kapasitesi ve 100’ den fazla ürün çeşitliliği 

ile Türkiye’de kendi alanında lider konumunda olan firmamız, devam eden yatırım projeleri ile 
sektörünün güçlü ve fark yaratan otomotiv firması olmaya devam etmektedir.

SİZLERDE KENTPAR OTOMOTİV FİRMASINDA 
YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ 4. OSB 103. CADDESİ NO: 13/1 SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE  •  TEL: 0332 345 13 56
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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TOHUM ELEME, RENK AYIRMA, PAKETLEME TESİİSİ MAL ALIMI VE KURULUMU mal alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İKN    : 2021/515178
1-İdarenin
a) Adı    : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE
      ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : Bahçelievler Mah. 60366 Sok. No: 4 Cihanbeyli İlçe Tarım ve
      Orman Müdürlüğü 42850 CİHANBEYLİ/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3326734166 - 3326734167
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : TOHUM ELEME, RENK AYIRMA, PAKETLEME TESİİSİ 
      MAL ALIMI VE KURULUMU
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021-2961 NOLU KOP İLE KALİTELİ TOHUM KALİTELİ ÜRETİM
      PROJESİ KAPSAMINDA KURULACAK KURU TANELİ TARIM
      ÜRÜNLERİ TEMİZLEME, ELEME, KIRMA, ELEKTRONİK RENK
      AYIRIMI, BOYLAMA VE PAKETLEME TESİSİ (5 TON/SAAT
      TOHUM KAPASİTELİ) İÇİN MAL ALIMI İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya İli Cihanbeyli İlçesi Karşıyaka Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer Tesliminden sonra 90 takvim günü içerisinde her hangi bir
      sürede yapılabilinir.
d) İşe başlama tarihi  : Yer Tesliminden itibaren
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve : 14.10.2021 - 11:00
saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. 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 belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-Kuru taneli tarım ürünleri (hububat-baklagiller, ayçekirdeği, mısır vb.) temizleme, 
kabuklarından ayırma, eleme, kırma, elektronik renk ayırımı, boylama ve paketleme tesisine (5 
ton/saat kapasiteli) alınacak malların garanti süresi en az 2 yıl olup bu süre içerisinde kullanıcı 
hataları da dâhil olmak üzere parça değişimi, bakım, onarım gibi hizmetler ücretsiz olarak 
yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
2-Kuru taneli tarım ürünleri (hububat-baklagiller, ayçekirdeği, mısır vb.) temizleme, 
kabuklarından ayırma, eleme, kırma, elektronik renk ayırımı, boylama ve paketleme tesisine 
(5 ton/saat kapasiteli) alınacak malların yedek parça garanti süresi en az 10 yıl olup, tesisin 
anahtar teslimini takip eden ilk 2 yıl içerisinde yedek parça değişimi yüklenici firma tarafından 
ücretsiz olarak karşılanacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
CE Belgesi 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Ortak Kamu Alımları Sözlüğü Tam Ürün Listesindeki CPV Kodu 5757-43411000 Ayırma ve 
Eleme Makineleri Grubundaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

TOHUM ELEME, RENK AYIRMA, PAKETLEME 
TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE 
ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1447241

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

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

ZAYİ
341913223 

Biçerdövere ait Tescil Belgesi 
ve plaka kaybolmuştur, 

hükümsüzdür.
ABDULLAH ÇEÇİNER

GÜVENİLİR 
VE DOĞRU 

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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Konya Özel Harekat Müdürlüğü Taşınabilir Prefabrik Çok Amaçlı Salon Yapım işi 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  : 2021/547896
1-İdarenin
a) Adresi   : Akabe Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:8/14 Karatay /KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 03323251672 - 3323250633
c) Elektronik Posta Adresi : konyaozlhrktdestek@egm.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 Özel Harekat Müdürlüğü Taşınabilir Prefabrik 
     Çok Amaçlı Salon Yapım işi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Karatay/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  : Akabe Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:8/14 Karatay /KONYA
b) Tarihi ve saati   : 21.09.2021 - 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 Özel Harekat Müdürlüğü 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 90 (Doksan) 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
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KONYA ÖZEL HAREKAT MÜDÜRLÜĞÜ 
TAŞINABİLİR PREFABRİK ÇOK AMAÇLI SALON YAPIM İŞİ

ÖZEL HAREKAT MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1447605

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

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Selçuklu Müftülüğü'ne bağlı 

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

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

gündüzlü ve yatılı olmak üzere eğitim vermekteyiz.

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

Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021
Tarihleri Arasında Yapılacaktır! Tarihleri Arasında Yapılacaktır! 
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Yavru Kartal 1 
puana razı oldu

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin ikinci haftasında dep-
lasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar net fırsatlardan yararlanmadığı karşılaşmadan 

golsüz eşitlikle ayrılırken, ilk haftadan sonra ikinci haftada da berabere kalarak puanını 2’ye çıkardı Konyaspor Akademi 
yoğun tempoda 

Ereğlispor, 14 isimle 
sözleşme yeniledi 

Beşiktaş’ın maçına
İspanyol hakem 

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çatal-
hüyük Çumra Belediyespor ile yeni sezon hazırlıklarını sür-
düren Konyaspor U19 Takımı hazırlık maçında karşı karşıya 
geldi. Çumra’da oynanan karşılaşmayı, Konyaspor U19 
Takımı 3-1’lik sonuçla kazandı. 

Öte yandan Konyaspor akademisinde hazırlık karşılaş-
maları devam ederken, Konyaspor U16 ve Konyaspor U17 
Takımları kendi yaş kategorilerinde Alanyaspor ile karşılaş-
tı. Konyaspor U16 Takımı Alanyaspor’a 2-0 mağlup olurken, 
U17 Takımı ise 1-1 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları 
kapsamında yoğun tempoya giren alt yaş kategorilerindeki 
Konyaspor akademi takımlarının hazırlık müsabakalarının 
ilerleyen süreçte de devam etmesi bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve yeni sezon 
hazırlıklarına başlayan Beta Trafo Ereğlispor’da transfer 
çalışmaları da sürüyor. Konya ekibi, geçen sezon takımda 
yer alan Şehmuz Aslan, Cabbar Çelik, Mustafa Baştin, Mert 
Kurt, Cihan Yüce, Nihat Şimşek, Oğuzhan Kartal, Emre Ka-
ragüzel, Deniz Pıtır, Bilal Birer, Samet Taka, Serhat Ceviz, 
Furkan Beygirci ve Melih Doğukan ile sözleşme yeniledi.

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu bağlamda 
adımlarını atan Ereğlispor’un önümüzdeki günlerde dış 
transferde de girişimlerde bulunması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Alman-
ya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı 
İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yö-
netecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 
çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem 
Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Maçta, Pau Cebrian 
Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev 
alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.
n SPOR SERVİSİ

Süreyya Ege Turnuvası’nda şampiyon Konyaspor 
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele edecek Beysu 
Konyaspor Basket, sezon öncesi ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 
Konyaspor’un simge isimlerinden 
olan Süreyya Rıfat Ege Turnuvası’nda 
boy gösteren Dev Kartallar 2 maçını 
da kazanarak şampiyon oldu. 

Selçuklu Belediyesi Spor Salo-
nu’ndan düzenlenen organizasyonda 
ilk maçına Antalya Güneşi karşısında 
çıkan Yeşil-Beyazlılar, bu maçı 77-71 
kazanarak turnuvaya başlamıştı. İkin-
ci maçında TED Ankara Kolejliler ile 
karşılaşan Beysu Konyaspor Basket 
rakibini 78-70 yenerek kupanın sahibi 
oldu.

TED Ankara Kolejliler, karşılaş-
masına başkent ekibi hızlı başladı. İlk 
5 dakikalık bölümde TED Ankara Ko-

lejliler 15 sayı bulurken, Konyaspor 
Basket 6 sayı buldu. Kalan dakikada 
Dev Kartallar toparlansa da ilk devreyi 

TED Ankara Kolejliler 18-16 önde ta-
mamladı.

İkinci çeyrekte Beysu Konyaspor 

Basket oyunda kontrolü eline alarak 
karşılaşmada öne geçti. Dış atışlarda 
ve savunmada iyi basketbol oynayan 

Yeşil-Beyazlılar, soyunma odasında 
37-31 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte temsilcimiz Bey-

su Konyaspor Basket tamamen oyun 
üstünlüğünü eline aldı. Gerek savun-
mada gerekse de hücumda rakibin-
den daha iyi bir oyu parkeye yansıtan 
Dev Kartallar, son çeyreğe 10 sayı 
farkla 60-50’lik skorla önde girdi.

Son çeyrekte TED Ankara Kolej-
liler, farkı düşürmeye çalışsa da Ye-
şil-Beyazlı temsilcimiz buna izin ver-
medi ve salondan 78-71’lik sonuçla 
galip ayrılmasını bildi. 

Dev Kartallar’da Mehmet Özdo-
ğan 19 sayı 3 ribaunt ve 2 asistle oy-
narken, Can Özcan 15 sayı 3 asistlik 
bir performans sergiledi. Turnuvada 
iki maçını da kazanarak kupaya uza-
nan Beysu Konyaspor Basket’e kupa-
yı Konya Teknik Üniversitesi Spor ve 
Kültür Daire Başkanı Ziya Yalçınkaya 
takdim etti. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Isparta 32 
Spor’a konuk oldu. Yavru Kartal, önemli 
pozisyonlardan yararlanamadığı maç-
tan beraberlikle ayrıldı. Isparta deplas-
manından 0-0’lık beraberlikle dönen 
Yeşil-Beyazlılar Tarsus İdman Yurdu 
beraberliğinin ardından Isparta 32 Spor 
ile de berabere kalarak 2 hafta sonunda 
galibiyetle tanışamadı. Gol pozisyon-
larına giren ancak değerlendirmekte 
zorlanan 1922 Konyaspor, ikinci hafta 
sonunda gol sevinci de yaşayamadı. 

Genç bir kadro ile ligde mücadele 
eden Yeşil-Beyazlılar, ligin 3.haftasında 
sahasında Akhisarspor’u konuk edecek. 
19 Eylül Pazar günü Selçuk Üniversitesi 
15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak 
karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 
9.dakikada Isparta 32 Spor atağında 

ceza yayı üzerinde yaşanan karambolde 
Gökdeniz Varol’un röveşata denemesi 
yandan auta çıktı.

12. dakikada Isparta 32 Spor atağın-
da Şamil Başaran’ın yaklaşık 30 metre-
den sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

15.dakikada Isparta 32 Sporlu Arif 
Birşen’in sağ çaprazdan sert vuruşu az 
farkla üstten auta çıktı.

19.dakikada Isparta 32 Spor atağın-
da ceza yayı üzerinden sert vuruşu az 
farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyon-
da tüm tribünler ‘Gol’ diye ayağa kalktı.

23.dakikada Isparta 32 Spor atağın-
da sağ kanattan Arif Birşen’in ortasında 
ön direkte Burak Aydın’ın kafa vuruşu 
yandan auta çıktı. Ön direkte Burak Ay-

dın’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
İKİNCİ YARI 

52.dakikada Karatay Termal 1922 
Konyaspor atağında Güray Gazioğlu ka-
leciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda 
son anda file bekçisi Alp Arda ayağıyla 
engelledi.

63.dakikada Isparta 32 Spor ata-
ğında Mustafa Diler’in pasında Gökhan 
Göksu’nun vuruşu kaleci topu kornere 
çeldi.

72.dakikada Karatay Termal 1922 
Konyaspor atağında Güray Gazioğlu’nun 
vuruşunu çizgiden Necmican Cebeci 

son anda çıkardı.
89.dakikada Isparta 32 Spor oyun-

cusu Şamil Başaran, sert hareketinden 
sonra kırmızı kartla oyun dışından kaldı.

Kalan dakikalarda da gol olmayın-
ca, karşılaşma golsüz eşitlikle sona 
erdi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRŞEHİR BLD 2 2 0 0 4 0 4 6
2.NAZİLLİ BLD 2 2 0 0 4 1 3 6
3.ESKİŞEHİRSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
4.ŞANLIURFASPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
5.TARSUS İY 2 1 1 0 1 0 1 4
6.AMED SF 2 1 0 1 3 2 1 3
7.PENDİKSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
8.AKHİSARSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
9.ANKARA DEMİRSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
10.ISPARTASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
11.1922 KONYASPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
12.BUCASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KARACABEY BLD 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.ERZİNCANSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.Z. KÖMÜRSPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0
17.UŞAKSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.KIRKLARELİSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
19.PAZARSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0

TFF 2.LİG BEYAZ GRUP
PUAN DURUMU

STAD: Atatürk  HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ersin Erbay, İbrahim Ethem Potuk
ISPARTA 32 SPOR: Alp Arda, Necmican Cebeci, Şamil Başaran, Burak Aydın (Dk. 71 
Embiya Ayyıldız), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Mustafa Diler, Gökhan Yılmaz (Dk. 85 
Ertuğrul Kurtuluş), Arif Birşen (Dk. 55 Gökhan Göksu), Mustafa Acar (Dk. 55 Said Can 
Açıkalın), Gökdeniz Varol (Dk. 85 Furkan Özdemir)
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Ahmet 
Önay, Adem Eren Kabak, Çağrı Yağız Yasak (Dk. 46 Şehmus Aslan), Güray Gazioğlu 
(Dk. 85 Hüseyin Mert Uyanıker), Ali Karakaya (Dk. 60 Mert Dikici), Hacı Ömer Doğru 
(Dk. 80 Mustafa Batuhan Altıntaş), Tamer Aşık, Can Demir Aktav, Şener Kaya (Dk. 46 
Mustafa Apardı)
SARI KARTLAR: Mustafa Diler, Burak Aydın, Furkan Özdemir (Isparta 32 Spor), 
Ahmet Önay, Mert Dikici, Mustafa Batuhan Altıntaş (Karatay Termal 1922 Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Şamil Başaran
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OSM Makine ikinci kuşak yöneticisi Abdürrahim Küçüktopal sektöre dair önemli değerlendirmeler yaptı. 
Küçüktopal, hedefinin dünyaya açılmak olduğunu dikkat çekerken, en büyük hobisinin çalışmak olduğunu belirtti 

‘Çalışmak beni
motive ediyor’
OSM Makine ikinci kuşak yö-

neticisi Abdürrahim Küçüktopal 
sektöre dair önemli değerlendir-
meler yaptı. Hedefinin dünyaya 
açılmak olduğunu söyleyen Kü-
çüktopal, en büyük hobisinin ça-
lışmak olduğunu ifade ederek özel 
hayatıyla ilgili de “canım sıkılırsa 
dükkâna gelirim” dedi.

Abdürrahim Küçüktopal kim-
dir?

Ben Abdürrahim Küçüktopal. 
1987 Konya doğumluyum. Selçuk 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü mezunuyum. OSM Maki-
ne’nın ikinci kuşak yöneticisiyim.  
3 kardeş ve babamız işlerimizi yü-
rütüyoruz.

Bu işe ne zaman başladınız?
2000 yılında kayır olduğum 

teknik liseye devam ederken 
sanayiye bir kalıpçının yanında 
çalıştım. Yine üniversitede de 
makine sektörüne dair eğitimim 
tamamladım. Aslında babamla 
benim alanım çok farklı. Babam 
çelik kapı imalatı yapıyordu. 2014 
yılında babamla amcam ayrıl-
ma kararı aldılar. Biz de böyle 
işe 2015 yılından itibaren girmiş 
olduk. Mesleğim de demir talaş 
üzerine olunca ilk tercihimiz de 
talaş imalatı oldu. Ama tabanımız 
benim eğitimimle birlikte bu işin 
olması bizi bu sektöre yöneltti.

Ne üretiyorsunuz?
1985 yılında babamların talip 

olduğu saç kesim büküm işlerinde 
kullanılan makinaların üretimini 
yapıyoruz. 1985’ten 2015 yılına 
kadar bu makinaları kullandık do-
layısıyla bizim en iyi anlayacağı-
mız iş de bu makinaların özellikle 
idi ve bu alanda en verimli olabile-
cek makinaları da biliyorduk. Fel-
sefesini bile çözdüğümüz makina-
ları yapmak bizim için en doğru 
şey olduğunu düşündük. Önce bu 
makinaların parçalarını üretmeye 
başladık. Dünyada ses getiren ka-
litesini ispatlamış firmalara mon-
taja hazır parçaları üretmeye baş-
ladık. Numuneleri yaptık, olumlu 
gördüler ve teşekkür ettiler. Şu 
anda Baykal, Durmaz gibi Türki-
ye’nin en büyükleri ile çalışıyoruz. 
Bizim makinaları yaparken özel 

talep üzerine ürettiğimiz ürünler 
de var. Bu talepler de devasa fir-
malardan geliyor. Biz kalitemizle 
bir şeyleri ispat ettiğimiz ürünler. 
Öte yandan şu anda Türkiye’nin 
ilk ve tek en büyük makinasını 
yapıyoruz. Bizden önce talip olan 
firmaları da sollamış olacağız yap-
tığımız işlerle.

Kaç kişi istihdam ediyorsu-
nuz?

İstihdam sayımız 20 ile 25 
arasında değişiyor. 

Yurtdışına çalışıyor musunuz?
Şu anda direkt olarak çalıştığı-

mız yurtdışı yok ama üretimimizi 
hızlandırdığımız zaman hedefi-
mizde yurtdışı çalışmak da var.

Pandemi nasıl geçti, sizi nasıl 

etkiledi?
Pandemi başladığında tedir-

gin olduk açıkçası, işimize nasıl 
yansıyacağını bilmiyorduk. Fakat 
süreç başladığından bu yana iş-
lerimiz daha da hızlandı. Vardiya 
sayısını artırdık, Pazar günleri de 
dahil olmak üzere hiç kepenk in-
dirmedik. Bunun sebebini biraz 
araştırdık. Fransa Çin’den aldığı 
ürünleri kesti Türkiye’ye yüklen-
di. Romanya, Almaya aynı şekilde 
satın almaları Türkiye’den yapar 
hale geldi. Biz bu süreçte çok hızlı 
çalıştık. Bunu kesinlikle sevinerek 
söylemiyorum ama tabiri caiz-
se biz turnayı gözünden vurduk. 
Nasibimizde bir fırsat olarak geri 
döndü. Sonra biraz yavaşladı ama 

şu anda eski yoğunluğumuza tek-
rar döndük.

Bu dönemde devlet destekle-
rinden faydalandınız mı?

İşin esasında bu zamana ka-
dar desteğe ihtiyacımız olmadığı-
nı düşünerek devletten bir destek 
talebinde bulunmadık. Devlet 
destek destek verecekse benim 
sermayemi beton yığınına bağ-
lamamı engellesin. Devlet TOKİ 
aracılığıyla dükkanlar yaparsa biz 
de üretimle devletimize katkıda 
bulunuruz. 

Hedefleriniz neler?
Bünyemde çalıştıracağım ki-

şilere önce ilgili kurumlar tarafın-
dan eğitim vererek alım yapmak 
istiyorum. Yani kalifiye eleman 
yetiştirme merkezinin acil ku-
rulması lazım. Ben bir sanayici 
olarak bu konuda gereken deste-
ği vermeye hazırım. Dolayısıyla 
gençler kolay işlere kaçıyor biz 
de kalifiye eleman bulmakta zor-
lanıyoruz. Dolayısıyla kapasite-
mizi büyütüp 100 bin metrekare 
kapalı alanda üretim yapmak ve 
şehre katkı sağlamak istiyorum. 
Şu anda halihazırda yapmış ol-
duğumuz makinaları Avrupa’nın 
üretim hızına yetiştirmek için 
gayret ediyoruz. Avrupa’nın hızı-
na yetişmeden biz ülkemizi daha 
iyi yerlere getiremeyiz. Yüksek 
teknolojiyi sanayimizde aktif ede-
rek Avrupa’nın kaymağını yediği 
üretimi ülkemize kazandırmak is-
tiyorum. Biz günü kurtarma der-
dindeyiz ama adamlar ARGE gibi 
bölümlere önem verip bizden hep 
bir adım önde gidiyorlar.

Abdürrahim Küçüktopal iş 
haricinde ne yapar?

Okul hayatımızdan sonra ta-
mamen sanayi hayatına geçince 
bütün heveslerimiz sanayi üzeri-
ne kurulmuş. Ailemin haricinde 
ayıracağım bir sosyal hayatım 
yok. Canım sıkılırsa dükkana ge-
lirim. Bazen bahçemizde ailemle 
vakit geçirmeyi severim. 

Gençlere tavsiyeleriniz neler-
dir?

Önce eğitimde kendilerini 
geliştirsinler. Artık alaylı işi bitti. 
Eğitim şart.

Abdürrahim Küçüktopal

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, 2021-2022 sezonuna 
beklenmedik bir başlangıç yaptı. Ligin 
ilk haftasında Sivasspor’u, ikinci haf-
tada Başakşehir’i mağlup eden Ana-
dolu Kartalı, üçüncü haftada Adana 
Demirspor ile berabere kalarak milli 
araya 7 puan ile girdi. Milli ara son-
rasında ligin flaş ekiplerinden Altay’ı 
konuk eden İttifak Holding Konyaspor, 
rakibine karşılaşma genelinde nefes 
aldırmadı ve sahadan 3-1’lik sonuçla 
galip ayrıldı. 

Süper Lig’de 21.sezonunu geçiren 
Yeşil-Beyazlılar, kulüp tarihinin en iyi 
başlangıcına imza atarak, rakiplere 
de göz dağı verdi. Teknik Direktör İl-
han Palut ile iyi bir ivme yakalayan 
Konyaspor, haftayı averajla 4.sırada 
kapattı.

7 ATTI, 3 YEDİ
Konyaspor, ligde geride kalan 4 

haftada rakip fileleri 7 kez sarsarken, 
kalesinde ise 3 gol gördü. Sivasspor’a 
ve Adana Demirspor ağlarını birer kez 
sarsan Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir 
ağlarını 2, son olarak Altay filelerini de 
3 kez sarstı. Anadolu Kartalı, Başak-

şehir, Adana Demirspor ve Altay’dan 
birer gol yedi. 

PALUT İLE ÖN PLANA ÇIKTI
İttifak Holding Konyaspor’da ge-

çen sezonun sonlarına doğru takımın 
başına gelen İlhan Palut, Yeşil-Beyaz-
lıların başında 23 maça çıktı. Geçen 
sezon 18’i lig 1’i de Ziraat Türkiye Ku-
pası maçı olmak üzere 19 maçta görev 
alan Palut, 6 galibiyet, 8 beraberlik 
ve 5’de mağlubiyet aldı. Bu sezon ise 
geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 
beraberlik alan Anadolu Kartalı, per-
formansı ve oyunuyla da göz doldurdu.  

KONYASPOR, NAMAĞLUP
Süper Lig’de geride kalan 4 hafta-

da 5 takım mağlup olmadı. Temsilci-
miz Konyaspor’un yanı sıra Beşiktaş, 
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galata-
saray, 4 haftayı namağlup tamamladı. 
Puan durumunda Konyaspor, Beşik-
taş, Trabzonspor ve Fenerbahçe 10’ar 
puanda yer alırken, liderlik koltuğunda 
averajla Beşiktaş yer alıyor. İlk 4 hafta-
yı namağlup tamamlayan Konyaspor, 
5.haftada deplasmanda Giresunspor’u 
da yenerek iyi gidişatını devam ettir-
mek istiyor.n SPOR SERVİSİ

Bilek bükülmüyor!
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de mücadele ettiği 21.sezona iyi bir başlangıç yaptı. Şu ana dek ligde 4 haf-
ta geride kalırken, Anadolu Kartalı, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 10’a çıkarttı ve kamuoyunu şaşırttı. 
Son olarak iç sahada Altay’ı 3 golle geçen Konyaspor, haftayı averajla ve namağlup bir şekilde 4.sırada kapattı

Abdülkerim eski 
takımlarını seviyor

Giresun mesaisi
bugün başlıyor 

İttifak Holding Konyaspor’un başarılı stoperi ve takım 
kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, 2021-2022 sezonuna 
golleriyle ‘merhaba’ dedi. Geride kalan sezondan bu yana 
performansıyla ön plana çıkan ve A Milli Takım’a kadar 
yükselen 27 yaşındaki stoper, geride kalan 4 haftanın ta-
mamında forma giyerken 2 gole imza attı. Ahmet Çalık ile 
savunmada iyi bir ikili olan Abdülkerim hücuma desteğiyle 
de ön plana çıkmaya başladı. 

Öte yandan Konyaspor’un kaptanı Abdülkerim ilgin bir 
istatistiğiyle de dikkat çekti. Başarılı stoper, geçmiş dö-
nemde kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor ve 
Altay’a karşı gol sevinci yaşadı. Giresunspor’da bir dönem 
kiralık oynayan Abdülkerim, Giresunspor’a da gol atarsa il-
ginç bir istatistiğe daha imza atacak. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 
4.haftasında konuk ettiği Altay’ı 3-1 mağlup ettikten sonra 
ertesi gün ara vermeden Giresunspor maçı hazırlıkları-
na başladı. Önceki gün yenileme antrenmanı yapan Ye-
şil-Beyazlılar, dünü izinli geçirdi. Bugün ligin 5.haftasında 
deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına 
başlayacak olan Anadolu Kartalı, hafta boyunca Giresun 
mesaisini sürdürecek. Pazar günü saat 13.30’da Karadeniz 
ekibine konuk olacak Yeşil-Beyazlılar, Cumartesi günü Gi-
resun’a uçacak. n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

Aslında Konyaspor’u yazacaktım…
Dört hafta da on puan yapan Kon-

yaspor’u…
Maalesef sıkıntılı bir hafta sonu geçi-

rince ve hayatın içindeki olaylar ağır ba-
sınca, spor yazmak içimden gelmedi…

Ama, elbette yazacağız…
Konyaspor’la ilgili güzel şeyleri de, 

güzel olmayan şeyleri de…
Bugünlük af.
xxx
Benim için son bir hafta, daha önce-

ki haftalar gibi sıkıntılı geçti…
Dünya, daha doğrusu hayat her 

geçen gün zorlaşıyor, zorlaştıkça da in-
sanlar birbirlerinden uzaklaşıyor, zorda 
kalan ile darda kalanlar kendi başlarının 
çaresine bakmanın derdine düşüyor-
lar…

Etrafımda var böyle insanlar…
Onlardan biliyorum…
Ülkem mi?

Hali ortada…
Ne iyi ne kötü…
İç güveyisinden hallice…
Ama, tadı yok…
Çünkü, insanlarının yüzü bir türlü 

gülmüyor…
İş derdi, aş derdi, ister istemez dar 

gelirlileri gerdi, germeye de devam edi-
yor…

Tuzu kuru olanlar hariç…
Ekmek, aş ya da kış geliyor 

odun-kömür derdi olmayanları saymı-
yorum…

Dedim ya, onların tuzu kuru!
Ama şu da bir gerçek ki, bu dünya-

da sağlıktan ve sıhhatten daha değerli 
hiçbir şey yok…

Bundan emin olabilirsiniz.
xxx

İLKER BİLGİÇ DİYE BİR KARDEŞ
“Sağlık” dedim de, tam yerine 

gelmişken, iki olaydan, daha doğrusu 

yaşadığım iki olayı sizlerle 
paylaşmak istiyorum…

Birincisi kovit, maske 
ve mesafe konusu…

Genellikle toplu taşı-
ma araçlarını kullanırım…

Gideceğim yere tram-
vay ya da otobüsle gider 
gelirim…

Gününü net hatırla-
mıyorum, 44 Organize 
Sanayii seferi yapan bir 
otobüse Saman Pazarı’ndan bindim…

Otobüs çok kalabalık olmasa da, 
içinde insanlar var ve bir kişi haricinde 
hepsi maskeli ve mesafeli…

O bir kişinin maskesi de ağzında 
değil, çenesinde…

Otobüsü kullanan kaptan, önce 

nazik bir dille bu arkadaşı 
maskesini ağzına takması 
için uyardı…

Vatandaş önce burun 
kırın etti, sonra oturduğu 
yerden kaptanın yanına 
geldi…

Kaptana bir şeyler 
söyledi ve gitti yerine otur-
du…

O sırada kaptan, 
“Kardeşim ben burada 

taşıdığım insanlardan sorumluyum, on-
ların vebaline giremem, toplu taşımayı 
kullanıyorsan, kurallara uyacaksın, yok 
uymayacaksan ineceksin otobüsten 
özel araçla gideceksin gideceğin yere” 
dedi…

O kadar hoşuma gitti ki, kaptanın 

yanına gittim, kendisine teşekkür ettim 
duyarlılığından dolayı ve ismini öğren-
dim…

Efendi, düzgün konuşan ve kovit 
konusunda son derece hassas olan bu 
arkadaşın ismi İLKER BİLGİÇ…

Özellikle kocaman kocaman yazdım 
ki, İlker Bilgiç’ler çoğalsın kamuda.

xxx
RIFAT’IM CANININ 

CANANINI KAYBETTİ
İkinci olay ise can yakan, can acıtan, 

burnumuzun direğini sızlatan bir olay…
Allah kimsenin başına vermesin…
Düşmanıma dahil…
Rıfat Hastürk…
Çocukluk arkadaşım, futbola da, 

boksa da, daha doğrusu hayata da be-
raber koştuğum insan…

Sıkıntılı günler geçiriyorlardı eşi Hali-
me Hastürk’le birlikte…

Kovit bir taraftan, psikolojik rahat-

sızlıklar bir taraftan, evlatları Mustafa’yı 
başgöz edememenin verdiği ağır yük 
bir taraftan, oldukça zor günler geçiriyor, 
ama el ele, yürek yüreğe vererek bu ağrı-
lı-sızılı günleri atlatmaya çalışıyorlardı…

Maalesef Halime Hanımın yüreği bu 
yükü daha fazla kaldıramadı…

Büyük bir acı bırakarak aramızdan 
ayrıldı…

Hocanın, yani arkadaşımın, yani 
Rıfat’ın bana sarılarak, “çatım çöktü 
gardaşım” dediğinde sadece burnumun 
direği değil, bedenimdeki bütün hücre-
lerim sızladı…

Sadece “metanetli ol, bu da senin 
imtihanın” diyebildim…

Başka da ne diyebilirdim ki?
Çok sevdiğim merhum Mehmet Ali 

Erben’in de evladı olan Halime kardeşi-
mize Allah’tan rahmet, başta arkadaşım 
Rıfat Hastürk olmak üzere bütün yakın-
larına başsağlığı diliyorum.

spor@konyayenigun.com
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BİR OTOBÜS KAPTANI VE RIFAT’IMIN ACISI!

Guilherme: 4 haftada 10 puan almamız tesadüf değil
İttifak Holding Konyaspor’un Brezilyalı 

sol beki Guilherme Sitya, Altay maçı son-
rası açıklamalarda bulundu. Maçı değer-
lendiren başarılı futbolcu, “Maça hızlı baş-
ladık ve ilk ve ikinci golü bulduk. Soyunma 
odasına avantajlı bir şekild eğirdik ve ikinci 
yarıya rahat başladık. İkinci yarıda Altay’ın 
risk alıp üstümüze geleceğini ve arka alan-
da boşluklar vereceklerini biliyorduk. Bizde 
bu durumu en iyi şekilde değerlendirdik ve 
galip geldik. Takım olarak çok sıkı bir şekil-
de çalışıyoruz ve bunu skora yansıtıyoruz.” 
dedi. 

Şu ana dek alınan 10 puanın tesadüf 
olmadığını söyleyen Guilherme, “Sezon 
başından beri takım olarak lige çok iyi 
odaklandık. Rakiplerimizi ciddiye alıyo-
ruz ve bu doğrultuda antrenmanlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra hoca-
larımız rakip takımları çok iyi analiz edi-
yor ve bizlere takımların eksikliklerini iyi 
anlatıyorlar ve ona göre çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Çok kaliteli bir takıma sahibiz. 

Oyuna giren oyuncu, çıkan oyuncunun ek-
sikliğini hissettirmiyor. 4 haftada aldığımız 
10 puanda bu durumun tesadüf olmadığını 
gösteriyor.” şeklinde konuştu.  

Son olarak taraftarlara teşekkür eden 

31 yaşındaki sol bek, konuşmasına şöyle 
noktaladı: “Taraftarlarımıza teşekkür et-
mek istiyorum. Bizlere desteklerini hiçbir 
zaman esirgemiyorlar. Altay karşısında da 
stadımızda harika bir atmosfer vardı. Ta-

raftarlarımız, takımımıza çok iyi bir şekilde 
destekledi. Bizleri desteklemeye devam 
etsinler, bu sezon çok iyi işler ortaya koya-
biliriz. Onların desteğinden oldukça mem-
nun kalıyoruz.” n SPOR SERVİSİ
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