
Konya’da Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul 
ve Yetimleri Derneği'n-
ce Türk İslam Dünyası 
Şehit ve Gazi Aileleri 
Buluşması düzenlendi. 
Programa telefonla 
bağlanan İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, tüm 
şehit aileleri ve gazilerin 
24 saat emrinde olduk-
larını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

İşadamı Ali Şeker ölüm
yıldönümünde anıldı

Şehit ve gazi 
aileleri birarada

9 Temmuz 
2020 tarihinde 
İstanbul’da tedavi 
gördüğü hasta-
nede vefat eden 
Akşeker Grup’un 
kurucusu Ali 
Şeker, dualarla 
anıldı. Ali Şeker 2. 
ölüm yıldönümün-
de unutulmadı. 
n HABERİ 
SAYFA 4'TE

Karatay Belediyesi 
esnafla buluştu 03 Azmetti, dört

çocuğuyla kep attı13Ormanda piknik
yapmak yasaklandı06

BAŞŞEHRİN 925. YILI
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 
925. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Selçuklu Payitahtı Konya” etkin-
likleri coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Kılıçaslan Şehir 
Meydanı’ndaki katlamada Konserler, tiyatro gösterileri 
gibi etkinlikler yapıldı. Vali Özkan ‘Bugün bizler böyle bir 
mirasın çocukları olarak bunu gerçekten devletimizle, sivil 
toplum kuruluşlarımızla, siyasi partilerimizle, ilim erbabı-
mızla hep beraber omuzlamak durumundayız.” dedi.

BİLİM VE FESTİVAL BİRARADA
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin 
en büyük bilim festivali 23-26 Haziran tarihleri arasında 
Konya Bilim Merkezinde gerçekleştirildi.  Bu yıl 9.su 
gerçekleşen Konya Bilim Festivali  her yaştan katılım-
cıya ilham verirken  yenilikler ve yüzlerce etkinliğe ev 
sahipliği yaptı.  Bu yıl ilk kez akşam yapılan Konya Bilim 
Festivali’nde video mapping (haritalama), ışık gösterile-
ri ve drone gösterileri ziyaretçilerle buluşturuldu
n HABERİ SAYFA 8-9’DA

Daima Başşehiriz
Konya biryandan başşehir oluşunu coşkuyla kutlarken, diğer yandan 9.Bilim Festivali’ni yoğun bir 

katılımla gerçekleştirdi. Böylece Konya, tarihi misyonuyla yükselen bir şehir olmayı sürdürüyor

Güvenilir ve doğal
gıda markası Torku

Ramazan Erkoyuncu: "Tor-
ku'muzun öncelikle iç piyasa-
da pazar payının ve bulunur 
olmasının hedeflenen seviyeye 
gelmesi için gerekli tedbir ve 
önlemleri ivedilikle alıyoruz.
n HABERİ SAYFA 4'TE
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Meram'ın gençlere yatırımı sürüyor
Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, 
ilçeye yeni parklar 
kazandırmanın 
yanısıra var olan 
parkların işlevsel-
liklerini olabildi-
ğince artırdıkla-
rını ifade ederek, 
“Parkur, bisiklet 
şehrine yakışır bir 
yatırım oldu” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 3'TE

KONYA TURİZMİNE
YENİ BİR ESER 

KARATAY'DA ŞEHİT 
İSİMLERİ YAŞATILIYOR

SELÇUKLU, BİR TESİS 
DAHA KAZANIYOR

Konya’nın en güzel binalarından birisinin Akyokuş’ta 
yükseldiğini belirten Büyükşehir Belediye  Başkan 

Uğur İbrahim Altay, 11 bin metrekarelik kapalı alanıyla 
restoran, kafeterya ve Mutfak Müzesi olarak hizmet 
verecek Akyokuş Kasrı ile Konya’nın turizmine ciddi 
katkı sağlayacaklarını söyledi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Karatay Belediyesi, vatanımızı canı pahasına 
savunan ve bu uğurda şehadet mertebesine erişen 

şehitlerimizin isimlerini hayata geçirdiği hizmetlerinde 
yaşatmaya devam ediyor. n HABERİ SAYFA 2'DE

Selçuklu Belediyesi, Bedir Mahallesi’nde önemli bir 
eksiği tamamlayacak olan Bedir Sosyal Tesisi’nde 

yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.
n HABERİ SAYFA 2'DE
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Mevsim yine geldi, deniz ve or-
man hayatımıza daha çok girecek.

Tatil için her ikisine de daha çok 
ihtiyacımız var. 

Aslında her zaman ihtiyacımız var 
ama biz sadece kullanacağımız zaman 
ihtiyacımız varmış gibi yaşıyoruz. Bu-
nun için gerçekte hayatımız için ne ka-
dar önemli olduğunu belki de bunun 
için kolay kolay fark edemiyoruz.

Belki onun için deniz sadece mavi 
orman da yeşil.

Deniz su, orman da ağaç.
Denize gir yüz güneşlen, balığını 

ye bırak.
Ormanın ağacını kullan, meyve-

sini kullan, gölgesini kullan, içindeki 
hayvanları nebatatı kullan, koruyucu-
luğunu kullan arkanı dön ve git.

Sadece bırakıp gitsek iyi.
Çöpünü at, kirlet, yak, pisliğini 

bırak, vahşiliğini bırak, yapısını boz 
hırslarına, nefsine kurban et  ondan 
sonra terk et. 

Hiç denize empati yaptık mı?

Ormana empati yaptık mı?
Bir an deniz olalım;
Düşünün koca koca gemiler sinti-

nelerini pisliklerini bırakarak gürültüsü 
ile geçerken deniz hale geliyor.

Ağlarımızı denize terk ediyor, 
çöplerimizi atıyor kirletiyoruz. Deniz 
acaba ne derdi.

Evler, binalar, yapılar, limanlar ha-
vaalanları inşa ediliyor,

Denizin ruhunu sıkıştırıyor, denizi 
doğal halinden alıyor kendi kontrolü-
müze sokuyor onun fıtratında var olan 
halini yok ediyoruz. Tecavüz ediliyor.

Akıntıları yön değiştiriyor, dalgalar 
eskisi gibi sahilde kendini arıtamıyor. 
Üstelik onun sahibi olduğunu düşün-
düğümüz insan onun kontrol haline 
aldıkça doğal halini büküyor, eziyor 
hareket edemez hale getiriyor. Tacizi 
faydalanmak sanıyor.

Sadece insan oğlu değil tabi olay-
lar da denizi bazen çalkalıyor. Yapısını 
değiştiriyor.

Depremler, tsunamiler, fırtınalar   

da denizleri şekilden şekle 
sokuyor.

Deniz bazen patlıyor, 
yıkıyor kendine geliyor. 
Ama çevresi ve onu ya-
şayanlar daha çok onu 
kontrol edeceğim derken 
onu yaşamdan soğutu-
yorlar.

Deniz dile gelseydi 
eğer;

Mehtapta aşka gel-
miş ruhlara,

İçindeki sevgisi depreşen kalbe,
El ele tutuşan insanlara,
Onu seyrederken kendini bulan 

insanlara,
Ona sığınan, yalnızlığını paylaşan 

ruhlara,
Melteminde serinleyen bedenle-

re,
Suyunda şifa bulan vücutlara,

Spor yapıp gelişen 
sağlık bulan insanlara,

Rızkını denizde ara-
yan balıkçılarına,

Üzerinde yük taşı-
yan gemicilere,

Kendini tamamla-
yan yelkenlilerine,

Hırs sahibi lüks yat 
sahiplerine,

Şiir yazmaya ilham 
olduğu şairlerine,

Kendini hor kullanan,
Ruhunun sıkan insan oğluna
Sitemi ağır olurdu.
Keşke ona empati yapabilsek 

onun yaşamını paylaşabilsek.
Onlara hayatın yükünü tek başına 

çekemeyeceğini paylaşmaları gerekti-
ğini anlatırdı.

Emin olun deniz kendine yakın 
olanı insan yapar.

Ellerinden tutanı,
Yaşamını tamamlayanı, hayatını 

paylaşan ruhları sarar sarmalar. On-
lara hayat olur. Zenginleştirir.

Deniz pencerenden sadece kuşla-
rı seyreden, ağaç dallarında mutluluk 
arayana bir insana hayat olabilecek bir 
yaşam kaynağı.

Deniz kendini bilse , deniz dile 
gelse, deniz hayallerine sahip olup 
harekete geçse ufuklar ötesi hayata 
kapı olduğunu insanların gözüne soka 
soka anlatır.

Okyanusların yolunun denizden 
geçtiğini haykırır.

Deniz anlık yaşayan insanların 
günlük zevklerini tatmin eden basit bir 
yaşam parçası değil.

İçinde farklı alemleri barındıran, 
evrensel yaşamın dengesini sağlayan 
önemli bir yaşam katalizörü.

Deniz gerçekte çok önemli bir ar-
kadaş bir dost.

Bakınca ruhun genişlediği, insa-
nın içindeki sevginin depreştiği yaşa-

ma ilham olan önemli bir parçamız.
Deniz ıssızlığında ve karanlığında 

bile aydınlığı bağrında taşıyan, ruhla-
rımızın en yakın dostu.

Onu kaybetmekten korkacağımız 
en önemli varlığımız olarak görmemiz 
lazım.

Aynı şekilde ormanlarımız.
Denizimin tamamlayanı. Nefesi-

miz, koruyucumuz, yaşam kaynağı-
mız.

Mevsim geldi ağlamadan onu ko-
rumak hepimizin görevi.

Yangın mevsiminde top yekûn 
onu korumalıyız.

Devlet öngörmeli geçmişten ders 
almalı.

Dönülmez akşamın ufkuna var-
madan tedbirimizi alalım.

Denizi ve ormanı sevmekten usa-
nan bir insan oğlu var mı?

Dünya denizciler günümüz kutlu 
olsun.

Deniz iyi ki benim arkadaşım, 
dostum yaşam kaynağım .

DENIZ VE ORMAN

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK

Konya’nın en güzel binalarından birisinin Akyokuş’ta yükseldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, 11 bin metrekarelik 
kapalı alanıyla restoran, kafeterya ve Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek Akyokuş Kasrı ile Konya’nın turizmine ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi

Konya turizmine bir eser daha
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Akyokuş’ta 
devam eden ve bölgeyi yeniden 
bir cazibe merkezi haline getirecek 
Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme 
çalışmalarını yerinde inceledi. Kon-
ya’nın en güzel binalarından birisi-
nin Akyokuş’ta yükseldiğini belirten 
Başkan Altay, 11 bin metrekarelik 
kapalı alanıyla restoran, kafeterya ve 
Mutfak Müzesi olarak hizmet vere-
cek Akyokuş Kasrı ile Konya’nın tu-
rizmine ciddi katkı sağlayacaklarını 
ifade etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’ya değer katacak Akyokuş 
Kasrı inşaatını ve palye düzenleme 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürü-
yor. Akyokuş bölgesinde devam 
eden çalışmaları yerinde inceleyen 

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
önemli alanlarında projeler üretme-

ye devam ettiklerini ifade etti. Kon-
ya’ya gelen ziyaretçilerin sıklıkla uğ-
radığı ve Konya mutfağının en güzel 

lezzetlerinin sunulduğu Akyokuş 
Restoranını yenilediklerini kaydeden 
Başkan Altay, “Akyokuş Kasrı adını 

verdiğimiz şehrin en güzel binala-
rından birisi Akyokuş’ta yükseliyor. 
11 bin metrekarelik kapalı alanıyla 

restoran, kafeterya ve Mutfak Müze-
si olarak hizmet verecek. Şehrimize 
değer katacak bir mimariye sahip 
eserin inşasında çalışmalara hızla 
devam ediyoruz. Şu anda subasman 
seviyesine geldik.” ifadelerini kullan-
dı. Akyokuş Kasrı ile hem Konya’nın 
turizmine ciddi bir katkı sumayı hem 
de Akyokuş’a gelen misafirleri en iyi 
şekilde ağırlamayı arzu ettiklerini 
dile getiren Başkan Altay, yaklaşık 
150 milyon liraya mal olacak tesi-
sin Konya için hayırlı olmasını dile-
di. Akyokuş Kasrı; Konya Mutfağı, 
Kafem, dinlenme alanları, toplantı 
salonları, seyir noktası, oyun alan-
ları, Çocuk Mutfak Atölyesi, Mutfak 
Müzesi ve sergi alanları ile Konya’ya 
hizmet verecek.
n HABER MERKEZİ

Şehit isimleri parklara verildi Bedir Sosyal Tesisi’nde sona doğru 

Karatay Belediyesi, vatanımı-
zı canı pahasına savunan ve bu 
uğurda şehadet mertebesine eri-
şen şehitlerimizin isimlerini hayata 
geçirdiği hizmetlerinde yaşatmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Kara-
tay Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından ilçenin 
farklı mahallelerinde tamamlanan 
20 parka şehitlerimizin ismi verildi. 
Karataylı şehitlerimizin isimlerinin 
verildiği parklar ise şunlar; Şehit 
Selçuk Alkış Parkı, Şehit Muharrem 
Öksüz Parkı, Şehit Ali Ergün Par-
kı, Şehit İsmail Kozan Parkı, Şehit 
Ahmet Korkmaz Parkı, Şehit Ömer 
Çakmak Parkı, Şehit Recep Alpma-
la Parkı, Şehit Abdulmenaf Yavuz 
Parkı, Şehit Fikret Dinçer Parkı, Şe-
hit Serkan Güleç Parkı, Şehit Hilmi 
Çağlar Parkı, Şehit Bayram Tekin 
Parkı, Şehit İsmail Bölge Parkı, Şehit 
Süleyman Kuş Parkı, Şehit Hasan 
Tarım Parkı, Şehit Mehmet Yaralı 

Parkı, Şehit Yaşar İnce Parkı, Şehit 
Mustafa Koçoğlu Parkı, Şehit Orçun 
Yaldır Parkı ve Şehit İsmail Yal-
çın Parkı. Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ilçenin farklı mahallelerine 
kazandırdıkları parklara şehitlerin 
isminin verilmesinin bir vefa örneği 
olduğunu belirterek, vatan ve millet 
için gözlerini kırpmadan canlarını 
feda eden aziz şehitlerin hiçbir za-
man unutulmayacağının altını çizdi. 
Başkan Hasan Kılca, açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi; “Şehitlerimiz 
ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. 
Belediye Meclisimizde aldığımız 
kararla terörle mücadele sırasında 
kahramanca çarpışarak şehit olan 
askerlerimizin adlarını ilçemizde-
ki parklarımıza verdik. Bu konuya 
hassasiyetle ve duyarlı bir şekilde 
yaklaşan tüm meclis üyelerimize de 
ayrıca teşekkür ediyorum. 

Vatan için şehit olan askerleri-
mizin ismini yaşatmak ve şehit aile-

lerimize sahip çıkmak, hepimizin en 
büyük sorumlulukları arasında yer 
alıyor. Bu kararla onların isimlerini 
ve anılarını yaşatıyor, bir nebze de 
olsa şehitlerimiz ile ailelerine olan 
vefa borcumuzu ödemeye çalışıyo-
ruz. Bu bağlamda da belediye ola-
rak tamamladığımız 20 parkımıza 
şehitlerimizin ismini vermiş olduk. 
Milletimizi, vatanımızı kahramanca 
koruyan ve bu uğurda can veren 
şehitlerimizi asla unutmayacağız. 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın 
neşe içinde oynayacakları parklar, 
aziz şehitlerimizin isimlerini taşıya-
cak. Belediye olarak kaliteli, yaşa-
nılır, düzenli ve sağlıklı bir Karatay 
için belediyecilik anlamında ihtiyaç 
duyulan hizmet, proje ve çalışma-
larımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu 
vesileyle; tüm şehitlerimize yüce Al-
lah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı 
ve uzun ömürler diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, Bedir Ma-
hallesi’nde önemli bir eksiği ta-
mamlayacak olan Bedir Sosyal Te-
sisi’nde yapım çalışmalarına hızla 
devam ediyor. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı  İçe-
risinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 
Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ve 
sosyal tesisin yer alacağı binayı ziya-
ret ederek incelemelerde bulundu. 
Mahalleye önemli hizmetler suna-
cak tesiste çalışmaların kısa sürede 
tamamlanması bekleniyor.  Bedir 
Mahallesi’nin ihtiyacı olan üç tesisi 
barındıracak olan kompleks, toplam 
2 bin 264  metrekare inşaat alanın-
da  bodrum, zemin 1. ve 2. katla 
birlikte toplamda 4 kattan oluşuyor. 
Tesisin aile sağlığı merkezi kısmı, 4 
aile hekimi odası, bebek aşı izlem 
odası, müdahale odası, kan alma 
odası, personel odaları, 112 Acil 

Sağlık Hizmetleri Merkezi, bekleme 
salonundan oluşurken; sosyal tesis 
kısmı ise 1. katta emekliler kona-
ğı, fitness salonu, soyunma odala-
rı, 2.katta fitness salonu, soyunma 
odaları, aerobik salonundan oluşu-
yor.  Merkezin kısa süre içerisinde 
tamamlanarak hizmet vermeye 
başlaması bekleniyor. Bedir Mahal-
lesine yapılan tesisin mahallenin 
önemli bir eksiğini tamamlayacağı-
nı belirten Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu 
Belediyesi olarak sağlık alanında ya-
tırımlarımıza hemşehrilerimize va-
tandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda devam ediyoruz. 
Daha önce yapımını tamamlayarak 
Sağlık Müdürlüğümüze teslim et-
tiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimiz, 
112 Acil Sağlık Hizmetleri mer-
kezlerimiz olmuştu. Kısa süre önce 

yine bir hayırseverin öncülüğünde 
arsasını belediyemizin tahsis ettiği 
bir 112 Merkezi ve Aile Sağlığı Mer-
kezinin protokolünü imzalamıştık. 
Sağlık alanında ilçemize yaptığımız 
yatırımlarla hem sağlık çalışanla-
rımızın daha kaliteli hizmet ver-
mesini hem de hemşehrilerimizin 
daha rahat ve konforlu bir şekilde 
hizmet alabilmelerini sağlıyoruz. 
Bu manada Bedir Mahallemizde 
kazandıracağımız tesisimiz mahal-
lemize değer katacak. Aile Sağlığı 
Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu ve hemşehrilerimizin kul-
lanacağı sosyal tesis ile önemli bir 
kompleks mahalle sakinlerinin kul-
lanımına sunulmuş olacak. Ben bu 
kompleksin Selçuklu’muza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” şek-
linde konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU
 

      Gece Gündüz
Konya                     15°C    24°C

Karaman               13°C 23°C 

Aksaray                 13°C    25°C

Ankara                   14°C     19°C Hicrî: 28 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 14 Haziran 1438

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Otobüs tarife ve
güzergahları değişti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
27 Haziran Pazartesi gününden 
itibaren tüm şehir içi otobüs tari-
felerini güncellerken; yeni yapılan 
Gödene Hareket Merkezi ve Şehir 
Hastanesi Hareket Merkezi’nin 
faaliyete geçmesiyle otobüs hat-
larında daha verimli toplu ulaşım 
hizmeti sağlamak amacıyla güzer-
gahları yeniden düzenledi.

27 Haziran Pazartesi günün-
den itibaren otobüs hatları aşağıda 
belirtilen güzergâhlardan seferleri-
ni yapacak.

GÖDENE HAREKET MERKEZİNE 
BAĞLI ÇALIŞACAK HATLARIN 

GÜZERGAHLARI
84 Nolu Meram TOKİ Hattı: 

Gödene Hareket Merkezi-Gödene 
TOKİ-Hatunsaray Yolu-Hatıp Cad-
desi-Alaaddin Son Durak Dönüş.

12 Nolu Kozağaç Hattı:  Göde-
ne Hareket Merkezi-Hatunsaray 
Yolu-Nergis Sokak-Kozağaç- Hatıp 
Caddesi-Alaaddin Son Durak Dö-
nüş.

13 Nolu Çayırbağı-Hatıp Hattı: 
Çayırbağı Cami Durağı-Çayırbağı 
Caddesi-Hatunsaray Yolu- Hatıp 
Caddesi-Alaaddin Son Durak Dö-
nüş.

94 Nolu Karadiğin Hattı: Kara-
diğin-Karadiğin Deresi- Çayırbağı 
Caddesi-Hatunsaray Yolu- Hatıp 
Caddesi-Larende Caddesi-Eski Ga-
raj Son Durak Dönüş.

88 Nolu Pamukçu Aktarma 
Hattı: Gödene Hareket Merkezi- 
Hatunsaray Yolu-Pamukçu Son 
Durak Dönüş.

77 Nolu Gödene Aktarma 
Hattı: Gödene Hareket Merke-
zi-Gödene TOKİ-Memleket Cad-
desi-Gödene Köyü-Çayırbağı Cad-
desi-Hatıp Caddesi--Hatunsaray 
Yolu-Dalgıç Sokak-Çayırbağı Cad-
desi Dönüş.

75 Nolu Gödene Hatıp Hattı: 
Gödene Hareket Merkezi-Mem-
leket Caddesi- Çayırbağı Cadde-
si-Hatıp-Beybes Caddesi- Nergis 
Sokak-Hatıp Caddesi-Karaköy So-
kak (Eski Goncaköy)-Alaaddin Son 
Durak Dönüş.

ŞEHİR HASTANESİ HAREKET 
MERKEZİNE BAĞLI 

HATLARIN GÜZERGÂHLARI
3 Nolu Dere-Yeniyol Çimen-

lik Hattı; Şehir Hastanesi Hareket 
Merkezi’nden başlayarak Kanal 
Caddesi-Kaside Sokak-Yeniceler 
Caddesi-Cemil Çiçek Caddesine 
müteakiben mevcut güzergâhına 
devam edecek.

5 Nolu Fetih Mahallesi Tram-
vay, 8 Nolu Kovanağzı, 34 Nolu Bi-
lim Merkezi hatları Şehir Hastanesi 
Hareket Merkezi’nden başlayarak 
Kanal Caddesi-Kaside Sokak-Yeni-
celer Caddesi-Cemil Çiçek Cadde-
si-Şehit Hüseyin Ceran Caddesi’nİ 
müteakiben mevcut güzergâhına 
devam edecek.

15 Nolu Aydoğdu Hattı; Şehir 
Hastanesi Hareket Merkezi’nden 
başlayarak Şehit Burak Aydoğan 
Caddesi-Konya Ereğli Caddesi-As-
lanlı Kışla Caddesi- Ahmet Hamdi 
Göğüş Caddesi-Şeyh Ulema Recep 
Ağa Caddesi-Yusuf İzzettin So-
kak-Sedirler Caddesi-Adana Çevre 
Yolu-Sakyatan Yolu-Sedirler Cad-
desinden mevcut güzergâhına de-
vam edecek.

25 Nolu Dere Meram Tıp 
Hattı; Şehir Hastanesi Hareket 
Merkezi’nden başlayarak Kanal 
Caddesi-Kaside Sokak-Yeniceler 
Caddesine müteakiben mevcut 
güzergâhına devam edecek.

30 Nolu Mengene İstiklal-1 ve 
90 Nolu Mengene İstiklal-2 hatları 
Şehir Hastanesi Hareket Merke-
zi’nden başlayarak mevcut gü-
zergâhına devam edecek. Mevcut 
güzergâh üzerindeki Kanal Cad-

desi-Kaside Sokak-Yeniceler Cad-
desi-Şehit Furkan Doğan Caddesi 
iptal edilecek.

37 Nolu Sedirler Hattı; Şehir 
Hastanesi Hareket Merkezi’nden 
başlayarak Şehit Burak Aydoğan 
Caddesi-Konya Ereğli Caddesi-As-
lanlı Kışla Caddesi- Ahmet Hamdi 
Göğüş Caddesi- Sedirler Caddesin-
den mevcut güzergâhına devam 
edecek.

38 Nolu Adliye-Mevlana-Gar 
Hattı Şehir Hastanesi Hareket 
Merkezi’nden başlayarak Kanal 
Caddesi- Kaside Sokak- Cemil Çi-
çek Caddesi-Şehit Hüseyin Ceran 
Sokaktan mevcut güzergahına de-
vam edecek.

39 Nolu Keçeciler, 40 Nolu 
Marsan Büsan Aykent, 41 Nolu 
Karakayış, 42 Nolu Fevziçakmak, 
54 Nolu 3.4. Organize hatları Şehir 
Hastanesi Hareket Merkezi’nden 
başlayarak Şehit Burak Aydoğan 
Caddesi-Konya Ereğli Caddesi-As-
lanlı Kışla Caddesi’nden mevcut 
güzergâhına devam edecek.

44 Nolu 2.Organize-Bosna 
Hattı; Şehir Hastanesi Hareket 
Merkezi’nden başlayarak Kanal 
Caddesi- Kaside Sokak- Cemil Çi-
çek Caddesi-Fetih Caddesinden 
mevcut güzergâhına devam ede-
cek.

Ayrıca 44 Nolu 2.Organi-
ze-Bosna Hattında 1326 Nolu 
Kayacık Yağmur durağı iptal edi-
lirken; bu durağa 34 Nolu Bilim 
Merkezi hattı uğrayacak.
ESKİ GARAJ HAREKET MERKEZİNE 
BAĞLI HATLARIN GÜZERGÂHLARI

 112 Nolu Şehir Hastanesi Eski 
Garaj Hattı; Eski Garaj Hareket 
Merkezi’nden başlayarak Piri Esat 
Caddesi-Topraklık Caddesi-Ala-
adin Kap Caddesi- Şehit Furkan 
Doğan Caddesi-Yeniceler Cad-
desi-Kaside Sokak-Kanal Cadde-
si-Burak Aydoğan Caddesi-Şehir 
Hastanesi-Alaadin Kap Caddesine 
müteakip aynı güzergâhtan Eski 
Garaj Hareket Merkezi’ne dönüş 
yapacak.

43 Nolu Pınarbaşı, 81 Nolu Di-
vanlar Ortakonak, 99 Nolu Tatköy, 
111 Nolu Tömek hatları Eski Garaj 
Hareket Merkezi’nden başlayarak 
Piri Esat Caddesi-Topraklık Cad-
desi-Kışlaönü Sokak-Aslanlı Kışla 
Caddesi-Dolappare Caddesi’nden 
mevcut güzergâhına devam ede-
cek.

32 Nolu Başak, 36 Nolu Tatlı-
cak ve 50 Nolu Sakyatan Bakırtolu 
Şatır hatlarının güzergâhında As-
lanlı Kışla Caddesi’nin Fetih Cad-
desi ile Konya Ereğli Yolu Kavşağı 
arasında kalan kısmın iptal edile-
rek Alaaddin Kap Caddesi’nden 
devam edecek.
YAZIR HAREKET MERKEZİNE BAĞLI 

HATLARIN GÜZERGÂHLARI
102 Nolu Yeni Kunduracılar 

Hattı’nın güzergâhı Mevlana Cad-
desi–Topraklık Caddesi-Piri Esat 
Caddesinden Eski Garaj Hareket 
Merkezinde son bulacak.

Otobüslerle ilgili güncel sefer 
saatlerine “atus.konya.bel.tr/atus/
otobus-tarifesi” adresinden ulaşa-
biliyor. n HABER MERKEZİ

Artık yazmaktan ve ifade etmekten 
yorulduğum Avrupa Birliğine üye olmak

• Birincisi büyük bir hayal. Hatta ha-
yal bile değil rüya. Hatta rüya olarak bü-
yük bir kâbus. 

• İkincisi bizi hiçbir zaman içeriye al-
mayacaklar (Hele ki Yunanistan, Güney 
Rum Kesimi ve Fransa varken) 

• Üçüncüsü ise (Bu kısım sübjektif-
tir bana göresini açıklıyorum) Büyük bir 
vizyonsuzluktur. Çünkü bırakın yakın 
zamanı AB’nin yıkılış süreci, BREXİT 
sonuçlanması ile başlamıştır. 

• İki yüzlülüğün alası Bölüm 1: AB’de 

de yıllar içerisinde çok gördük. En son 
yayımladıkları Yunanistan ve Güney 
Rum kesimi ile bize gönderdikleri (örtülü 
nota) / veya aba altından sopa göster-
mek 

• Ukrayna ve Moldova’nın AB ile 
üyeliğe alınması yönündeki sürecin baş-
laması (bu arada biz neredeyiz) 

• İki yüzlülüğün alası Bölüm 2. Uk-
rayna’dan gelen göçmenler ile Suriye’den 
gelen göçmenlere uyguladıkları çifte 
standart 

• İki yüzlülüğün alası Bölüm 3. Rus-
ya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini söyleyen 

ve ekonomik yaptırımlar uygula-
yan AB, İsrail’in Filistin işgali kar-
şısında tepkisiz hatta İsrail yanlısı 
olan AB  

BU AVRUPAYA 
GİRMEK Mİ İSTİYORUZ 
O zaman hayırlı olsun. (Gi-

remeyeceğimiz için) çifte vizyon-
suzluk 
NEDEN ÇİFTE VİZYONSUZLUK 

Birincisi AB’nin en türlü yalan/ 

dolan/ çifte standartları-
nı bir kenara koyalım.  
AB şu an itibariyle 
geleceği olmayan bir 
bütünleşme örneğidir 
ve yakın zaman içeri-
sinde yıkılmaya mah-
kumdur. Bu maalesef 
ki bizim vizyonsuzlu-
ğumuz. (Dediğimi gibi 
bu bölümdeki kısım 

sübjektiftir) İkincisi ise AB’nin ayakta 
kalabilmesinin şu an itibariyle tek koşulu 
Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasıdır. Bu 
kısımda AB’nin büyük vizyonsuzluğu 

DOLAYISIYLA 
Sen sağ ben selamet deyip. Türkiye 

artık bir karar vermeli ve AB’ye maksi-
mum bir yıl süre verip, eğer üye yapılma-
ması halinde AB üyelik başvurusunu iptal 
edip yeni vizyonları oluşturmalıdır

TIRNAK İÇERİSİNDE 
Gelişmişlik seviyesi oldukça yüksek 

olan birçok ülke, Avrupa içerisinde yer 
almasına rağmen Avrupa’ya üye bile de-

ğiller hatta onlar girmek istemiyorlar. 
ÖRNEK Mİ?

İsviçre 
AB’DEN KURTULAN 

İngiltere (AB’nin yıkılış sürecini önce-
den öngören veya yıkılış sürecini planla-
yıp kuran İngiltere) 

SONUÇ: 
Dünya büyük bir değişim süreci içe-

risinde hem ülkeler ve haritaların değişim 
göstereceği hem de uluslararası kuruluş 
ve bölgesel bütünleşme hareketlerinin 
değişeceği bir dönemde her şey aynı ka-
lacak gibi düşünmek bence asıl problem.

AVRUPA ÜYELİĞİ Mİ DEDİ BİRİSİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ile birlikte Şems-i 
Tebrizi Mahallesi’ni ziyaret etti. Ma-
halle sakinleriyle bir araya gelen ve 
esnaf ziyareti yapan Başkan Hasan 
Kılca; “Karatay’ımızdaki değişim ve 
dönüşümü tüm hemşehrilerimizin 
katkısı ile desteğiyle gerçekleştiri-
yoruz” dedi. AK Parti Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun ise; “AK Parti 
olarak her zaman vatandaşlarımızla 
bir aradayız” ifadelerini kullandı. Zi-
yaretlerde belediye olarak yürüttük-
leri çalışmalar hakkında hem vatan-
daşa bilgi veriyor hem de bölgenin 
taleplerini dinliyor. 

Bu kapsamda Başkan Hasan 
Kılca, AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ile birlikte Şems-i 
Tebrizi Mahallesi’nde vatandaş ve 
esnaflarla bir araya geldi. Bölge-
deki işyerlerine gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerde esnafa hayırlı işler ve 
bereketli kazançlar dileyen Başkan 
Hasan Kılca ile Milletvekili Ahmet 

Sorgun, vatandaşın birçok konudaki 
talep ve isteklerini de dinledi.  Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
bölge sakinlerinin yanı sıra ülkenin 
ve Konya’nın gelişmesinde önemli 
rol oynayan esnaflarla da buluştuk-
larının altını çizerek; “Esnaflarımızın 
öneminin farkındayız. Onlar, her 
türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen 

üretmeye, vatandaşımıza hizmet 
etmeye devam ediyorlar. Bizler de 
Karatay Belediyesi olarak ilçemizi 
esnafımız ve vatandaşımızla birlik-
te geleceğe taşıyoruz. Karatay’daki 
değişim ve dönüşümü tüm hem-
şehrilerimizin katkısı ile desteğiyle 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sor-

gun ile birlikte Alâeddin çevresin-
deki esnaflarımızı ziyaret ederek 
Merkez Öğretmen Evi’nde emekli 
öğretmenlerimizle de hasbihal etme 
imkânı bulduk. Esnafımıza bereketli 
kazançlar diliyor, öğretmenlerimi-
ze hoş sohbet ve muhabbetleri için 
teşekkür ediyorum” dedi. Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ise şun-
ları aktardı; “AK Parti olarak her 
zaman vatandaşlarımızla bir arada-
yız. Bizler hiçbir zaman halkımızdan 
kopmadık kopmayacağız. Sık sık 
yaptığımız ziyaretlerle de hemşehri-
lerimizin ve ekonominin can damarı 
esnafımızın taleplerini dinliyoruz. 
Şehrimizdeki gelişmeleri, hüküme-
timizin ve belediyemizin hizmetleri 
ile ve projelerini Konyalı kardeşleri-
mizle paylaşıyor, istek ve taleplerini 
dinliyoruz. Tüm kurum ve kuruluş-
larımızla birlikte ortak akılla hareket 
ederek, daha yaşanabilir bir Konya 
için çalışıyoruz’’ diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Kılca ve Sorgun esnafla buluştu

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçeye yeni parklar kazandırmanın yanısıra var olan parkların işlevsel-
liklerini olabildiğince artırdıklarını ifade ederek, “Parkur, bisiklet şehrine yakışır bir yatırım oldu” dedi

Meram’da gençlere yatırım
Meram Belediyesi’nin, Berli-

ka Parkı’na kazandırdığı bisiklet ve 
kaykay parkuru hizmet vermeye 
başladı. Çocukların, 3 bin metreka-
relik bir alanda bisiklet, kaykay, pa-
ten ve scooter sürerek gönüllerince 
eğlenebilecekleri bir alan kazandır-
dıklarının müjdesini veren Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
ilçeye yeni parklar kazandırmanın 
yanısıra var olan parkların işlevsel-
liklerini olabildiğince artırdıklarını 
ifade ederek, “Parkur, bisiklet şeh-
rine yakışır bir yatırım oldu” diye 
konuştu. Meram Belediyesi Berlika 
Trafik Parkı’na başta çocuklar olmak 
üzere tüm vatandaşların gönüllerin-
ce eğlenebilecekleri ve spor yapabi-
lecekleri bisiklet parkuru kazandırdı. 
Bisikletin yanı sıra kaykay, paten ve 
scooter da sürülebilecek alan toplam 
3 bin metrekareden oluşuyor. Hiz-
mete başlayan alanda incelemeler-
de bulunan Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, ilçeye yeni parklar 
kazandırmanın yanısıra var olan 
parkların işlevselliklerini ve fonksi-
yonlarını olabildiğince artırdıkları-

nı ifade etti. Eski ismiyla Gülbahçe 
Mahallesi yeni ismiyle de Lalebah-
çe Mahallesinde bulunan Berlika 
Parkı’nın da Meram’ın en güzel ve 
büyük parklarından biri olduğuna 
vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, 
“Berlika Parkımız da bölgeye nefes 
aldıran, yeşil alanlarıyla ve görselliği 
ile vatandaşlarımızdan büyük rağbet 
gören parklarımızdan biri. Biz diğer 
parklarımızda olduğu gibi buraya 
da yeni fonksiyonlar yüklüyoruz. Bir 
buçuk yıl kadar önce buraya trafik 

parkı fonksiyonunu yükledik. İlkokul 
4. sınıfta okuyan tüm öğrencilerimiz 
burada hayati bir konu olan trafik 
konusunda eğitim aldılar. Şimdi biz 
boş bir alanı daha değerlendirerek 
buraya yeni bir fonksiyon daha ekle-
dik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için 
hem kaykay hem de bisiklet parkuru 
düzenlemesi gerçekleştirdik” diye 
konuştu. Yaz tatilinin gelmesiyle 
çocukların parkta artık çok daha 
eğlenceli vakit geçirebileceklerinin 
altını çizen Başkan Kavuş, sözlerini 

şöyle sürdürdü; “Bisiklet, sağlık, ula-
şım ve eğlence için eşsiz bir fırsat. 
Dünya bunu her geçen gün biraz 
daha fazla anlıyor. Ama bu şehir bu 
noktada dünyanın çoğundan ileride. 
Buna rağmen bu alanda yaptığımız 
yatırımı her geçen gün daha da ar-
tırıyoruz. Bu parkurla çocuklarımızın 
bisiklete olan ilgi ve sevgisini artır-
mayı, onların güven içinde bisiklet 
kullanabilmelerini hatta bisiklete 
yeni binmeye başlayanlar için ken-
dilerini geliştirmelerini, gönüllerince 
eğlenebilmelerini hedefledik. Aile-
ler de buradan yararalanabilecekler 
hatta günün stresini ve yorgunlu-
ğunu burada atmak isteyebilecekler 
belki ama onlar için de en önemlisi 
çocuklarının güven içinde olduğu-
nu bilmek olacaktır. Burada sadece 
bisiklet severler değil elbet, kaykay, 
paten ve scooter kullanmak isteyen-
ler de faydalanacaklar. Böylece alan 
çok daha fonksiyonel hizmet vere-
cektir. Parkımız, bölgemize ve ilçe-
mize hayırlı olsun, hemşehrilerimiz 
ve çocuklarımız sağlıcakla kullansın-
lar inşallah.” n HABER MERKEZİ
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Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen 9. Konya Bilim Festi-
vali, Türkiye’nin en büyük bilim merkezi 
olan Konya Bilim Merkezi’nde perşem-
be, cuma, cumartesi ve pazar günü 
gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank’ın katılımı ile açılan 
BİLİMFEST yine müthiş organşzasyon 
ile adından söz ettirdi. Düzenlenen festi-
valde çocukların ve gençlerin heyecanını 
görmek bu festivalinin gençlik için ne ka-
dar önemli olduğunu ortaya koydu.  Bİ-
LİMFEST 7’den 70’e her katılımcısından 
tam not aldı ve ziyaretçiler önümüzdeki 
yılı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Şeh-
rimizde başarılı bir organizasyona imza 
atan Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere 
emeği geçenlere teşekkür eder, çalışma-
larında başarılar dilerim. 

KONYA BAROSUNDA 
SEÇİM HEYECANI HIZLI BAŞLADI

Bu yıl 110. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayan Konya Barosu ekim ayında yeni 
başkanını seçmek için sandık başına 
gidecek.  Geride kalan son üç dönem-

de Konya Baro Başkanlığını başarılı bir 
şekilde sürdüren Av. Mustafa Aladağ’ın 
başkanlığa yeni dönemde aday olma-
yacağını duyurmasının ardından Konya 
Barosu başkan adayları hızlı bir şekilde 
adaylıklarını açıklamaya başladı. Bu 
kapsamda Konya Barosu’nun ilk baş-
kan adayı olarak Vefa Hukuk Derneği 
bir açıklama yaptı. Mustafa Aladağ’ın da 
mensubu olduğu Vefa Grubunun  adayı 
Oktay Unkur oldu.  Adaylığını açıklayan 
diğer bir isim ise Demokrat Avukatlar 
Grubu adayı Av. Güneş Gül oldu. Konya 
Barosu’nun son başkan adayı ise Etkin 
Avukatlar Grubu’nun adayı Av. Elif Kizir 
oldu. 

Seçimler yaklaştıkça Konya Baro-
su’nun başkan adayları projelerini saha-
da meslektaşlarına anlatacak ve destek-
lerini isteyecek. Önümüzdeki günlerde 
Konya Barosu’na yeni adayların da çı-
kacağı konuşuluyor. Bu adaylarla birlikte 
Konya Barosu seçimlerindeki heyecan 
daha da artacak. Bu seçimleri kadın avu-
katlar ile genç avukatların belirleyeceği 
kanaatindeyim. İnanıyorum ki Konya 

Barosu seçimlerinin sonu-
cu ne olursa olsun Konya 
Barosu üyeleri verimli ve 
güzel bir seçimi daha geri-
de bırakacak.  Konya Baro-
su’nun kurulduğu günden 
bu yana hizmet eden tüm 
baro başkanlarına hizmet-
lerinden dolayı teşekkür 
eder, vefat edenlere ise 
Yüce Allah’tan rahmet dile-
rim. Ayrıca son üç dönem-
de Konya Barosu’na hizmet 
eden ve Konya basını ile her daim sıcak 
ilişkiler kuran Konya Baro Başkanı Mus-
tafa Aladağ’a da bundan sonraki yaşa-
mında başarılar dilerim.

MÜSİAD’A KOCAMAN ALKIŞ 
Müstakil Sanayici ve İş Adamları 

Derneğinin (MÜSİAD) 106. Genel İdare 
Kurulu, geçen hafta Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleştirildi. Üç gün bo-
yunca Türkiye’nin dört bir tarafı ile dün-

yanın dört bir tarafından 
Konya’ya gelen MÜSİAD 
temsilcileri Konya’yı, Kon-
ya ekonomisini ve Konya-
lı sanayicilerin başarılarını 
ve yatırımlarını yakından 
tanıma imkânı buldu. 
"Yeşil Dönüşüm Ekono-
misi" teması ile Konya’da 
gerçekleşen bu önemli 
organizasyona Konya’nın 
gururu Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum da katırarak önemli me-
sajlar verdi. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Meh-
met Hilmi Kağnıcı Konya’da misafirlerini 
en iyi şekilde ağırlarken Konya sanayisini 
ve Konyalı sanayicilerin başarılarını akta-
rıldı. Program kapsamında Konyalı MÜ-
SİAD üyesi iş adamları açtıkları stantlarla 
hem firmalarının tanıtımını yaptı, hem de 
ticaret köprüsü kurulmasını sağladılar.  

MÜSİAD Genel Başkanı da düzenle-
nen program ile önemli mesajlar verdi 
ve MÜSİAD Konya Yöneticilerini bu 
güzel organizasyondan dolayı tebrik 

etti. Konya’da MÜSİAD’ın başlattığı bu 
programların diğer işadamları dernekleri 
tarafından da yapılmasının Konya’nın ve 
Konya sanayisinin tanıtımına büyük katkı 
sağlayacağı kanaatindeyim. İnşallah en 
kısa zamanda diğer işadamları dernekle-
rimizin ev sahipliğinde Konya’da bu tür 
etkinler devam eder.

KONYALILAR OLARAK 
KONYASPOR’UN YANINDA 
DAHA GÜÇLÜ DURMALIYIZ

Anadolu Kartalı Konyaspor 100. yı-
lını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği 
festivallerin yanında 2021-2022 sezonla-
rında spor branşlarında elde ettiği başarı-
lar ile damgasını vurdu.  Futbol’da Ahmet 
Çalık Sezonunda 3. olan Konyaspor, bir 
diğer taraftan da 6 yıl aradan sonra Bas-
ketbol’da Süper Lige çıkma başarısı gös-
terdi. Konyaspor diğer branşlarda da ba-
şarıları ile adından söz ettirdi. Konyalılar 
olarak önümüzdeki sezon Konyaspor’u 

hiçbir organizasyonunda ve maçlarında 
yalnız bırakmayarak daha güçlü destek-
lememiz gerektiğini inanıyorum. Haydi 
büyük Konyaspor taraftarı, kombineni 
almanın yanında KonyaStore’den alışve-
riş yaparak takımını yalnız bırakma...

HÜSEYİN TAŞKIRAN 
KONYA’NIN GURURU 

Hayatımıza giren insanlar tesadüf 
değildir. Hayatıma girerek, beni kardeşi 
gibi benimseyen Konya ve Konyaspor 
sevdalısı Hüseyin Taşkıran ağabeyi de 
bu satırlarda yazmam gerektiğini dü-
şündüm. Hüseyin ağabey iyi bir iş insanı 
olmasının yanında çizdiği karikatürler ile 
Konya ve Konyaspor’umuzu başarılı bir 
şekilde temsil ediyor. 100. yıl coşkusunu 
yaşadığımız bu sezon Anadolu Kartalı 
Konyaspor’un efsane kadrosunu çizerek 
bizlere 100. yıl coşkusunu yaşattı. Ayrıca 
çizdiği Konya ile ilgili güzel karikatürlerle 
de gönüllere girdi. Hüseyin Taşkıran 
ağabeyin başarılarının artarak devam 
etmesini diliyor ve sosyal medyada 
Hüseyin ağabeyi takibe almanızı tavsiye 
ediyorum.

BİLİMFEST YİNE DAMGA VURDU

Seçgin: ‘Terör ve şiddet
kırmızı çizgimizdir’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kon-
ya İl Başkanı Osman Seçgin, ya-
yımladığı yazılı açıklama ile günde-
mi değerlendirdi. Orman yakanlar 
için daha ağır cezalar uygulanması 
gerektiğini belirten Seçgin, “Yaz 
aylarının gelmesi ve sıcaklıkların 
artması ile dünyada ve Türkiye'de 
orman yangınları baş gösteriyor. 
Geçtiğimiz yıl orman yangınları 
dolayısıyla büyük acı ve kayıplar 
yaşadık. Büyük bir gayretle çaba 
gösteren herkese teşekkür edi-
yorum. Muğla'ya geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum" diye konuş-
tu. BBP olarak kırmızı çizgilerinin 
terör ve şiddet olduğunu vurgu-
layan Seçgin, “Vatandaş, istediği 
siyasi partiye oy verebilir, fikirlerini 
dile getirebilir. Herkes siyasi parti 
kurabilir. Kırmızı çizgimiz ise te-
rör ve şiddettir. Teröre ve şiddete 
başvurmadan elbette herkes siyasi 
parti kurabilir. Terör örgütü uzan-
tısı olarak hiç kimse siyasi parti 
kuramaz. Dünyanın hiçbir yerinde 
buna müsaade edilmez" dedi. Geç-
tiğimiz günlerde TÜSİAD'ın İsveç 
ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi 
konusunda yaptığı açıklamayı ha-

tırlatan Seçgin "Açıklamanın şekli 
ve üslubu güzel fakat içeriği ve an-
lamı ile ilgili aynı iyimser kelimeler 
kullanamıyorum. Bu cümleler, İs-
veç veya ABD tarafından sarf edil-
miş olsa maksadını anlayabilece-
ğiz. Aynı cümleler bizim dediğimiz 
ve bizim zannettiğimiz bir gruptan 
gelmektedir. PKK'nın Mehmetçik-
lerimizie karşı kullandığı silahlar 
arasında İsveç ordusunda bulun-
ması gereken silahların olduğunu 
TÜSİAD Başkanı biliyor mu? Biz, 
İsveç'e 'Neden teröre destek veri-
yorsunuz?' sorusunu sorarken bu 
kez karşımıza TÜSİAD'ın açıkla-
maları çıkıyor” dedi.  
n HABER MERKEZİ

 PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu: "Torku markası tüketici nezdinde doğal ve güve-
nilir bir gıda markası olarak haklı bir yere sahip. Aylık bazda 9 bin ton civarı üretim yapan atıştırmalık grubumuzun üretim kapasitesinin artırılmasını sağlayacağız."

Torku, güvenilir marka oldu
Konya Pancar Ekicileri Koope-

ratifi'nin 70. Olağan Mali Genel Ku-
rulu gerçekleştirildi. Konya Şeker 
açıklamasına göre, Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi'nin 70. Olağan 
Mali Genel Kurulu, binlerce üreti-
cinin yanı sıra, Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, Çumra Be-
lediye Başkanı Recep Candan, Şe-
ker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, 
çok sayıda muhtar, sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinin katılımı ile 
Konya Şeker fabrikasında yapıldı. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Erkoyuncu, ilk 3 aylarını kurumun 
bankalara olan borçlarının yapılan-
dırmasına ayırdıklarını belirterek, 
"Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptı-
ğımız olumlu ve verimli görüşme-
nin neticesinde bu alanda hızlı bir 
ivme yakaladık. Cumhurbaşkanı-
mızın tensip ve talimatları doğrul-
tusunda devletimizin bütün irtibat 
kanalları bize açıldı. Bu konuda 
Sayın Cumhurbaşkanımıza hassa-
ten şükran ve minnet duygularımı 

iletiyorum." ifadelerini kullandı. 
Şirketlerinin, 435 bin 500 tonluk 
A kotası taahhüdünün ekimini fiili 
olarak gerçekleştirdiğini aktaran 
Erkoyuncu, "Pancar üreticilerimi-
ze önümüzdeki hafta içinde mazot 
avanslarını dağıtıp inşallah hemen 
ardından üreticimizin bayram ihti-
yaçları için ton başına 15 TL bay-
ram avansını vermiş olacağız ve 
temmuz ayı sonu gibi ikinci pancar 
avansımızı devreye alacağız." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Tarım 
ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile 
görüşmeler yaptıklarını aktaran Er-
koyuncu, şunları kaydetti: "Görüş-
meler neticesinde Bakanlık olarak 
tüm imkanlarıyla pancar üreticileri-
nin yanlarında olduklarını ifade etti-
ler. Konya pancar çiftçisinin üretim 
gücüne destek vermek amacıyla 
tahmini 50 bin tona kadar ilave A 
kotası tahsis edeceğini belirtmiş-
tir. İnşallah Konya şekerin bu ilave 
kotasıyla ve merkez fabrikamızın 
taşınmasıyla beraber üretim kapa-
sitemizi de arttırarak sizden aldı-
ğımız pancarı daha kısa bir sürede 
işlemeyi planlamaktayız. Böylece 

pancarın stokta uzun süre bekle-
mesi ve bozulmasından kaynakla-
nan kayıpların önüne geçerek ilave 
20-25 bin ton şeker üretmiş olaca-
ğız. Bir başka deyişle her yıl alınan 
pancardan daha fazla şeker elde 
etmiş olacağız. Göreve gelmeden 
önce, çiftçimize verilen gübrelerin, 
bordro dönemindeki fiyatından de-
ğil gübrenin size ulaştığı dönem-
deki fiyatından faturalandırılacağı-

na dair söz vermiştik. Geçtiğimiz 
bordro döneminde piyasada üre 
gübresi 8 bin 600 TL iken biz 3 bin 
351 TL'den faturalandırdık. Çiftçi-
mize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. 
Üretici ortaklarımıza 2022-2023 
döneminde de PANKOBİRLİK'in 
toplu alım gücüyle tedarik edip 
ulaştırdığımız 40 bin ton gübrede 
piyasa şartlarına göre yaklaşık ola-
rak ton başına 1.500 - 2.000 liralık 

bir avantaj sağlamış olduk."
"ÜRETİM KAPASİTESİNİN İLAVE 

YATIRIMLARLA DAHA DA
ARTIRILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Erkoyuncu, gerekli değerlen-
dirmeyi yaparak üreticileri mağdur 
etmeyecek arpa alımına da başlaya-
caklarını belirterek, buğday, ayçiçe-
ği ve mısır gibi ürünleri hasat dö-
neminde piyasa şartlarında alarak 
desteklerine devam edeceklerini 
ifade etti. Torku markasının tüketici 
nezdinde doğal ve güvenilir bir gıda 
markası olarak haklı bir yere sahip 
olduğunu vurgulayan Erkoyun-
cu, şu değerlendirmede bulundu: 
"Torku'muzun öncelikle iç piyasada 
pazar payının ve bulunur olmasının 
hedeflenen seviyeye gelmesi için 
gerekli tedbir ve önlemleri ivedi-
likle alıyoruz. Bu kapsamda pro-
fesyonel bir ekip kurarak markanın 
üretim, lojistik ve satış ayağını daha 
da güçlendirme çalışmalarını baş-
lattık. Bunun sonuçlarını yakın bir 
zamanda somut bir şekilde alacağı-
mıza olan inancım tamdır. Sahada 
satış noktalarında sizlerin de zaman 
zaman şahit olduğu ürünlerimizin 

bulunamaması şikayetinin gideril-
mesini sağlamış olacağız. Bu çalış-
ma nihayetinde, mevcut durumda 
belli bir üretim ivmesi yakalamış 
olan aylık bazda 9 bin ton civarı 
üretim yapan atıştırmalık grubu-
muzun üretim kapasitesinin ilave 
yatırımlarla daha da artırılmasını 
sağlayacağız. Torku markamızın et 
ve süt ürünleri üretiminde ülkemi-
zin en modern tesisi olan Panagro 
üretim kompleksimizin üretim ve 
satış hacmini de bulunduğu nok-
tadan daha ileriye götürecek ça-
lışmaları da aynı profesyonel anla-
yışla yürütüyoruz. Mustafa Kemal 
Atatürk 'Köylü milletin efendisidir' 
sözünü ilk kez 1 Mart 1922’de Bü-
yük Millet Meclisi’nde dile getiriyor 
ve açıklamasını şöyle tamamlıyor: 
'Türkiye’nin gerçek sahibi ve efen-
disi, gerçek üretici köylüsüdür.' O 
halde herkesten daha çok refah, 
mutluluk ve servete müstahak ve 
layık olan köylüdür." Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifinin 70. Olağan 
Mali Genel Kurulunda alınan bütün 
kararlar oy birliği ile alındı.
n AA

9 Temmuz 2020 tarihinde İs-
tanbul’da tedavi gördüğü hastanede 
vefat eden Akşeker Grup’un kurucu-
su Ali Şeker, dualarla anıldı. Anma 
programına Konya Valisi Vahdettin 
Özkan’da katıldı. Kırmızı et sektö-
rünün öncülerinden Akşeker Gru-
bun kurucusu iş insanı Ali Şeker 2. 
ölüm yıldönümünde unutulmadı. 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ak-
şeker Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammed Şeker, Grubun yönetim 
kurulu üyeleri, çalışanları, Şeker ai-
lesi ve davetliler ile Ali Şeker Vakfı 
tarafından yaptırılan Erzurum’un 
çeşitli ilçe ve köylerindeki kuran 
kurslarında okuyan 200 öğrencinin 

de katıldığı anma törenin ilki Üçler 
Mezarlığı’ndaki merhumun kabri ba-
şında yapıldı. 200 öğrenciyi temsilen 
15 öğrenci, Şeker ailesinin mensup-
ları ve sevenleri Ali Şeker için dualar 
okudu. Daha sonra Akşeker Grubu’n 
Karaman yolu Çomaklı’daki Akşeker 
Et Entegre Tesisleri’nin sosyal tesis-
lerinde program düzenlendi. Törene 
katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan 
yaptığı konuşmada, Ali Şeker Vak-
fı’nın çok güzel hizmetlerde bulun-
duğunu belirtirken, “Hem ticarette 
hem de hayır hizmetlerinde yarışan 
Ali Şeker geride kıyamete kadar hiç 
kapanmayacak bir sevap kapısı bı-
rakmıştır. Kendisine Allah’tan rah-

met diliyorum” dedi.Ali Şeker Vakfı 
onursal başkanı ve Akşeker Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Muham-
med Şeker’de yaptığı konuşmada 
“Babamız Ali Şeker bizlere sadece 
şirketler, mallar, mülkler bırakma-
mıştır. Bizlere emanet ettiği vakıf 
çalışmalarını onun yolunda hayır ha-
senat işlerine Allah ömür verdiği sü-
rece devam ettireceğiz” şeklinde ko-
nuştu.Ali Şeker’i ölümünün 2. yılı  
anma programında Kuran Kerim ve 
ilahiler okundu, kendisi ile ilgili kısa 
bir film izlettirildi, sema gösterisinin 
ardından yemek ikram edildi. Prog-
ramın sonunda katılımcılara hediye-
ler verildi. n HABER MERKEZİ

İşadamı Ali Şeker unutulmadı

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com
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Medine- Halis Çalışkan çiftinin kızı Hatice ile Ümmühan- Hasan Arslan çiftinin oğlu Emin, 
Aslan Grand Düğün Salonunda düzenlenen düğün merasimi ile dünyaevine girdi

Konya’nın tanınmış esnaflarından İsmail Özden’in eşi Halime Özden vefat etti. 
Merhume Halime Özden dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi

Hatice ve Emin 
mutluluğa 'evet' dediler

Halime Özden 
dualarla defnedildi

Medine- Halis Çalışkan çiftinin 
kızı Hatice ile Ümmühan- Hasan 
Arslan çiftinin oğlu Emin, Aslan 
Grand Düğün Salonunda düzenle-
nen düğün merasimi ile dünyaevine 
girdi.  Hatice ve Emin misafirlerini, 
“ İyi günümüzde mutlulukları kötü 
günümüzde üzüntüleri bir ömür 
boyu paylaşmaya söz veriyoruz. 
Sizleri bu anlamlı günde yanımızda 
olmaya davet ediyoruz. ” mesajı ile 
davet etti. 

Çalışkan ve Arslan aileleri misa-
firlerini kapıda karşılayarak davetli-
lerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
etti. Gerçekleştiren düğünde davet-
liler genç çift ve aileleri ile bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçekleş-
tiren düğünde misafirlere gelenek-

sel Konya Pilavı ikram edildi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Hatice ve 
Emin’e bir ömür boyu mutluklar di-

lerken, Çalışkan ve Arslan ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın tanışmış esnafların-
dan İsmail Özden’in eşi Halime Öz-
den 68 yaşında vefat etti. Merhume 
Halime Özden’in cenazesi dün Ha-
cıveyis Camisinde ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze namazın-
dan ardından dualarla Üçler Mezar-
lığında toprağa verildi. Özden aile-
sini acı günlerinde sevenlerinin ve 
yakınlarının yanı sıra İşadamları ve 
sanayiciler yalnız bırakmadı. Özden 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Merhume Ha-
lime Özden 3 kız 1 erkek annesiy-
di. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Halime Özden’e Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yenibahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü  : 500 TL + KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 250 TL + KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz       : 500 TL + KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 1.000 TL + KDV
Arka Tam Sayfa : 2.000 TL + KDV
Arka Yarım Sayfa : 1.250 TL + KDV
Tam Sayfa Renkli İç Sayfa : 1.700 TL + KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18 + KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA
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Yazıişleri Müdürü : Fahri ALTINOK 
Yaziişleri Müdürü: Faruk TOLĞAY

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Konya’da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nce Türk İslam Dünyası Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması düzenlendi. Programa telefonla bağlanan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm şehit aileleri ve gazilerin 24 saat emrinde olduklarını söyledi. Vali Özkan ‘Konya birliğin, bütünlüğün harcı olmuş bir şehirdir.’ dedi

Şehit ve gazi aileleri buluştu
Konya’da Türkiye Harp Malulü 

Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği'nce Türk İslam Dünyası Şehit 
ve Gazi Aileleri Buluşması düzen-
lendi. Programa telefonla bağlanan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
tüm şehit aileleri ve gazilerin 24 
saat emrinde olduklarını söyledi. 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği tarafın-
dan düzenlenen program Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Programa İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, telefonla bağlandı. 
Bakan Süleyman Soylu, "Şu anda 
Konya'dasınız. Bize büyük emanet-
ler bırakan Hazreti Mevlana'nın di-
yarındasınız. Bir tarafta Hacı Bayra-
mı Veli Hazretleri, bir tarafta Eyüp 
Sultan Hazretleri var. Diğer tarafta 
Veysel Karani Hazretleri, bir tarafta 
Hacı Bektaşı Veli Hazretleri var. Biz 
büyük coğrafyanın çocuklarıyız. Biz 
başkalarının topraklarına gözümü-
zü diktiğimiz için değil, tam tersi 
herkesin kendi coğrafyasında hu-
zur içinde yaşamasını temin etmek 
için bir gayretin içerisindeyiz. Biz 
Avrupalı değiliz, biz Batılı değiliz, 

Amerika'nın ve Avrupa'nın sömür-
ge ülkeliğini yapanlardan değiliz. 
Dünyanın neresinde olursa olsun 
ilayı kelimetullahı, hakkı, adaleti, 
hakkaniyeti, vicdanı, merhameti, 
şefkati ortaya koyan bir medeni-
yetin evlatlarıyız. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan bütün 
dünyaya ısrarla bunu anlatmaya 
çalışıyor. Çünkü bu milletimizin, 
ecdadımızın sesidir, bu gelecek 
nesillerimize bıraktığımız emanet-
tir. Etrafımızdaki coğrafyada olup 
biteni hepimiz takip ediyor ve izli-
yoruz. Dünyanın buna nasıl sessiz 
kaldığını takip ediyor ve izliyoruz. 
Zengin ülkelerin nasıl seyrettiğini 
hepimiz takip ediyor ve izliyoruz. 
Biz belki dünyanın en zengin ülkesi 
değiliz ama son dört yıldır dünyada 
insani yardımlarda birinci ülkeyiz. 
Etrafımızdaki coğrafyada ve dün-
yada ne olursa olsun sessiz kal-
mayan ülkeyiz. Haksızlığa, zulme, 
kötü davranışlara sırtını dönmeyen 
bir ülkeyiz. Allah sizden razı olsun. 
Yanınızda olmak, sizin yanınızda 
bulunmaktan şereflenmek isterdik 
ama Cenabı Allah bu akşam nasip 

etmedi inşallah en kısa sürede bir-
likte olmak nasip olur” dedi. Bakan 
Soylu, tüm şehit aileleri ve gazilerin 
24 saat emrinde olduklarını söyledi.

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE 
BİR ARADA BULUNMAKTAN

 DOLAYI BÜYÜK BİR MEMNUNİYET 
DUYUYORUM"

Vali Vahdettin Özkan, şehit 
aileleri ve gazilerle bir arada bu-
lunmaktan dolayı büyük bir mem-
nuniyet duyduğunu ifade etti. 
Konya’nın Anadolu’nun kalbi oldu-

ğunu belirten Vali Vahdettin Öz-
kan, “Konya öteden beri mazisinde 
hep ilmin, irfanın cari olduğu bir 
beldemiz. Böyle mübarek bir belde 
bu türden ilmi, irfanı, şahadet ku-
rumunu en iyi algılamış, yaşamış, 
Selçuklular’ın kuruluşundan beri 
bu şehadet şerbetiyle toplumun, 
birliğin, bütünlüğün harcı olmuş 
bir şehirdir. Böyle bir toplantının 
Konya’da olmasını çok anlamlı bu-
luyorum. Büyükşehir Belediyemiz, 
merkez ilçe belediyelerimiz böyle 

bir faaliyet için yarış içerisine girip 
müracaatta bulundu. Bu manevi 
hizmetler için şehit yakınlarımıza, 
gazilerimize yönelik böyle bir kıy-
metin biliniyor olması şehir açısın-
dan çok büyük bir kıymet olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Elbette şeh-
rin yöneticileri, belediyeleri, mer-
kezi temsilcilerinin sizin duanıza, 
maneviyatınıza ihtiyacı var. Bu bi-
zim esasen toplumsal birliğimizin, 
bütünlüğümüzün harcıdır. Eğer 
biz şehadet kurumunu unutursak, 
gazilerimizi unutursak bu birliği-
mizin, bütünlüğümüzün, medeni-
yetimizin, inancımızın zafiyetiyle 
ilgili bir konudur. Dolayısıyla bu şe-
hirde, bu iman, bu vicdan hep ola 
gelmiştir. Bütün temennimiz, du-
amız Anadolu’nun bütününde bu 
inancın devam etmesidir. Şehit ya-
kınlarımıza, gazilerimize bunların 
kutsiyetine inanma ve bunu refleks 
haline getirmek bizim en büyük 
harcımızdır. Şehrimize şeref verdi-
niz. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz 
bizim en kutsi emanetimizdir. İn-
şallah bütün dünyada, Türk İslam 
aleminde bu toplantı birliği, bera-

berliği daha da pekiştirmeye vesile 
olacaktır diye ümit ediyorum. Şehit 
yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili 
çok yüksek derecede bir hassasiye-
tin devlet yöneticilerimizde olması 
önemli. İçişleri Bakanımız yangın 
bölgesinde bütün o hengamenin 
içinde buraya canla başla gelmek 
istedi. Yetişemeyince telefonla da 
olsa mutlaka ailelerimizle hasbihal 
edelim dedi. Diğer bakanlarımız da 
aynı duygular içinde. Allah şehitle-
rimizin şefaatine cümlemizi dahil 
etsin diye dua ediyoruz. Gazileri-
mize sağlık, sıhhat diliyoruz. Bizce 
ifa edilecek bir hizmet olursa emre 
amadeyiz” dedi. Türkiye Harp Ma-
lulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Başkanı Mustafa Işık da, 
programda kendilerine destek ve-
ren başta İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu olmak üzere herkese teşek-
kür etti. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da, 
şehit ailelerinin her isteğinin ken-
dileri için bir emir olduğunu ifade 
etti. Programa, Konya Valisi Vah-
dettin Özkan, protokol mensupları, 
şehit aileleri ve gaziler katıldı. n İHA

Konya’da kanalizasyon çalışması 
sırasında toprak kayması meyda-
na geldi. Toprak altında kalan işçi 
hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 

Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Cad-
desi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, kanalizasyon çalışma-
sı yapıldığı esnada toprak kayması 
meydana geldi. İşçilerden Mehmet 

Maral (66) kayan toprak yığınının al-
tında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 
AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen ekiple-
rin kurtarma çalışmaları sonucunda 

Mehmet Maral’ın cansız bedenine 
ulaşıldı. Maral’ın cenazesi Konya 
Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n HABER MERKEZİ

Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Seydişehir’de ormanda 
piknik yasaklandı

FETÖ firarisi 
Konya’da yakalandı 

Seydişehir’de Kuğulu Park ha-
ricinde ormanlık alanlarda piknik 
yapılması yasaklandı. Yaşanan or-
man yangınlarının ardından İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel Mü-
dürlüğü’nün, “Orman Yangınla-
rı” konulu genelgesi çerçevesinde 
Seydişehir Kaymakamlığında İlçe 
Orman Yangınları İle Mücadele Ko-
misyonu tarafından alınan karar ile 
Kuğulu Park mesire alanı haricinde 
ormanlık alanlarda mangal, sema-
ver yakılması, ormanlık alanlarda 
gezi ve piknik yapılması ile düğün-
lerde maytap, havai fişek atılması 
yasaklandı. İlçe Kaymakamı Deniz 
Pişkin yaptığı açıklamada, “İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür-
lüğü’nün, Orman Yangınları konulu 
genelgesi çerçevesinde İlçe Orman 
Yangınları İle Mücadele Komisyonu 
toplantısını ilgili kurumların katılımı 
ile gerçekleştirdik. Toplantı sonrası 
ilçemiz geneli alınan kararlar ge-
reği ilçede tüm ormanlık alanlarda 

piknik ateşi, mangal, semaver ve 
benzeri yakılmasının yasaklanma-
sı, sadece Kuğulu Mesire Alanında 
mangal, semaver yakılmasına izin 
verilmesine, ormanlık alanlara gezi, 
piknik vb. amaçlarla giriş çıkışla-
rın yasaklanmasına, tüm ilçemiz-
de kontrollü veya kontrolsüz anız 
yakılmasının yasaklanmasına, tüm 

ilçemiz genelinde havai fişek, may-
tap vb. patlayıcı maddelerin kulla-
nılmasının yasaklanması kararlarına 
oy birliği ile karar verilmiştir. Va-
tandaşlarımızın her konuda olduğu 
gibi bu konuda da hassasiyetle dav-
ranmalarını ve kurallara uymalarını 
önemle rica ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da “FETÖ silahlı terör 
örgütüne üye olmak” suçundan 
hakkında 2 ayrı yakalama emri ve 
10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ceza-
sı bulunan şahıs, polis ekiplerince 
yakalanarak cezaevine gönderildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü (TEM) 
ekipleri, firari şahsın yakalanma-
sına yönelik gerçekleştirilen ça-
lışmalar neticesinde, Ankara Ağır 
Ceza İlamat Masası ve Ankara 2. 
Ağır Ceza Mahkemesince hakkın-
da 2 ayrı yakalama emri bulunan 
N.M.A.’nın Konya’da olduğunu 
tespit etti. 

TEM ekiplerinin yaptığı saha 
çalışmaları sonucunda kaldığı yer 
tespit edilen FETÖ firarisi N.M.A., 
yapılan operasyonla yakalanarak 
gözaltına alındı. 

“FETÖ silahlı terör örgütüne 
üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 

şahıs, TEM Şube Müdürlüğünde-
ki işlemlerinin ardından cezaevine 

gönderildi.
n HABER MERKEZİ
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Akören Tarihini kaleme alan Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu, Akören’in spor alanında da oldukça başarılı olduğunu 
bildiriyor. Tulukcu, Akören’de spor alanında çeşitli kurslar açıldığına, ilçenin sporla hep içli dışlı olduğuna dikkat çekiyor

Akören, sporda da gururlandırdı
Araştırmacı-Yazar Muzaffer 

Tulukcu, Akören tarihini kaleme 
almayı sürdürüyor. Akören’ni sos-
yo-kültürel ve ekonomik yapısıyla il-
gili önemli bilgiler veren Tulukcu, bu 
yazı dizisinde Akören’in sporla olan 
bağına dikkat çekiyor.

AKÖREN SPOR TARİHİ 
Akören’de spor olayları genelde 

Cumhuriyet Bayramlarında yapılan 
güreş, koşu, bisiklet ve at yarışları ile 
başlar. Bunun dışında Taş Fırlatma 
yarışması çok meşhurdu. (Taş atma, 
bu günkü gülle atma) her mahallede 
yüksekçe bir taşın üzerinden bazen 
de köy odalarının çıkış merdivenle-
rinden taş fırlatma yarışları yapılır-
dı. Taşın düştüğü yerler işaretlenir. 
Zaman zaman böreğine, fıstığına, 
yumurtasına iddialı yarışmalarda 
olurdu. 

Taş atmanın çokça yapıldığı yer 
ise Mustafa Çetin ilkokulunun köşe-
sindeki (fotoğrafta görülen) özel bir 
taşın üzerinden yapılan müsabaka-
lardı. Burada yapılmasının en büyük 
sebebi gençlerin kendilerini koca 
çeşmeye su doldurmaya gelen genç 
kızlara kendilerini göstermek arzu-
sundan kaynaklanıyordu. 

Ayrıca yöreye özgü “Kabak” adı 
verilen, bugün herhangi bir spor dalı 
ile benzerliği olmasa da spor türü 
bedensel bir oyun vardı. Bu oyun iki 
takım halinde oynanır. Belirli bir me-
safede açılan takımlar kişi sayısına 
göre, taşları üst üste koyarak kaleler 
yaparlar. Her iki takım birbirlerinin 
kalesini gene taş fırlatarak yıkmaya 
çalışırlardı. Hangi takım taş kaleleri-
ni erken yıkarsa diğer takımın sırtına 
biner. Kendini iki kale arasında gö-
türttürürdü.

Söz konusu spor olaylarının 
herhangi resmi bir kaydı yoktur, 
zaten bu müsabakalar herhangi bir 
federasyona bağlı yapılan müsaba-
kalarda değildi. Bu yarışmaları ma-
halle sporu olarak yorumlayabiliriz. 
Akören’in ilk tescilli sporcusu Arif 
Harmancı, 1930 yılında asker iken 
Ankara’da 10 000 m. atletizm yarı-
şında birincilik madalyasını boynuna 
takmasıdır. Ancak 1945-48 yılları 
arasında Ahmet Karaoğlu, Sait Ay-
demir ve Mehmet Yılmaz, 1947-
49 yıllarında Osman Erden, 1950'li 
yılların sonlarında ise İsmail Hakkı 
Dursun Atletizm branşıyla, 1945-48 
arası Hasan Fehmi Akın Boks branşı 
ile, Abdülkadir Taşkıran, Saffet Arıcı, 
Durmuş Ali Ipıl (Koreli), Ahmet Sa-
mancı, İsmail Hakkı Dursun güreş 
branşı ile gerek okullarını gerekse 
Konya Bölgesini başarılı bir şekilde 
temsil edecek düzeyde lisanslı olarak 

spor yaparak Akören'i temsil etmiş-
lerdir. H. Hüseyin Turgut önce ge-
rek Sarayönü Konuklar Ziraat Okulu 
sonrasında da İvriz Köy Enstitüsü’n-
de eğitimini sürdürürken atletizmle 
ilgilenmiş, sonrada futbol oynamıştı.

    S. Ahmet Gültekin (Hoca) ve 
Halil Ağa (Tulukçu) da güreş ile il-
gilendiler. 1950-55 yıllarda öğrenci 
olduğu Kız Meslek Lisesi ve Konya 
Kız Öğretmen Okulu adına Mavzer 
atıcılığı, voleybol ve atletizm yarışla-
rına katılan birincilik alanlardan biri 
de Rahime Gültekin'dir. Okul voley-
bol takımında yer alan Rahime Ha-
nım atletizmde 800 m. yarışlarına 

katılarak Konya birincisi olmuştur.  
Gene 1950’li yıllarda M.Ali Kayhan 
Akşehir Öğretmen Okulu’nda eğiti-
mini sürdürürken güreş sporu yap-
tığı bilinir. 

Ayrıca 1948-50 yıllarında Akö-
ren'de belediye başkanı Seyit Ali 
Yıldırım döneminde atıcılık kursu 
açıldığı antrenör Mevlüt Efendi ta-
rafından ders verildiği de bilinmek-
tedir. 1960'lı yıllarda Turan Bilge’nin 
uzun süre güreşle meşgul olduğu da 
malumdur. Öğrenimi döneminde 
Nuh Harmancı'nın da atletizm yap-
tığı bilinmektedir.

1955-60’lı yıllarda Konya'da öğ-

renim gören Akörenli gençler genel-
de Aydoğdu, Öğretmen Evleri, Paşa-
lı Köprü, Devlet hastanesi ve Pirebi 
civarında otururlardı.

Sanat okulu, Ticaret Lisesi, Er-
kek Lisesi, I.H.L., Karma Ortaokulu 
ve D.D.Yolları Çıraklık Okulları’nda 
okuyan bu gençler okul bitiminde 
Akören'e dönseler de diğer zaman-
larda spor yapmaya zaman bulurlar. 
İsmail Hakkı Dursun gibi ferdi bran-
şlardan ziyade çoğunlukla futbola 
meraklıydılar. 
ADIM ADIM AKVİRAN KÜLTÜRSPOR

Zaten Akören'de eskiden beri 
bayram günleri Akören dışındaki 

gençlerinde bayrama gelmesiy-
le gençler kendi aralarında iddialı 
maçlar yaparak futbola olan ilgile-
rini göstermişlerdir. Söz konusu bu 
maçlar ilk zamanlar şu anda müf-
tülüğün olduğu yerdeki boşlukta 
yapılırdı (Halkevinin arkası). Hatta 
Kültürspor'un kurulduğu ilk yıllarda 
yapılan özel maçlar çoğu kez bura-
da oynanırdı. Nitekim bir seferinde 
kale arkasına denk gelen Demirci 
Duran'ın evinin birkaç pencere camı 
atılan şut neticesinde kırılmış içeri 
giren topu, Cafer Gündüz'ün annesi 
topu vermek istememiş, kahrederek 
" gidin topunuzu nerede oynayacak-
sanız oynayın " diyerek topu ancak 
bu şekilde geri vermiştir Bu sahada 
oynanan özel maçın birinde çocukla-
rın yaptığı şu tezahürat çok kişi ta-
rafından hatırlanmaktadır: “İster Ye-
ner, İster Savaş Farketmez” (Soysal 
Kardeşler) O yıllarda T.M.O. karşısı, 
şu andaki Meram Eski Yol köprüsü-
nün kuzeyinde bulunan Rahmetli 
Ahmet Çetin'in (Çetin Apartmanı) 
eski evinin olduğu çevre boştu ve 
bu gençler zaman zaman bu boş-
lukta maç yaparlardı. Hatta buraya 
Akörenli gençler kendi aralarında 
“Mithat Paşa Stadyumu” ismini 
bile takmışlardı. Bu spor sahası bi-
raz çukurdu. Çevresi boş idi yalnız-
ca bir köşesinde Zarife isminde bir 
kadının küçük bahçeli bir evi vardı. 
Konya’daki Akörenli 15 genç; İsmail 
Öncel, A.Kadir Buğdaycı, Nihat Sağ-
lam, Mustafa Yılmaz, İsmail Dur-
sun, İsmail Türkoğlu (Demiryolcu), 
Ahmet Özel, Süleyman Doğaner, 
Abdurrahman Doğaner, H.Hüseyin 
Eralp (Arap), Ahmet Öğüt (Müftü) 
Mustafa Evren, Halit Yarımca, Ab-
durrahman Karakoca, Yener Soysal, 
Savaş Soysal, Hasan Turgut, Ayhan 
Çetin, Mustafa Erdoğan (Mikro) Ha-
tunsaraylı Ahmet, Orhaniyeli Seyit 
Yavuz, Akörenli olmayanlardan Yü-
cel, Ali Demirok ve Özdemir de bu 
ekibe katılırdı. İlerlemiş yaşına rağ-
men M.Ali Doğaner (Polis) Amca 
da gençlerle top koşturur, onlara 
ağabeylik yapardı. H.İbrahim Gülte-
kin, A.Kadir Taşkıran, Saffet Arıcı ve 
A.İhsan Buğdaycı gibi birkaç kişi ise 
futbol oynayanları sürekli takip ve 
teşvik ederlerdi.

M.Ali Doğaner ile A.Kadir Buğ-
daycı dolaylı amca oğullarıdır. Yaş 
farkı çok fazla olduğu için Buğdaycı 
kendisine "amca" diye hitap ederdi. 
Bu futbol oyunu anına da yansırdı 
Buğdaycının "at amca, vur amca" 
demesi, ayrıca orada olanların ge-
nellikle iki katı yaşı olması sebebi ile 
M.Ali Doğaner Akörenlilerin oldu 

M.Ali Amcası. 
Abdülkadir Buğdaycı, Yener ve 

Savaş Soysal o yılların lisanslı futbol-
cularıydılar. Gene o yıllarda üçlü bir 
turnuva organize edilir. Bir cumarte-
si günü Akviranlı gençler Orhaniyeli 
gençleri 3-0 yenerler. Ertesi günü 
maç Hatunsaray'ladır. Mustafa Yıl-
maz'ın sakatlığı nüksedince kenarda 
takunyalı olarak seyretmeye gelen 
M. Ali Doğaner santrafor oynamak 
zorunda kalır. Maçın tek golünü 
takunyalı Polis M. Ali amca atar. 
Ogünleri yaşayanlar bu unutmazlar. 
Üçlü turnuva takunyalı M. Ali Am-
canın attığı gol ile Akviranlı genç-
lerin şampiyonluğu ile neticelenir. 
O günlerde Hatunsaray takımında 
oynayan, kendini başarılı futbolu ile 
Konya'da kabul ettirmiş Hafız Hik-
met olay çıkarmak ister.  Fakat yıl-
lar sonra uzun dönem Konya İmam 
Hatip Lisesi’nin Müdürlüğü'nü de 
yapmış olan Bayram Başpınar, o gün 
genç yaşına rağmen ortalığı yatıştı-
rır. Ortamı yumuşatır turnuvanın 
sakince son bulmasına sebep olan 
takdire şayan bir olgunluk ve liderlik 
gösterir. 

O yıllarda İsmail Türkoğlu kale-
ci, Mustafa Erdoğan (Mikro) Sol bek, 
Abdülkadir Buğdaycı libero, İsmail 
Öncel stoper, Nihat Sağlam sağ açık 
(suratlı idi), Mustafa Yılmaz santra-
for, Ayhan Çetin orta saha (kuvvetli 
idi), Hasan Hüseyin Eralp sağ bek, 
Mustafa Evren (Ficcik) mevkilerde 
oynarlardı.

1956-64'li yıllarda Akviran Kül-
türspor'da futbol oynayan Mustafa 
Erdoğan Mikro Mustafa) oynadığı 
futbolla iz bırakmış olacak ki, yıllar 
sonra Rahmetli A.Kerim Embel Bi-
zim Eller şiirinin 4. kıtasında bakın 
ne diyor (24 Ekim 1995)  Yolun 
yarısından sonra görünür , sonra-
sı Üsküse Mikro Mustafa tutulmuş 
yorgunluktan yine menüsküse Çu-
kurçimen az ileride, sonra Akkise 
Bekleyenlerin, olurda göçerken dün-
yada sana gelse. Menüsküs (Dizde 
meydana gelen spor sakatlanmala-
rından biri, son yıllarda teknoloji im-
kanlar ile ameliyatı kolaylaştı, ama 
eskiden menüsküs sakatlığı çoğu 
zaman sporcuların sporu bırakma-
larına neden olacak kadar önemli 
sporcu yaralanmalarındandı) Abdül-
kadir Buğdaycı, o günlerde maçların 
organizesi ile de ilgilenir. Dolayısıyla 
kaptan hüviyetinde idi. Başka kulüp-
lerde (Şekerspor) futbol oynayan Ye-
ner ve Savaş Soysal kuruluş aşama-
sından önce yapılan özel maçlarda 
Akviran'ın formasını giymekten ayrı 
bir haz ve gurur duymaktaydılar.

29.Ekim 1958 Cumhuriyet Bayramı geçit merasiminde. Akviran Kültürspor: Abdülkadir Buğdaycı, Nihat Sağlam, 
İsmail Hakkı Dursun, Mustafa Yılmaz, Hasan Hüseyin Eralp, Aşağıdakiler: Rafet Sönmez.

Bir zaman Akörenli gençlerin üzerine çıkıp 
Taş Fırlattıkları sütun.

Bir zamanlar Akviran Kültürspor’un soyunma odası 
olarak kullanılan Kademe’deki yer. 

Akviran Kültürspor’un ilk yılları. Ayaktakiler: Ali İhsan Buğdaycı, Halit Yarımca, 
Yönetici (Adliye çalışanı), Abdülkadir Buğdaycı, Hasan H. Turgut. Oturanlar: H 

Hüseyin Eralp, Nihat Sağlam, Mustafa Yılmaz, Mustafa Erdoğan (Mikro Mustafa) 

S. Ahmet Gültekin güreşe meraklı idi. Kardeşlerin küçüğü Halil İbrahim Gültekin 
ise, Akviran Kültürspor’un kuruluşunda çok gayret etmişti. Ortanca Mustafa 

Gültekin’in merakı şoförlüktü. 

19 Mayıs 1956 İbrahim Taşkın
 Diyarbakır’da güreş müsabakasında.

Güreş sporu yapan Turan Bilge Judo 
İl Temsilciliği yanında, Konyaspor’da 

yöneticilik de yapmıştı.

Akören’in Spordaki İlk Madalyası. 
1930 Ankara Atletizm 10 000 m. 
Birincisi Arif Harmancı’ya ait. 

Önce güreş sporu yapan İsmail Hakkı 
Dursun, sonrasında atletizm sporunda 
başarılı olmuştu. 14.12.1958 tarihinde 
Dursun, Bölge Kupası Kır Koşusu’nda 

birinci olduğu yarış sonrası.

D. Ali Ipıl (Koreli) de 
güreş sporu yapmıştı.1950’li yılların güreşçisi Saffet Arıcı

1950’li yıllar. Güreş antrenörü Duran Koçak, Halil Koçal, Celal Peblica, 
Abdülkadir Taşkıran, İsmail Hakkı Dursun Konya Şehir Stadı’nda.

Akörenli Gençler Perçinlik’te futbol için hazırlar. Abdurrahman Kol, Ramazan 
Tunç, Orhan Bayrakçı, H. İbrahim Kol, Necati Karakemik.

1955-56 Mitat Paşa Stadı. Ayaktakiler: Hüseyin Eralp, İ.Hakkı Dursun, 
İsmail Türkoğlu, Abdurrahman Doğaner, Abdülkadir Buğdaycı, Ahmet Hamdi Öğüt. 

Oturanlar: Mustafa Evren, Vural (yabancı), Mustafa Yılmaz, Özdemir (yabancı)
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Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen “Selçuklu Payitahtı Konya” etkinlikleri coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi

Konya, Selçuklu 
Payitahtlığını kutladı  

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devle-
ti’ne başşehir oluşunun 925. yılı do-
layısıyla “Selçuklu Payitahtı Konya” 
programı gerçekleştirdi. Binlerce va-
tandaşın katılımıyla Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’nda gerçekleştirilen prog-
ram, Mehteran Topluluğu konseriyle 
başladı. Ardından belgesel sunumu 
ve protokol konuşmalarıyla devam 
etti. Düzenlenen programa Vali Vah-
dettin Özkan, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekili Übeyit Aça, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu,  
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik ile çok sayıda 
vatandaşımız katıldı. 

‘BU MİRASI HEP BERABER 
OMUZLAMALIYIZ’

Vali Vahdettin Özkan , Selçuklu 
Devleti denince hükümetin yanın-
da hikmetin de akla geldiğine dikkat 
çekti. Özkan, “Elbette ki kuvvetli pa-
dişahlar, kuvvetli devlet yöneticileri 
olmuştur ama bunlar ilimle, irfanla 
kuvvet kurmuşlardır. İlim, irfan ve 
hikmetin hükümetle birleşmesiyle 
bu uçuş olmuştur ve Türk-İslam me-
deniyetinin inkişafına yol açmıştır. 
Bugün de bizler böyle bir mirasın ço-
cukları olarak bunu gerçekten devle-
timizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, 
siyasi partilerimizle, ilim erbabımızla 
hep beraber omuzlamak durumun-
dayız.” ifadelerini kullandı.

‘KONYA PAHA BİÇİLEMEZ BİR 
MİRASI BAĞRINDA TAŞIYOR’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Übeyit Aça, günün an-
lam ve önemine binaen yaptığı ko-
nuşmasına, “Bugün 2 milyon 277 
bin hemşehrimizle birlikte; yalnızca, 
tarihin en köklü medeniyetlerinden 
birine başkent oluşumuzu değil; 
aynı zamanda kültürün, ilmin, irfa-
nın ve mimarinin de başkenti oluşu-
muzu kutluyoruz.Asırlar önce Orta 
Asya’nın çetin düzlüklerinden yola 
çıkan atalarımız, uzun ve meşakkatli 
bir serüvenin ardından Malazgirt’le 
başlayan Anadolu destanımızı, Konya 
ile taçlandırıp bu toprakları ebediye-
te kadar vatan kıldılar.Konya’mız; 
İslam’ın sancaktarı, fetihlerin kalbi 
Türkiye Selçuklu Devleti’ne 925 yıl 
önce kutlu bir günde başkentlik yap-
maya başladı. Selçuklu mührüyle 
düşmana karşı sarsılmaz bir bent ve 
huzurla dolu bir şehir olduk. Mevla-
na Celâleddîn-i Rûmî, Belh’te başla-
yan vuslat yolculuğunu bu şehirde 
tamamladı. Şems-i Tebrîzî, şehir 
şehir dolaşıp Konya’nın gönül deni-
zinde yaşadı ebedi dostluğun saade-
tini. Nice âlimin hak ve hakikat ışığı 
Konya’dan yayıldı manevi iklimlere. 
Nice şairler en güzel mısralarını bu 
şehrin sokaklarında kalemle buluş-
turdu. Hak aşığı dervişler, bu şehirde 
aşındırdı dergâhların kapılarını. Kon-
ya’mız; tarihiyle, kültürüyle ve eşine 
az rastlanır doğal güzellikleriyle paha 
biçilemez bir mirası bağrında taşıyor. 
Her sokağında Selçuklu’nun, Osman-
lı’nın şaheserlerine şahitlik ediyoruz. 
Bizlere düşen; sahip olduğumuz bu 
mirası en güzel şekilde koruyarak, 
yüceltmek ve şehrimizin yarınlarıy-
la buluşturmaktır. Ancak bu şekilde 
ecdadımıza vefa göstermiş ve onları 
razı etmiş oluruz.Bizler Konya’mızı 
ihya etmek ve eski ihtişamına kavuş-
turmak için hep birlikte, ortak akılla 
çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun ki 
böyle güzel bir şehre hizmet ediyor ve 

yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz.
Yüce Rabb’im birliğimizi, beraberli-
ğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.
Bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, Konya’mızın Selçuklu Devleti’ne 
payitaht oluşunun 925. yılını en kalbi 
duygularla kutluyor, cennet mekân 
ecdadımızı dualarla yâd ediyorum” 
dedi. 

‘KONYA’NIN HALA BAŞKENT OLMA 
HÜVİYETİNİ ÜZERİNDE TAŞIYOR’ 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, Konya’nın hala başkent 
olma hüviyetini üzerinde taşıdığını 
belirterek, “Konya’mız 925 yıl önce 
başkent oldu. Bir başkent daima 
başkenttir. Konya ilmin de irfanın da 
sanatın da kültüründe, medeniye-
tinde başşehri olmuştur ve başşehir 
olmaya da devam ediyor. Konya’mız 
bugün tarımın, sanayinin, turizmin 
başşehri olmaya, yine aynı şekilde 
insanlığın ve medeniyetin başşehri 
olmaya devam ediyor” diye konuştu. 

‘KONYA 13. YÜZYILDA İLİMİN, 
İRFANIN VE MEDENİYETİN 

BAŞKENTİ OLMUŞ’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Konya’nın bundan 925 yıl önce 
sadece Anadolu Selçukluları’nın baş-
kenti olarak kalmadığını; döneminde 
ilmin, irfanın, medeniyetin başkenti 
olduğunu belirtti.  Kılca, “Konya bun-
dan 925 yıl önce başkent olmuş ama 
sadece Anadolu Selçuklu Devletinin 
başkenti olarak kalmamış. Döne-
minde 13. Yüzyılda ilimin, irfanın ve 
medeniyetin başkenti olmuş. Kon-
ya’mızda büyük düşünürler ve tasav-
vuflar burada yaşamış. Yine büyük 
devlet adamları ve sultanlar burada 
yaşamışlar. Bizlere bırakan mirasa el-
hamdülillah sahip çıkıyoruz” şeklinde 
konuştu.

 ‘KONYA HER ZAMAN 
İMPARATORLUKLARIN 

MERKEZİNDE OLAN BİR BAŞKENT’
Meram Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş, Konya’nın Anadolu’nun tam 
da ortasında, her zaman hükümdar-
lıkların, imparatorlukların merkezin-
de olan bir başkent olduğunu ifade 
etti. Kavuş, “Bizler atalarımızı asla 
unutmadık. Atalarımızdan kalan fiziki 
mirası korumakla kalmadık ruhumuz 
ve gönlümüzle onlar gibi düşünerek 
onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ata-
larımızın büyüklüğün farkındayız. Bir 
başkent daima başkenttir. Atasını 
bilmeyen geçmişi ne şekillendirebi-
lir ne de yönlendirebilir. Atalarımızı 
unutmamız lazım. Selçuklu ve Os-

manlı torunu olmaktan hepimiz gu-
rur duyuyoruz. Biz onlardan aldığımız 
sancağı yaşatmaya devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘ECDADIMIZI RAHMETLE VE 
ŞÜKRANLA ANIYORUZ’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ise , “Bu mübarek toprakları 
bize emanet eden ecdadı rahmetle 
ve şükranla anıyoruz. Büyük müca-
delelerle bu topraklar, bugüne kadar 
aziz milletimizin medeniyetini devam 
ettirmesi adına büyük mücadelelerin 
geçtiği topraklar. Bu program gele-
neksel hale geldi. Başta Büyükşehir 
Belediye Başkanımız olmak üzere 
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza 
da şükranlarımı ifade ediyorum.” diye 
konuştu.

KUTLAMALAR VATANDAŞLARDAN 
TAM NOT ALDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Konya’nın Türkiye Selçuklu Devle-
ti’ne başşehir oluşunun 925. yılı do-
layısıyla gerçekleştirdiği “Selçuklu 
Payitahtı Konya” programı vatandaş-
lardan tam not aldı.  Vatandaşlardan 
Ramazan Yılmaz, Türkiye Selçuklu 
Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı 
dolayısıyla gerçekleştirdiği “Selçuklu 
Payitahtı Konya” programın gerçek-
leşmesinden ötürü emeği geçenlere 
teşekkür ederek bu tür etkinliklerin 
devamını beklediklerini ifade etti.

BU TARZ ETKİNLİKLER KONYA’NIN 
TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR 
Yaşar Bostancı, Konya Büyükşe-

hir Belediyesi önderliğinde gerçekleş-
tiren kültür ve sosyal etkinliklerden 
oldukça memnun kaldıklarını ifade 
ederek, “Şehrimizde başta Konya 
Büyükşehir Belediyemiz önderliğin-
de gerçekleştiren kültür ve sosyal 
etkinliklerden oldukça memnun ka-
lıyoruz.  Düzenlenen etkinliklere de 
elimizden geldiği kadarıyla katılmaya 
gayret ediyoruz.  Özellikle bir payitaht 
şehir olan Konya’da Türkiye Selçuklu 
Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı 
dolayısıyla gerçekleştirdiği “Selçuklu 
Payitahtı Konya” programı kutlaması 
gençliğimizin ecdadını ve kahraman-
lığını öğrenmesi adına oldukça önem-
li ve anlamlı. Bu tür organizasyonlar 
Konya’nın tanıtımına katkı sağlıyor” 
dedi. Mustafa Çelik isimli genç ise 
düzenlenen programlar biz Konyalı 
gençlerin tarihini hatırlaması adına 
oldukça güzel ve anlamlı olduğunu 
ifade ederek, “Gerçekleştiren bu et-
kinliklerden oldukça memnunuz. Biz 
gençler düzenlenen programlar ile 

her zaman gurur duyduğumuz ecda-
dımız ile yeniden daha güçlü bir şe-
kilde gurur duymamızı sağlıyor” diye 
konuştu.  Osman Çamurlu ise bele-
diyeler önderliğinde gerçekleştiren 
kültürel etkinlikleri önemsediklerini 
ifade ederek bu tür programın hazır-
lamasında emeği geçenleri kutladı. 
Mustafa Sarı ise   bu tür kutlamaların 
tarihi yeniden canlandırdığını dikkat 
çekerek, “Tarihimizi geleceğimizin 
mimarları  gençlerimize aşılamamız 
açısından bu tür programlar oldukça 
önemli. Tüm vatandaşları Konya’nın 
tarihi ve doğal güzelliklerini görme-
ye davet ediyorum” Selçuk Akdeniz 
ise bu tarz kültürel etkinliklerin Kon-
ya’nın tanıtılması açısından oldukça 
önemli olduğunu ifade ederek  bu 
tarz etkinliklerin fazlaştırılması  ge-
rektiğini ifade etti. 

'KONYA MUTEŞEM BİR ŞEHİR'
Türk halk müziği sanatçısı ve tüm 

ülkeye mal olan kahramanlık türküle-
riyle hatırlanan sanatçı Esat Kabaklı 
da Konya Yenigün’e özel açıklamalar-
da bulundu. Kabaklı, “ Konya muh-
teşem bir şehir. Konya her şeyin en 
iyisini layık eden bir şehir. Konya hal 
müziğine verdiği kaynaklarla türkü-
lerle,  gerekse yerel sanatçıların ba-
şarıları ile adı çıkmış bir şehir. Kültü-
rel yapımızı hakkı ile temsil eden bir 
şehir.  Konya STK’ları ile de örnek 
bir şehir. Konya sanayisi ve tarım ile 
de adından söz ettiriyor. Konya ül-
kemize katma değer katan bir şehir. 
Konya’ya büyük sevgimiz var.  4-5 yıl 
öncesinde geldiğim Konya ile  şimdiki 
karşılaştığım Konya arasında oldukça 
farkın olduğunu gördüm.  Konya be-
lediyeciliğin yanı sıra şehirleşmesi ile 
de örnek. Ne mutlu ki Konya’mız var. 
“Selçuklu Payitahtı Konya” programı 
kapsamında bizleri Konyalılar ile bu-
luşturan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibi-
ne teşekkür ederim” dedi. Nefes ke-
sen gösterinin ardından 41 pare top 
atışı gerçekleştirilen “Selçuklu Payi-
tahtı Konya” etkinliklerinde Selçuk 
Üniversitesi Dilek Sabancı Konser-
vatuvar öğrencileri tarafından tiyatro 
gösterisi ve müzik dinletisi gerçek-
leştirildi. Kılıç-kalkan gösterisi, Kah-
ramanlık Türküleri Konseri, Selçuklu 
Kostümleri Sergisi, Anadolu’yu Vatan 
Kılanlar Sergisi Konyalılarla buluşur-
ken; etkinliklerin finalinde ise lazer 
ve havai fişek gösterisiyle eş zamanlı 
olarak Esat Kabaklı sahne aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Çelik

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı da düzenlenen program kapsamında konser verdi. 

Ramazan Yılmaz

Mustafa Sarı

Selçuk Akdeniz

Osman Çamurlu

Yaşar Bostancı

Düzenlenen Program kapsamında Türk Yıldızları’nın Selçuklu Sultanlarına Selamlama Uçuşu nefes keserken; 41 pare top atışı, tiyatro oyunları, sergiler ve konserler Konyalılarla buluşturuldu.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük bilim festivali 23-26 Haziran tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. Festival misafirlerden tam not alırken katılımcılar festivalin Bilim Şehri Konya’ya yakıştığını ifade ettiler

Konya bilimin de başşehri
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Türkiye’nin en büyük bi-
lim festivali 23-26 Haziran tarihleri 
arasında Konya Bilim Merkezinde 
gerçekleştirildi.  Bu yıl 9.su ger-
çekleşen Konya Bilim Festivali  her 
yaştan katılımcıya ilham verirken  
yenilikler ve yüzlerce etkinliğe ev 
sahipliği yaptı.  Bu yıl ilk kez akşam 
yapılan Konya Bilim Festivali’nde 
video mapping (haritalama), ışık 
gösterileri ve drone gösterileri zi-
yaretçilerle buluşturuldu.  9. Konya 
Bilim Festivali bu yıl ilk kez düzen-
lenen birbirinden eğlenceli bilimsel 
etkinliklere de sahne oldu. Özellikle 
drone gösterisi akşamın karanlı-
ğında gökyüzünde adeta görsel bir 
şölen sunarken ziyaretçilere unu-
tamayacakları anlar yaşadı.  Festi-
val alanında stant açan TÜBİTAK, 
ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN 
KONYA, ROKETSAN, BAYKAR ve 
TUSAŞ gibi önemli savunma sana-
yi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının 
stantları da ilgi gördü. 

‘HAFTASONUNU GÜZEL BİR 
ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİK’

9. Konya Bilim Festivaline ço-
cukları ile birlikte gelen Lütfi Kuru 
isimli vatandaş hafta sonunu ço-
cukları ile unutulmaz geçirdiklerini 
ifade ederek, “ Konya Büyükşehir 
Belediyemiz Türkiye’nin ilk TU-
BİTAK destekli Bilim Merkezin-
de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yılda güzel ve başarılı bir Bilim 
Festivaline ev sahipliği yaptığına 
çocuklarımız ile birlikte şahit olduk.  
Özellikle festival alanında savunma 
sanayinde son yıllarda yapılan çalış-
maları görmek ayrıca gururlandırdı.  
Hafta sonumuzu Bilim Festivalinde  
güzel bir şekilde çocuklarım ile de-
ğerlendirdik. Bu güzel organizas-
yonun şehrimizde gerçekleşme-
mesinde emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘BİLİM FESTİVALİ 
HER YIL ÜZERİNE KOYUYOR’
Hakkı Ölmez isimli vatandaş da 

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen Bilim Fes-
tivaline her yıl katıldıklarını ifade 
ederek festivalin çocuklar ve genç-
ler için oldukça faydalı olduğunu 
vurguladı. Ölmez, “ Bilim Festivali 
her yıl üzerine koyarak organizas-
yon gerçekleşiyor. Bu güzel organi-
zasyonu ziyaret etmekten oldukça 
memnun kaldık” dedi.

FESTİVALLER İLE ÇOCUKLARIN 
BİLİME OLAN MERAKINI ARTIYOR

Fatih Öcal ise Festivaller ile ço-
cukların bilime olan merakı artır-

dığına dikkat çekerek, “ Festivale 
ailecek katıldık.  9. Konya Bilim Fes-
tivali Konya’ya yakışır bir festival 
oldu. Çocuklarımız burada kurulan 

stantlarda  güzel vakitler geçirdi. 
Hem de teknolojiyi ve bilimi olan 
ilgilerinin artması sağlandı. Günü-
müzde teknolojinin yoğun olarak 
kullanıldığı bu zamanda bu tarz fes-
tivaller oldukça önemli ve anlamlı. 
Çocuklarımız bilim ile ilgili merak 
ettiklerini burada görerek sorgula-
ma ve araştırma yetenekleri gelişi-
yor. Bu tip festivaller çocuklarımı-
zın ufkunu açarken buradan yeni 
bilim insanların çıkmasını sağlıyor. 
Çocukları bilim yönünde eğitmek 
oldukça güzel ve anlamlı oluyor. 
Festivaller ile çocukların bilime olan 
merakı artıyor” şeklinde konuştu.

‘FESTİVALE HAYRAN KALDIK’
Afyonkarahisar’dan Konya’ya 

Bilim Festivaline katılmak üzere ge-

len Tevfik Çetin de festivale hayran 
kaldıklarını ifade ederek, “9. Konya 
Bilim Festivalini gezdikten sonra 
festival beklentilerimizin üzerin-
de gerçekleştirildiğine şahit olduk.  
Festival kapsamında Milli teknoloji 
hamlesinin gururu Savunma Sana-
yi şirketlerimiz üretimlerini görmek 
bizleri bir kez daha gururlandır-
dı.  Afyonkarahisar’a gittiğimizde 
Konya Bilim Festivalinin güzelliğini 
anlatacağız ve önümüzdeki yıllarda 
arkadaşlarımız ve çocukları ile daha 
geniş katılımlı bir şekilde katılmayı 
şimdiden planladık. Bu festivaller 
gençlerin ve ufkunu aşıyor. Bu fes-
tivali ziyaret eden çocukların hedef-
leri ve ufuklarının daha da büyüdü 
kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

‘ŞİMDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ 
YIL FESTİVALLERİNİ SABIRSIZLIKLA 

BEKLEMEYE BAŞLADIK’
Hakan Türk simli vatandaş 

da önümüzdeki yıl gerçekleşecek 
Konya Bilim Festivalini sabırsızlıkla 
beklediklerini ifade ederek, “ Fes-
tivale geçtiğimiz yıl da ailecek ka-
tılmıştık ancak bu yıl festival daha 
da güzel planlanmış. Festival kap-
samında düzenlenen drone göste-
rilerin yanı sıra festival kapsamda 
hazırlanan tematik atölye alanları, 
video mappig ve ışık gösterileri, eğ-
lenceli sahne gösterileri ile birlikte 
“NASA&CERN” ve “Source of Life” 
temalarında üç boyutlu salonlar ve 
farklı temalarda birçok sergi de fes-
tivale renk katmış. Çocuğum festi-
valde çok güzel eğlendi ve mutlu 
oldu. Çocuklarımızın mutlu olması 
bizleri de mutlu ediyor. Çocuğu-
muz ile birlikte festival alanında ku-
rulan stantlardan bizler de çok şey 
öğrendik. Şimdiden önümüzdeki yıl 
gerçekleşecek festivali sabırsızlıkla 
bekliyoruz” dedi. Tamer Çam isimli 
vatandaş  da çocukların yıl boyunca 
bu festivali sabırsızlıkla bekledikle-
rini ifade ederek emeği geçenlere 
teşekkür etti.

‘TÜRKİYE’NİN ÖRNEK ALMASI 
GEREKEN BİR FESTİVAL OLMUŞ’

Hatay’dan Konya’ya gelen ve 
yaşamını Konya’da sürdüren Ab-
dulğani Akyürek, bu tür organizas-
yonun düzen ve içeriği konusunda 
çalışanları ile örnek olduğunu be-
lirtti. Akyürek, “ Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin belediyecilikle olan 
başarısını gerçekleştirdiği sosyal, 
kültürel ve bilimsel festivallerle de 
gösteriyor. Bilim Merkezinde dü-
zenlenen bu festivale hayran kal-
dık” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Festivale katılan çocuklar ve aileleri standartlarda gerçekleştirdikleri etkinlikle ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Türkiye'nin En Büyük Bilim Festivali 4 gün boyunca yoğun ilgi gördü. Zaman zaman festival alanı girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Festival alanında stant açan TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, 
ROKETSAN, BAYKAR ve TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji 

kuruluşlarının stantları da ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konbeltaş bünyesinde bulunan 
KAFEM markası lezzetleri de festival boyunca katılımcılarla buluştu.

Türkiye'nin En Büyük Bilim Festivalinde Konya’da faaliyet gösteren 
üniversitelerde de festivale ziyarete gelen ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye’nin ödüllü sağlıklı yaşam markası Zade Vital de festival alanında 
katılımcılar ile buluşarak firma hakkında bilgi verdi 

Abdulğani Akyürek

Hakan Türk

Lütfi Kuru

Tevfik Çetin

Tamer Çam

Hakkı Ölmez

Fatih Öcal
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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA     wTel: 0332 2391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

22-50 Yaş Aralığında

• EKSANTRIK PRESÇI 
VE VASIFSIZ 5 KIŞI

• EL HADDESI 
KULLANABILEN 

PERSONEL ALINACAKTIR
3Maaş + Mesai + Servis + Yemek

3Müracaatlar fabrikamızın insan
 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 

NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3DEPOCU
3FORKLIFT  
OPERATÖRÜ

3MAKINE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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20-35 YAŞ ARASI
EN AZ ORTAÖĞRETİM VE 

LİSE MEZUNU
TAKIM ÇALIŞMASINA 

UYUM SAĞLAYAN, 
DENEYİMLİ BELGESİ OLAN, 
DEVAMSIZLIK YAPMAYACAK 

BEDEN İŞÇİSİ
 ARANIYOR

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

Askerliğini Fiilen Yapmış veya Muaf
Ulaşım Ücreti ve Yemekhane Desteği

1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad. No:20 Konya/ Selçuklu

TEKNİK IŞIL İŞLEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TEL: 0332 251 32 92

.CNC TORNA OPERATÖRÜ 
(PROGRAM YAZABİLEN)

.KALİTE KONTROL ELEMANI 
(ÖLÇÜM ALETLERİNE HAKİM)

.TEKNİK RESSAM
.MAKİNE MÜHENDİSİ

.DIŞ TİCARET PERSONELİ 
(TECRÜBELİ) ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

Mevlüt Ceylan Metal Dişli Mak.Oto.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
Büyük Kayacık Mah Org. San 4. Bölge 405 Nolu sk No:4

Selçuklu/KONYA

MEVLÜT CEYLAN METAL

TEL: +90 332 345 13 46  
FAX: +90 332 345 13 47

bilgi@mevlutceylan.com.tr

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı 
gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2024 tarihine 
kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2’nci ve 3’üncü yıl kira bedelleri Tüketici 
Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaları oranında artırılacaktır.
2.İhalesi 06.07.2022 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı 
salonunda yapılacaktır.
3.İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit 
yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve 4. maddede belirtilen belgeleri 
Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.
4.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
4.1.Dilekçe, 
4.2.Gerçek kişi olması halinde:
4.2.1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.3.Tüzel kişi olması halinde:
4.3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Tüzel kişiliğin 
imza sirküleri
4.3.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
4.4.İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu 
bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,
4.5.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6.Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekir.)
5.Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
6.Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.
No Mahalle Ada/

Parsel Niteliği/M2 Adres
1 Yıllık 

Muhammen 
Bedel TL.

Geçici 
Teminat 

Bedeli TL.

İhale İştirak 
Teminat 

Bedeli TL.

1 Akçeşme 31550 / 7 Dükkan / 
80,00

Akçeşme Mah. 
Heyamola Sk. 
No:3/B

72.000,00 2.160,00 19.440,00

2 Akçeşme 31550 / 9 Eczane / 
116,25

Akçeşme Mah. 
Heyamola Sk. 
No:1/D

140.000,00 4.200,00 37.800,00

3 Fetih 22663/3 Fırın / 
43,00

Fetih Mah. 
Ş.Ulema Yahşi 
Cad. No:147/D

3.500,00 105,00 945,00

4 Ulubatlıhasan 20705/2 Fırın / 
58,14

Ulubatlıhasan 
Mh. Bosna Sk. 
No:6/A

10.000,00 300,00 2.700,00

5 Ulubatlıhasan 20706/4 Dükkan / 
26,00

Ulubatlıhasan 
Mah. Kırbaşı 
Cad. No:161/A

10.000,00 300,00 2.700,00

6 Karakulak ------ Büfe / 
78,50

Karakulak Mah. 
Adana Çevreyolu 
Cad. No:158/A

7.500,00 225,00 2.025,00

7 Ş.Ulema 
Recepağa 31663/1 Büfe / 

21,00

Hacıveyiszade 
Mah. Halit 
Dikmen Sk. 
No:25/A

3.000,00 90,00 810,00

8 Ş.Ulema 
Recepağa 31194 / 2 Dükkan / 

450,00

Köprübaşı Mah. 
Şeyhulema 
Recepağa Cad. 
No:169/A

180.000,00 5.400,00 48.600,00

9 İsmil 189 / 1 Dükkan / 
25,00

İsmil Mah. 22053 
Sk. No:1/F 1.800,00 54,00 486,00

10 İsmil 189 / 1 Dükkan / 
25,00

İsmil Mah. 
Ş.Ahmet 
Korkmaz Cad. 
No:13/B

2.400,00 72,00 648,00

11 Zencirli 274 / 3 Dükkan / 
36,00

Zencirli Mah. 
20806 Sk. No:5/A 1.200,00 36,00 324,00

12 Zencirli 274 / 3 Fırın / 
69,00

Zencirli  Mah. 
20806 Sk. No:5/B 1.500,00 45,00 405,00

13 Yenikent 245 / 3 Fırın / 
90,00

Yenikent Mah. 
21765 Sk. No:9/2 1.500,00 45,00 405,00

14 Yenikent 245 / 3 Dükkan / 
49,00

Yenikent Mah. 
21765 Sk. 
No:9/2A

1.200,00 36,00 324,00

15 Yenikent 245 / 3 Berber / 
42,00

Yenikent Mah. 
21765 Sk. 
No:9/2B

1.200,00 36,00 324,00

16 Büyükburnak / 1457 Dükkan / 
41,00

Büyükburnak 
Mah. 21707 Sk. 
No:1/A

1.200,00 36,00 324,00

17 Büyükburnak / 1457 Fırın / 
68,00

Büyükburnak 
Mah. 21707 Sk. 
No:1

1.500,00 45,00 405,00

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1646056

NEÜ’de ağrısız diş tedavisi konforu
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, 
genel anesteziyle hastanın korku, he-
yecan, bulantı ve ağrısı ortadan kaldı-
rılarak hasta ve hekime konfor sağlan-
masının amaçlandığını kaydederek, 
“Ağız içindeki tükürük izolasyonunun 
sağlanması, ağız açıklığının artması, 
kullanılan materyalin ağız sıvılarından 
negatif etkilenmemesi için hekime çok 
iyi bir çalışma alanı sağlanıyor. Hasta 
da korkmadığı için çok başarılı sonuç-
lar ortaya çıkıyor. Bu yöntem daha çok, 
başka alternatif olmadığı için zihinsel 
engelli hastalarımızda kullanılıyor. 
Böylelikle onlara da tedavi imkanı sağ-
lamış oluyoruz” dedi. Genel anestezi 
seçeneğinin hangi durumlarda kulla-
nıldığını anlatan Dekan Tunçdemir, 
“Özellikle diş hekimi fobisi olan hasta-
larda, iletişim kurulamayan çocuk has-
talarda, şiddetli ağrılı işlemlerde, lokal 
anestezinin yetersiz olduğu büyük 
cerrahi ameliyatlarda genel anestezi 
işlemleri kullanılabilir. Genel aneste-
zi bizim ilk tercih ettiğimiz bir tedavi 
seçeneği değil ama bu tür durumlarda 
mecbur kaldığımız için bir tedavi seçe-
neği olarak hastalarımıza sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı. Korku ve çeşitli 
nedenlerden dolayı diş tedavisini erte-
leyenlere çağrıda bulunan Dekan Prof. 

Dr. Ali Rıza Tunçdemir, “Fakültemiz-
de, hastaların bilinci açık olarak, veri-
len komutlara cevap verecek şekilde 
anestezi işlemi uygulanmaktadır. Bu 
işlemde hasta, yapılan işlemin ağrısı-
nı hissetmemektedir. Onun haricinde 
bilinci açık halde ve verilen komutlara 

da cevap verebilecek şekilde işlemler 
yapılabilmektedir. Korkudan ya da 
başka sebeplerden diş tedavisini er-
teleyen hastalar, fakültemizde hiç ağrı 
hissetmeden gerekli işlemlerini gönül 
rahatlığıyla yaptırabilirler” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ
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Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 32 yaşındaki Kübra Barut: "Çocuklar beni her gördüğünde 'ödev yapıyorsun' di-
yorlardı, çünkü sürekli bilgisayar başında görüyorlardı. Onlar için de örnek olmak en büyük hedefim. Son sınavıma doğum yapıp, kucağımda bebekle geldim"

Dört çocuğuyla kep attı
Afyonkarahisar'da yaşayan 

Kübra Barut, geçmişte maddi se-
bepler, iş ve aile hayatı nedeniyle 
bırakmak zorunda kaldığı üniversi-
te eğitimini, 4 çocuk annesi olduk-
tan sonra tamamlayarak bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. Meslek lisesinden mezun 
olduktan sonra bilgisayar mühen-
disliği okumak isteyen Barut (32), 
önce ön lisansa kabul edildi. 

Hayalinden vazgeçmeyen Ba-
rut, 2011'de Konya Teknik Üniver-
sitesi (KTÜN) Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü'ne geçiş hakkı kazandı. 
Maddi imkanlar el vermediği için iş 
hayatına atılmak zorunda kalan ve 
üniversite hayalini erteleyen Barut, 
Kovid-19 ile mücadele sürecinde 
uzaktan eğitime geçilince, hem 
iş hayatı hem annelik hem de öğ-
renciliği bir arada yürütmeye karar 
verdi. Barut, 4 çocuğu ile üniversite 
eğitimini tamamlayarak, KTÜN Bil-
gisayar Mühendisliği Bölümü'nün 

2022 yılı mezunları arasında yerini 
aldı.

"GERÇEKTEN ÇOK 
ZORDU AMA BAŞARDIM"

Barut, AA muhabirine, bu bö-
lümü kazandığı yıl maddi duru-
mundan dolayı iş hayatına öncelik 
vermek zorunda kaldığını söyledi. 
İş yerinden izin alamadığı ve oku-
la gidip gelemediği için eğitimini 
dondurduğunu dile getiren Barut, 
2014'te evlendiğini, 2015'te ilk 
doğumunu yaptığını, 2017'de ikiz 
çocuklarının dünyaya geldiğini, bu 
süreçte yine üniversiteye devam 
edemediğini belirtti. 

Barut, uzaktan eğitime geçil-
mesini bir fırsat olarak görünce, 
ders kaydını yaptırdığını anlatarak, 
şöyle konuştu: "İki yıl aralıksız, gece 
gündüz ders çalıştım. Çocuklar beni 
her gördüğünde 'ödev yapıyorsun' 
diyorlardı, çünkü sürekli bilgisayar 
başında görüyorlardı. Onlar için de 
örnek olmak en büyük hedefim. 

Büyük kızım 7 yaşına yeni girdi, 
ikiz çocuklarım 5 yaşında, bebeğim 

de 2 aylık. Zaten sınavlara girerken 
hamileydim. Son sınavıma doğum 

yapıp, kucağımda bebekle geldim. 
Epey zorluydu." Eğitim süresince 

annesi ve eşinden büyük destek 
gördüğünü ifade eden Barut, hem 
iş hayatı hem anne olmanın verdiği 
sorumluluklar hem de evdeki so-
rumluluklara eğitim de eklenince 
zoru başardığı için mutlu olduğunu 
aktardı.

"AİLECE BİR 
DAYANIŞMA İÇİNDEYDİK"

Kübra Barut'un eşi Evren Barut 
da eşiyle gurur duyduğunu belirtti. 
Yorucu bir dönemi geride bıraktık-
larını anlatan Barut, "Motivasyonu-
muzun düştüğü zamanlar da oldu. 
Dört çocukla bu işi yürütmek çok 
zordu ama nihayetinde eşimin sab-
rıyla, azmiyle başardık. Ailece bir 
dayanışma içindeydik. Eşimin an-
nesinin de bu dayanışmada büyük 
payı var. Eşim çocuklarımıza rol 
model olarak ilham kaynağı olmak 
istedi, bunu başardı. İnşallah ço-
cuklarımız da annelerini örnek alıp, 
onun yolunda ilerler." ifadelerini 
kullandı. n AA

Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde 
yer alan kıraç alanlarda bu yıl ekimi 
gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tohu-
munun sağlıklı bir şekilde gelişim 
gösterdiği bildirildi. Konya İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üre-
tim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafın-
dan yürütülmekte olan, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğü’nce de destekle-
nen "Tarım arazilerinin kullanımının 
etkinleştirilmesi" projesi çerçevesin-
de Beyşehir ve Hüyük’te üreticilere 
ekim dönemi başlangıcında hibe 
destekli yağlık ayçiçeği tohumu da-
ğıtımı gerçekleştirildi. Yağlık ayçi-
çeği tohumlarının buluştuğu bölge-
deki kıraç alanlarda Bitkisel Üretim 

ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Niyazi 
Emrah Çerez ile Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu ile il ve ilçe müdürlük-
leri teknik personellerince yapılan 
incelemede bitkideki gelişim gözlen-
di. İncelemelerin ardından konuyla 
ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede 

kıraç arazilerde yağlık ayçiçeğinin 
sağlıklı bir gelişim seyri ile yüksek 
verim potansiyeline sahip olduğu 
kanaati oluşmuş olup, bundan son-
raki yıllarda bölge kıraç arazilerinde 
ilk sırada ekilecek ürün olduğu göz-
lemlenmiştir. Bütün üreticilerimize 
bol bereketli kazançlar diliyoruz" de-
nildi. n İHA

Konya’da üniversite öğrencile-
ri, topladıkları metal, ahşap ve cam 
atıkları sanat eseri robotlara dönüş-
türdü. 

Atık malzemeleri değerlendir-
mek ve Sıfır Atık Projesi'nin önemini 
anlatmak amacıyla çalışmalar yapan 
öğrenciler çeşitli robotlar tasarladı. 
33 kişilik grubun yaptığı 33 robot, 
yaklaşık 25 gün içerisinde tamam-
landı. Robotları tasarlamak için kul-
lanılan malzemeler ise evsel atıklar, 
metal parçalar, bozuk çalar saatler, 
kullanılmayan birçok eşyadan alın-

mış parçalardan bir araya getirile-
rek oluşturuldu. Sergiyi gezenlerin 
merak ettiği sorular da öğrenciler 
tarafından cevaplandırıldı. Atık Artık 
Robot Sergisi özellikle çocuklar ve 
gençlerden yoğun ilgi gördü.

"HEDEFİMİZ, ATIĞI TASARIM VE 
SANAT OBJESİ HALİNE GETİRMEKTİ"

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi 
veren projenin koordinatörü Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülte-
si Seramik Bölümü Öğretim Görev-
lisi Ekrem Coşkun, robot sergisinde 

33 adet robotik eserin yer aldığını 
belirterek, "33 öğrencimiz bu eser-
leri şekillendirdi. Her biri birer eser 
ortaya koydu. Bu eserler Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık Fakültesi Grafik ve Se-
ramik Bölümü öğrencilerinin ortak 
çalışmaları. Birinci sınıf bu arkadaş-
lar. 

Çalışma çerçevesinde atıkları 
değerlendirdik. Metal atıklar, ah-
şap atıklar, yer yer cam atıklarımız 
da var. Hedefimiz, atığı tasarım ve 
sanat objesi haline getirmekti. Son-

raki projelerimiz de bu proje doğ-
rultusunda animasyon filmler yap-
mak, modellemek, bu projeyi dijital 
ortama taşımak. Bu doğrultuda da 
öğrencilerimin güzel bir başlangıç 
yaptığını düşünüyorum. Umarım bu 
proje onların ufkunu açmıştır ve bu 
başarıyla, bu ivmeyle devam ederler 
öğrenim hayatlarına. Çalışmaların 
her birinin farklı hikayeleri var, farklı 
isimleri var. Aslında ütopik dünyada 
yer alıyorlar, bazıları da günümüz 
sorunlarına dikkat çekiyor" dedi.
n İHA

İki ilçede deneme ekimlerinde başarı

Atıklar sanatsal robotlara dönüştü

Yeşilay, ailelere 
çağrıda bulundu 

Yeşilay, Uyuşturucu Kulla-
nımı ve Kaçakçılığı ile Mücade-
le Günü’nde yaptığı açıklamada 
uyuşturucu madde kullanmaya 
başlama açısından; 15-24 yaş dö-
neminin en riskli grup olduğunu 
hatırlatarak ailelere çocuklarıyla 
daha yakın olmaları için çağrıda 
bulundu. Yapılan araştırmalar 
uyuşturucu madde kullanımının 
başlıca sebeplerinin eğitim sevi-
yesi ve sorunlu aile yapısı oldu-
ğunu gösterirken; merak, özenti, 
kendini ispat etme, aile sevgisin-
den yoksun olma, boşlukta olma 
gibi durumlar da özellikle genç-
leri uyuşturucuya itiyor. Verilere 
göre uyuşturucunun ilk temini 
yüzde 78 oranında “bir arkadaş 
veya yakın çevre” tarafından 
sağlanıyor.  Ailelerin çocuklarıyla 
yakından ilgilenmesi gerektiği-
ni belirten Yeşilay Konya Şube 
Başkanı Dr.Zeliha Üstün Argon 
şunları söyledi:  “Yeşilay olarak, 
ulusal ve yerel ölçekte önleme 
çalışmalarımıza devam ederken 
bağımlılıklarla mücadele konu-
sunda aileleri de bilinçlendirmek 

için projeler geliştiriyoruz. Çünkü 
bağımlılıktan uzak ve sağlıklı ya-
şam alışkanlıklarına sahip nesiller 
için aile ile yakın çevrenin etkisi-
nin çok büyük olduğunu biliyoruz. 
Ailelerin çocuklarıyla ilgili olması 
kadar bağımlılıklar hakkında bil-
gi sahibi olması ve çözüm yön-
temlerinden haberdar olması da 
hayat kurtarır derecede önem 
taşıyor. 81 ilimizde ve Kıbrıs’ta 
toplam 105 Yeşilay Danışmanlık 
Merkezimizle (YEDAM) bağımlı 
bireyler ile ailelerine ücretsiz psi-
kolojik ve sosyal destek veriyoruz. 
26 Haziran Uyuşturucu ile Mü-
cadele Günü vesilesiyle desteğe 
ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımı-
zı YEDAM’ın tamamı bağımlılık 
alanında uzman psikologlardan 
oluşan ekibiyle iletişim kurmaya 
davet ediyoruz.” 

Bağımlılığından kurtulmak 
isteyenler yedam.org.tr web site-
sinden ayrıntılı bilgiye erişebiliyor 
ve YEDAM’lara 115 YEDAM Da-
nışma Hattı üzerinden ulaşarak 
uzman psikologlardan ücretsiz 
hizmet alabiliyor. n HABER MERKEZİ
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Konyaspor'da rota Erzurum
2022-2023 sezonu hazırlıklarına 

20 Haziran Pazartesi günü yaptığı 
antrenmanla başlayan Konyaspor 
birinci etap kampını dün sabah sa-
atlerinde yapılan antrenmanla sona 
tamamladı. Koyuncu Grup Kayacık 
Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan 
Palut ve yardımcı antrenörler yöne-
timinde gerçekleştirilen antrenman, 
ısınma ile başlarken kuvvet çalış-
ması ile devam etti. Koşu çalışması 
ile antrenmanı sürdüren futbolcular, 
son bölümde çift kale maç yaptı. Bu 
antrenmanla Konya’daki birinci etap 
kampını tamamlayan Konyaspor ikin-

ci etap kamp hazırlıkları için bugün Er-
zurum’da yeniden bir araya gelecek. 

‘YENİ SEZONA
 HAZIR OLMAK İSTİYOR’

Antrenmanlara ara vermeden 
devam eden Konyaspor, yeni sezona 
iddialı bir giriş yapmak istiyor. Önü-
müzdeki sezon UEFA Konferans Ligi 
ön eleme, Süper Lig ve Türkiye Kupa-
sı’nda mücadele eden yeşil beyazlılar 
özellikle hem taktik açıdan, hem de 
fiziki olarak yüzde yüz hazır olmak isti-
yor. Çalışmalarını bu doğrultuda sür-
düren Konyaspor, sık sık kuvvet çalış-
maları da yapıyor. n SAMET AKTAŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Akdeniz Oyunları'na katılan Türk sporcu-
larla bir araya geldi. Oktay, Cezayir'in Oran 
şehrindeki Olimpiyat Köyü'nde gerçekleşen 
buluşmada, sporcularla sohbet etti.

 Tüm branşlarda madalya bekledikle-
rini ifade eden Oktay, bu konuda her türlü 
desteği verdiklerini söyledi. Oktay, 1951'de 
Akdeniz Oyunları'nın ilk kez yapılmaya baş-
landığını ve ilk olimpiyatlara öncülük eden 

komitenin içinde Türklerin de olduğunu 
anlattı. Buluşmada, dünya ve olimpiyat boks 
şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya gü-
reş şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Ya-
semin Adar ile diğer şampiyon sporcular da 
yer aldı. 

Fuat Oktay, daha sonra karate branşın-
da Türkiye'yi kumite 55 kiloda temsil eden 
Tuba Yakan'ın müsabakasını seyircilerle 
birlikte tribünden izledi. Müsabaka sırasın-

da Cezayirli sporseverler da Oktay ve spor-
culara sevgi gösterisinde bulundu. Oktay, 
Tuba Yakan'ın maçının ardından Karate Milli 
Takım kafilesini ziyaret etti. Burada sporcu-
larla sohbet eden Oktay, "Sonuç ne olursa 
olsun sizleri seviyoruz. Başarılar diliyoruz. 
Elinizden geleni yapın. Vakit geldi artık, biz 
de Akdeniz Oyunları'nda zirveye oturalım." 
ifadelerini kullandı. Sporculara Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını 

ileten Oktay, "Cumhurbaşkanı'mız sizlerin 
müsabakalarını yakından takip ediyor. 85 
milyon arkanızda." dedi.

 Milli karateci Tuba Yakan da Oktay'ı Ak-
deniz Oyunları'nda gördüğü için mutlu oldu-
ğunu belirterek, "Sizler için ekstra mücadele 
ettim ama olmadı. Umarım bronz madalya 
alırım." diye konuştu. Oktay, ziyaretin sonun-
da Milli Takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
n AA

Fuat Oktay, sporcularla buluştu

Atılgan ailesinin 
acı günü!

Gaziantep’te Konya 
rüzgârı esti!

Türkiye Spor Yazarlar Derneği Konya Şubesi’nde uzun 
zamandır önemli hizmetler veren Serdar Atılgan’ın babası 
Nedim Atılgan, hakkın rahmetine kavuştu. TSYD Konya Şu-
besi’nde akreditasyon başta olmak üzere, spor ile alakalı 
önemli faaliyetler yürüten Serdar Atılgan’ın babası Nedim 
Atılgan, 69 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Nedim Atıl-
gan’ın cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze 
namazının ardında hep bir ağızdan yapılan dualar eşliğinde 
Yunak Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yenigün Gazetesi ola-
rak, TSYD’ önemli hizmetler yürüten Serdar Atılgan’a sabır, 
vefat eden babası Nedim Atılgan’a Allah’tan rahmet dileriz. 
n SPOR SERVİSİ

Gaziantep’te düzenlenen yarışlara Konya Büyükşehir 
Belediyespor damga vurdu. Türkiye Bisiklet Federasyonu 
ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 400 
sporcunun katılımıyla toplamda 4 gün sürecek şampiyona-
da, "Büyük erkek", "Büyük kadın", "23 yaş altı erkek", "23 
yaş altı kadın", "Genç erkek", "Genç kadın", "17 yaş altı ka-
dın", "15 yaş altı kadın" kategorilerinde yarışlar gerçekleşti-
riyor. Gaziantep’te düzenlenen yarışlara Konya Büyükşehir 
Belediyespor başarısıyla göz doldurdu. Konya Büyükşehir 
Belediyespor’un sosyal medya adresinden yapılan açık-
lamada, “Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Yol Şampiyo-
nası'na Konya Büyükşehir Belediyesporumuzun pedalları 
performanslarıyla takdir topladı. Başarılı sporcumuz Ali 
İhsan Eğin, zamana karşı yarışta şampiyonu olarak altın 
madalya, 132 km’lik yol yarışında ise Türkiye ikinciliği elde 
etti. Genç Takımımız takım halinde Türkiye ikincisi oldu. 
İkincilik kupasının sahibi olan genç takımımız, ilk yıllarında 
önemli dereceye imza attı. Sporcularımızı ve antrenörleri-
mizi bu önemli başarıdan dolayı kutlarız” ifadelerine yer 
verildi. n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde birinci etap 
kamp çalışmalarını tamamladı. Konyasporlu futbolcular bugün yeni kamp için Erzurum’a hareket ediyor

Beyşehir’de futbol turnuvası başlıyor

Beyşehir'de 16-20 yaş arası gençler 
arasında futbol turnuvası düzenlenecek.

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı 
Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan yapılan 
yazılı açıklamada, futbol turnuvası ola-
cağı belirtildi. Futbol turnuvasında genç-
lerin yeteneklerinin belirtildiği açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi, “Merhum 
Dursun Turgut anısına düzenlenecek 
olan 2. Geleneksel Futbol Turnuvası, 

25 Temmuz’da başlayacak. Katılım ise 
ücretsizdir. Başvurular, 25 Haziran-20 
Temmuz'da AK Parti Beyşehir İlçe Baş-
kanlığı’na yapılacaktır” denildi. Açıkla-
manın devamında turnuvanın Esentepe 
Mahallesi’ndeki sentetik çim sahada 
akşam saatlerinde oynanacağı, derece-
ye giren takımlara Konyaspor kombine 
bileti ve forma gibi ödüller verileceği 
bildirildi. n AA

Abdullah Tarık, Avrupa şampiyonu!

Kick Boks Federasyonu 2022 faaliyet 
programında yer alan 20 -27 Haziran 
2022 tarihleri arasında Kocaeli'de yapı-
lan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 
Abdullah Tarık, AK Genç erkekler kate-
gorisi K1 branşında 75 kiloda Türkiye 
Şampiyonu oldu. Şampiyon olarak bü-
yük bir başarıya imza atan Abdullah Ta-

rık, “Azimli bir çalışma sonucu böyle bir 
şampiyonluğu hak ettim. Çalışmalarıma 
ara vermeden devam edeceğim. Gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında önemli 
başarılar etmek ve ülkemi en iyi şekilde 
temsil etmek istiyorum” diyerek düşün-
celerini aktardı.
n SPOR SERVİSİ
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Baskette çifte 
imza geldi!

Konyaspor’dan 
PANKOBİRLİK çıkarması!

Judo’da Avrupa şampiyonuyuz!
 Konya Büyükşehir Belediyespor Ku-

lübü adına mücadele eden Sinem Oruç, 
Hırvatistan’da düzenlenen Ümitler Avrupa 
Judo Şampiyonası’nda önemli bir başarı-
ya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Türk bayrağını en 
üstte göndere çekerek ülkemizin ve şehri-
mizin gururu olan sporcu kardeşimi can-ı 
gönülden tebrik ediyorum.” dedi. Konya 
Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem 
Oruç, Avrupa Şampiyonu olarak Kon-
ya’nın gururu oldu. Hırvatistan’ın Porec 
şehrinin ev sahipliğinde 40 ülkeden 189’u 
kadın 450’ye yakın judocunun katıldığı 
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 
ülkemizi ve şehrimizi Konya Büyükşehir 
Belediyesporlu Sinem Oruç temsil etti. 

‘RAKİPLERİNE ŞANS VERMEDİ’
İlk turu maç yapmadan geçiren Oruç; 2’inci 
turda Alman, 3’üncü turda Yunan, çeyrek 
finalde Ukraynalı, yarı finalde Avusturyalı 
rakiplerine şans tanımadı. Finale kadar 
çıkmayı başaran başarılı judocu, final mü-
cadelesinde de Fransız rakibini waza-ari 
puanlarıyla mağlup ederek altın madalya-

nın sahibi oldu. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç spor-
cunun Avrupa Şampiyonluğuna ulaşarak 

önemli başarıya imza attığını belirterek, 
“Türk bayrağını en üstte göndere çekerek 
ülkemizin ve şehrimizin gururu olan spor-

cu kardeşimi can-ı gönülden tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.” ifade-
lerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Büyük bir başarıya imza atarak ING Basketbol Süper 
Ligi’ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör 
Engin Gençoğlu ile sözleşme yenilerken, Sportif Direktörlük 
içinde Turgay Çataloluk’la anlaştı. 

ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor 
Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme ye-
nilendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beysu 
Konyaspor'umuzun başantrenörü Engin Gençoğlu ile söz-
leşme yeniledik. 2022-2023 sezon sonuna kadar devam 
ediyoruz." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, idari binada ger-
çekleştirilen imza törenine kulüp yöneticisi Ali Camgöz ile 
genel menajer Yaşar Berber'in katıldığı belirtildi.

‘BEYSU BASKET TURGAY ÇATALOLUK İLE ANLAŞTI’
Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele 

edecek Beysu Konyaspor, “Sportif Direktörlük” görevi için 
Turgay Çataloluk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beysu Kon-
yaspor, “Sportif Direktörlük” görevi için Turgay Çataloluk 
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp idari binasında gerçek-
leşen imza törenine yönetici Hakkı Polat ve genel menajer 
Yaşar Berber katıldı. n SPOR SERVİSİ

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Kon-
yaspor’da Başkan Fatih Özgökçen, PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu makamında ziyaret etti. 
Yeni dönemde 3 kulvarda mücadele edecek olan Kon-
yaspor’da Başkan Fatih Özgökçen, Başkan Yardımcısı Nuh 
Kaygısız ve yönetim kurulu üyesi Süleyman Oğuz, PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu makamında 
ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız 
Fatih Özgökçen, Başkan Yardımcımız Nuh Kaygısız ve Yö-
netim Kurulu Üyemiz Süleyman Oğuz, PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'yu makamında ziyaret 
etti. Kulübümüze verdiği desteklerden dolayı Sayın Rama-
zan Erkoyuncu'ya teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. 
n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim Bardakcı’nın takımdan 
ayrılmasından sonra, stoper arayışını 
hızlandıran Konyaspor, Kahraman De-
mirtaş ile 3 yıllığına anlaştı.

 MEDAŞ Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nda gerçekleşen imza törenine, 
Konyaspor yönetici Sertaç Tuza’da 
katıldı. Belçika takımlarından RCS Ver-
viers alt yapısında yetişen Kahraman, 
Süper Lig’de son olarak Göztepe for-
ması giymişti. Bonservis bedeli öde-
meden kadroya dahil edilen Kahraman 
Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23'ü 
Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak 
üzere toplam 26 maçta forma giydi 
ve 1 gol attı. 1.84 boyundaki stoper 
kariyerinde ise 109 maça çıkma şansı 
yakaladı. Düşüncelerini aktaran De-
mirtaş, Konyaspor’un büyük bir kulüp 
olduğunu belirterek, forma giymek 
için sabırsızlandığını söyledi.  Kon-
yaspor’un önümüzde ki günlerde ise 
yabancı bir stoper daha takıma kazan-
dırması bekleniyor. 

Teknik Direktör İlhan Palut’un ver-
miş olduğu teknik raporlar doğrultu-
sunda transfer çalışmalarını sürdüren 
Anadolu Kartalı Konyaspor’da önemli 
bir forvet transferi de bekleniyor. 
n SAMET AKTAŞ

Stopere yerli takviyesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Konyaspor, 1994 doğumlu stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 
yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Bardakcı'nın ardından stoperde oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor



Duygusal veda!
Konyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Abülkerim Bardakcı, sarı 
kırmızı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlı taraftarlara 
veda eden Bardakcı, “Sizleri çok seviyorum. Yeriniz bende her za-

man ayrı olacak. Hiçbir zaman sizleri unutmayacağım” dedi. 
Konyaspor’un başarılı stoperi Abdül-

kerim Bardakcı, resmi olarak Galatasaray 
ile anlaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da 
yakından ilgilendiği, transfer sürecinde 
kazanan Galatasaray oldu. Geçtiğimiz se-
zon başarılı bir performans sergileyen ve 
hatta milli takıma kadar yükselen Bardak-
cı, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fe-
nerbahçe’nin dikkatini çekmişti. Transfer 
yarışını ise sarı kırmızı ekip kazandı. Milli 
oyuncu geçen sezon 36 maçta forma 
giyip 5 gol atıp 4 asist üretmişti. Sağlık 
kontrollerinden geçen 27 yaşındaki sa-
vunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme 
imzalandı. Galatasaray, Abdülkerim için 
Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bon-
servis bedeli ödeyecek. Abdülkerim Bar-
dakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek 
sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 
sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık 
ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde 
opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 
sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 
milyon 325 bin TL ödenecek. 

‘AHMET ÇALIK İLE 
KARDEŞ GİBİYDİK’

GS TV'ye konuşan Bardakcı, "Gala-
tasaray'daki hedefim öncelikle forma giy-
mek. Ondan sonra da inşallah kaptanlık. 
Destekleri için herkese teşekkür ediyo-

rum. Her zaman Galatasaray formasının 
hakkını vererek oynamaya çalışacağım" 
dedi. Bardakcı, geçtiğimiz aylarda tra-
fik kazasında hayatını kaybeden Ahmet 
Çalık'tan da bahsederken, "Ahmet Çalık 
gerçekten çok değerli bir kardeşimizdi. İki 
sene değil bundan önce öncesine kadar 
tanıyorum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da 
da çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet 
burada da çok güzel anılar bıraktı. Ben de 
Ahmet'in ve kendi adıma bu anıları devam 
ettirmeye geldim" dedi. "Okan hoca ile 
Milli Takım'a gitmiştim" diyen Bardakcı, 
"Fazla kalamamıştım küçük bir sakatlığım 
vardı. Herkes Okan hocadan bahsediyor. 
Ne kadar iyi bir hoca ve ne kadar iyi bir 

insan olduğundan bahsediyordu. Ben de 
çok merak ediyordum, çok da çalışmak 
istiyordum. Çok şükür beraber çalışaca-
ğız. Okan Hoca'nın bana çok şey kataca-
ğına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

‘KONYASPOR BENİM İÇİN 
HEP AYRI OLACAK’

Konyaspor içinde bir veda mesajı 
yayınlayan Bardakcı, “Doğduğum büyü-
düğüm, geliştiğim herşeyi öğrendiğim, 
kulübümüze veda zamanı geldi. Yaşama-
yan o taraftarı, o sahip çıkmayı, o bütün-
leşmeyi bilmez. Transfer sürecinde, gös-
terdiği anlayışlı ve babacan tavırlardan 
dolayı, Fatih Özgökçen başkanımıza, çok 
teşekkür ediyorum. Bir futbolcunun nasıl 
arkasında duracağının en büyük örneğini 
verdi. Gelişmemde, bu seviyeye gelmem-
de emeklerini göz ardı edemeyeceğim, 
İsmail Kartal ve İlhan Palut hocamıza, 
çok teşekkür ediyorum. Yeriniz bende her 
zaman ayrı olacak. Son ve belki de en bü-
yük teşekkürü de, büyük taraftarlarımıza 
yapıyorum. Her zaman yanımda oldunuz 
Gücünüzü ve sevginizi hissettirdiniz, Dua 
ve desteğinizi benden gittiğim yerde de 
benden esirgemeyin. Sizleri seviyorum 
ve unutmayacağım. Elveda kulübüm” 
ifadelerine yer verdi. 
n SAMET AKTAŞ
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‘Abdülkerim önemli bir stoper’
Konyaspor Teknik Direktörü İl-

han Palut ise, Abdülkerim’in önem-
li bir oyuncu olduğunu ve Galatasa-
ray’da başarılı olacağına inandığını 
söyledi. 

Bardakcı ile 1,5 sene çalışma 
imkânı bulduğunu kaydeden Palut, 
sahada yüzde yüzünü verdiğini ak-
tararak, “Konyaspor olarak geriden 
oyun kurma ve oyunu rakip sahaya 
yıkmak isteğimiz Abdülkerim'in 
bazı özelliklerini ortaya çıkardı. 
Bunlar; oyun kurmak, ileriye çıkar-
ken doğru yerleri görebilmek, kendi 
opsiyonunu yaratırken ekstra drip-
ling yeteneği. Hepsi Abdülkerim’de 
var. Takımının birinci bölgeden 
çıkışına ve rakip sahaya daha sağ-
lıklı yerleşmesine çok büyük katkı 
sağlayan stoper. Galatasaray gibi 
büyük takımların oyunu rakip yarı 
sahada oynamaları ve stoperlerin 
öne çıkma durumlarında Abdülke-
rim, çabukluğu ve ikili mücadele-
deki diriliği ile kesinlikle fark oluştu-
racaktır. Rakip topla geldiği zaman 
geriye kaçma opsiyonu olmaz ve 
korakor mücadeleyi son derece ba-
şarılı yapar” dedi. 

‘GOLE KATKI SAĞLAYACAKTIR’
Bardakcı’nın skorer bir defans 

oyuncusu olduğunu kaydeden 
Palut, “Galatasaray’da kendisini 
güvende hissederse takımdaki sa-
vunma liderliğini muhakkak yapa-
caktır. Defansif duran toplarda çok 
iyi savunmacıyken, ofansif duran 
toplarda da agresif bir hücumcu. 
Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. 
Duran toplarda kafa vuruşunu iyi ya-
pan ve son derece istekli bir stoper. 

Duran topları çok kullanan Galata-
saray’da bu gol sayılarını bulabilir.
Ülkemizde maalesef büyük takımda 
olan oyuncular A Milli Takım'a daha 
kolay gidiyor. Kuntz Hoca, Abdülke-
rim'i iki kere daha çağıracaktı ama 
sakatlanıp gidemedi. Bundan son-
ra milli takım stoper rotasyonunda 
olacaktır. Çağlar Söyüncü ve Merih 
Demiral çok üst düzey oynuyorlar 
ama Abdülkerim de onlara alterna-
tif güvenebileceğimiz bir isim olabi-
lir” diye konuştu. 

‘GALATASARAY MÜKEMMEL 
BİR STOPER ALDI’

Bazı konularda Abdülkerim'in 
Marcao'dan daha iyi bir savunmacı 
olduğunu iddia eden Palut, “Mar-
cao gerçekten çok iyi bir stoper. 

Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir 
oyuncu. Abdülkerim ise bazı nokta-
larda Marcao’dan daha iyi olduğu-
nu düşünüyorum. Oyun kurulumu, 
1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, 
ofansif duran toplardaki agresif-
liği konusunda Marcao’dan önde 
görüyorum. Ancak her oyuncunun 
bir adaptasyon süreci var. Bütün 
bunlara rağmen kendisi asla strese 
girip panikleyecek bir karakter de-
ğil. Ben Galatasaray’ın hocası İlhan 
Palut olsaydım ve Marcao gitseydi, 
Abdülkerim'in varlığından dolayı 
en ufak bir sıkıntıya düşmezdim. 
Teknik anlamda ben üzgünüm ama 
Galatasaray mükemmel bir transfer 
yaptı” diyerek sözlerini tamamladı. 
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