
KONYA ŞEKER 
ÇİFTÇİNİN YANINDA

11’inci avans desteği başladı

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği 
tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, 
bayram, sulama gibi nakdi avanslarla üreticiyi tar-
lada yalnız bırakmayan Konya Şeker, üreticisine 
11’inci avans desteğini de bugün ödemeye başladı.

n HABERİ SAYFA 5’TE

06 06 070504 3 kazada 1 kişi öldü 
14 kişi yaralandı!

FETÖ/PDY 
üyesi yakalandı

Ova’da silajlık mısır
 için mesai başladı

Genç Kızılay 
Selçuklu Sevindirdi

Hafızlık belgesi
için sınava girdi

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

Kantinlerde 
hijyen denetimi

Yeni eğitim öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte Meram 
Belediyesi’ne bağlı zabıta ekip-
leri okul kantinlerinde hijyen 
denetimi gerçekleştirdi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Konya sanayisi 
tekeden süt çıkarır’

1987 yılında sektöre adımını atan Enes Metal 
şimdilerde Enes Grup altında dört şirket ile Konya 

ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyor. Şirketin 
ikinci kuşak yönetici Enes Küçüktopal, “Artık Konya 

sanayisi her şeyi yapıyor. Talep olduğu sürece 
tekeden süt çıkarırız” dedi. n HABERİ SAYFA 15'TE

AHİLİK İÇİN YÜRÜDÜLER
Konya'da bu yıl 34.'si düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı 
kapsamında Konya protokolü, esnaf ve vatandaşların yer aldığı yürü-
yüş gerçekleştirildi. Kortej halinde Alaeddin Bulvarı’ndan başlayan 
yürüyüş Tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Kapu Cami'nin 
avlusunda sona erdi.

‘ESNAFIN YANINDAYIZ’
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı konuşmada, 
“Ahinin Kapısı Hak Kapısıdır, bu kapıdan hürmetle girilir, saygı ve 
samimiyetle çalışılır, elde edilen kâr kararınca helal yolda harcanır” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnafın 
yanında olduklarını söyledi. 

YILIN AHİLERİNE ÖDÜL 
Türkiye’de Yılın Ahi Çırağı seçilen Özgür Demirci ile Yılın Ahilerine 
ödülleri verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
Ustalardan Miras Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserlerden 
oluşan serginin açılışı yapıldı. Ayrıca, 16 sayfalık nostaljik Devran-ı Ahi 
Gazetesi dağıtıldı. n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu, öncü oluyor
Birçok medeniyete ev sahip-
liği yapan Selçuklu Başşehri 
Konya, belediyecilikte de 
örnek oluyor. Bu doğrultuda 
eğitimden sağlığa, spordan 
sosyal yatırımlara kadar birçok 
proje ortaya koyan Selçuklu 
Belediyesi, şehrin vizyonuna 
yakışır işlere imza atıyor 
Sıfır atık belgesini alan ilk 
belediye olan ve çevre ile 
ilgili örnek çalışmalar yapan 
Selçuklu Belediyesi Selçuklu 
Kent Konseyi çatısı altında 
oluşturduğu Çevre ve Sıfır 
Atık Meclisi ile bu konudaki 
duyarlılığını bir kez daha 
ortaya koydu.  
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

Ahilik; Hakk kapısıdır
Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi. Törende, ahiliğin Hakk kapısı 

olduğu, ahilerin ise Hakk'ın savunucusu olduğu vurgulandı. Ayrıca ahiler, Konya’ya yeniden kapanmamak için aşı uyarısı yaptı
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Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi. Törende, ahiliğin Hakk kapısı 
olduğu, ahilerin ise Hakk'ın savunucusu olduğu vurgulandı. Ayrıca ahiler, Konya’ya yeniden kapanmamak için aşı uyarısı yaptı

Ahilerden Konya'ya aşı uyarısı
Konya'da Ahilik Haftası etkinlik-

leri, Ahilik Yürüyüşü ve temsili Şed 
Kuşanma töreniyle devam etti. Kon-
ya'da bu yıl 34.'si düzenlenen Ahilik 
Haftası ve Esnaf Bayramı gerçekleş-
tirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (KONESOB) ta-
rafından düzenlenen "Ahilik Haftası 
ve Esnaf Bayramı" programları bü-
yük bir coşkuyla sürüyor. Etkinlikler 
kapsamında Alaeddin Tepesi’nden 
mehter takımı eşliğinde, Konya pro-
tokolü, esnaf ve vatandaşların yer 
aldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Kor-
tej halinde Alaeddin Bulvarı’ndan 
başlayan yürüyüş Tarihi Bedesten 
Çarşısı'nın içinde bulunan Kapu Ca-
mi'nin avlusunda sona erdi. 

‘AHİNİN KAPISI HAK KAPISIDIR’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak, yaptığı konuşmada, 
“Ahinin Kapısı Hak Kapısıdır, bu ka-
pıdan hürmetle girilir, saygı ve sami-
miyetle çalışılır, elde edilen kâr kara-
rınca helal yolda harcanır. İlhamını 
medeniyetimizden alan sanat altın 
bileziktir anlayışıyla halkımızın mes-
lek sahibi olmasını öğütleyen Ahilik, 
Sevgili Peygamberimizin Veren el 
alan elden üstündür” idealiyle bü-
tünleşmiştir. Harama bakma, haram 
yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, 
dayanıklı ol. Yalan söyleme. Kimse-
yi kandırma. Kanaatkâr ol. Dünya 
malına tamah etme. Yanlış ölçme. 
Eksik tartma.  Ahi’nin eli, kapısı, 
sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili 
kapalı olmalı. Gelen gelsin saadetle, 
giden gitsin selâmetle. Söylemleriy-
le barışın, huzurun ve erdemli top-
lum oluşturmanın formülünü veren 
Ahiliğin kurucusu, Pirimiz Ahi Ev-
ran’dır. Ahi Evran başta olmak üzere 
Şehadet Şerbetini içmiş olan Şehit-
lerimize, ebediyete intikal etmiş olan 
tüm Ahilerimize, Esnaf ve Sanatkar-
larımıza Yüce Mevlâ’dan rahmet di-
liyorum” ifadelerini kullandı.

‘AHİLİK TÜKETİCİ HAKLARINA 
ÖNCELİK VE ÖNEM VERİR’

Ahiliğin tüketici haklarına önce-
lik ve önem verdiğine dikkat çeken 
Karabacak, konuşmasını şöyle sür-
dürdü, “Ahilik kültürü, ticari ve top-
lumsal ilişkilerde dürüstlük ve gü-
veni, saygılı olmayı, hak ve hukuka 
riayet etmeyi esas alır. Tüketici hak-
larına öncelik ve önem verir. Meslek 
sahibi olmayı kurallara bağlar, belli 
aşamalardan geçenlerin bir mesleği 
yapmasına izin verir. Zengin ile fakir, 
üretici ile tüketici, emek ile sermaye, 
devlet ile millet arasındaki dayanış-
manın kurulmasında, güçlenmesin-
de, devam ettirilmesinde Ahilerin 
büyük katkısı olmuştur. Esnaf ve 
sanatkârlarımız yüzyıllar boyunca 
bu kültürü yaşatmışlar ve özünde 
çok büyük değişikliğe uğratmadan 
günümüze kadar taşımışlardır. Biz-
lerde bu Kültürü gelecek nesillere 

taşımak üzere Odalarımızla birlikte 
var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz. Konya’mız Hz. Mevla-
na’nın diyarı, Ahi Evran’ın maka-
mı, inanç turizminin, hoşgörünün 
ve Selçuklu’nun başkentidir. Şairin 
dediği gibi bir Başkent daima Baş-
kenttir. Bu kutlu başkentin Esnaf ve 
Sanatkârları da yöneticileri de büyük 
hizmetlere imza atmalıdır. Bu bilinç-
le hareket eden Esnaf ve Sanatkârla-
rımızın, Odalarımızın ve şehrimizin 
yöneticilerinin örnek oluşturduğuna 
hep birlikte şahitlik ediyoruz.2018 
yılından bu yana omuz omuza ger-
çekleştirdiğimiz görkemli yürüyüş 
ve törenlerimiz bunun bir gösterge-
sidir. Daha önce hiçbir ödül almamış 
olan Konya’mız Kırşehir’de düzenle-
nen Ahilik törenlerinde 2018, 2019 
ve 2020 yıllarında Yılın Ahisi ve Yılın 
Çırağı ödüllerini alarak Birlik, Bera-
berlik ve Dayanışmamızı yansıtmış-
tır. Derdi Olmayanın Sevdası Olmaz, 
Bu Şehre ve Ahiliğe sevdalı kişiler 
olarak ilkleri yapıp ön açmamız gere-
kiyordu. Bu düsturdan hareket ede-
rek Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği olarak 2019 yılında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş 
olduğu Yetki Belgesiyle Cumhur-
başkanlığı himayelerinde Uluslara-
rası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi-
ni Türkiye’de ilk olarak Konya’mızda 
bizler gerçekleştirmiş olduk. Fuar ve 
Zirvemizde Çıraklarımıza, yarının 
Sanayicilerimize, İhracatçılarımıza 
dokunmaya çalıştık. Buradan yarının 
Ahileri günümüzün gençliğine, genç 
Kardeşlerime Selamlarımı ve sevgi-
lerimi iletiyorum. Kıymetli Evlatları-
mız, Genç Kardeşlerimiz Bu bayrak 
sizinle ilelebet dalgalanmaya devam 

edecek, bu Ezanlar sizlerle daha ge-
niş Coğrafyaları inletecek” 

‘GENÇLİĞİ OLMAYANIN 
ELBETTE GELECEĞİ OLAMAZ’
Gençliği olmayanın geleceği ola-

mayacağını ifade eden Başkan Ka-
rabacak, gençlere de müjde verdi. 
Başkan Karabacak, “Bu bağlamda 
bir müjdeyi de buradan vermek is-
tiyorum. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla yaptığımız çalışmalar 
sonucu Sosyal Gelişim ve Mesleki 
Eğitim Merkezimizi de en kısa za-
manda tamamlayıp hizmete almış 
olacağız. Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza şükranlarımı arz ediyo-
rum. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da maalesef koronavirüs tedbirleri 
nedeniyle buruk bir hafta geçiriyo-
ruz. Pandemi döneminde esnaf ve 
sanatkârımızın üstlenmiş olduğu rol 
ve fedakârlık hepimizin malumudur. 
Bu süreçte esnaf ve sanatkârlarımız 
ahilik gelenek ve göreneğine göre 
vatandaşlarımızın kileri, tedarikçisi, 
servisi, evlerine ekmeğini ulaştır-
mada fırıncısı olmuştur. Fırsatçılık 
yapmadan aza kanaat ederek ticaret 
yapan ve en çok alkışı hak edenler 
yine Ahilerimiz olmuştur” ifadelerini 
kullandı.

‘AHİLİĞİN YAŞATILMASI 
GEREKİYOR’

Ahiliğinin yaşatılması gerektiği-
ne dikkat çeken AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, “Bir medeniyet 
kolay kurulmuyor. Medeniyetimizin 
temel direklerinden bir olan Ahilik 
teşkilatı yüzyıllar boyunca süzülüp 
gelmiş ve bugünde varlığını devam 
ettiren, gelecek içinde esnaf teşki-
latlarımızın bu ülkenin temel değer-

leri olarak varlığını devam ettirece-
ği   yeni bir bakışın ortaya konması 
adına da üzerinde çalışılması gere-
ken bir başlık olduğunu biliyoruz. 
Konya’da da KONESOB Başkanımız 
Ahiliğin aktif bir şekilde tanıtılması 
için Oda Başkanları ile yoğun gayret 
gösteriyorlar. Ahiliğin yaşatılması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘HER DAİM KONYA 
ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, her zaman 
Konya esnafının yanında oldukları-
nı ifade ederek, “Konya’da bulun-
maktan, Konya’da yaşamaktan ve 
Konya’ya hizmet etmekten büyük 
mutluluk ve şeref duyuyoruz. Burası 
kadim bir şehir. Selçuklu’nun baş-
kenti. Sokaklarda gezerken o ruhu 
hissediyorsunuz. Selçuklu ecdadı-
mız Malazgirt ile başlayan yolculu-
ğunda Konya’yı başkent yaparken, 
Konya’yı imar ederken Konya’nın 
kültürünü inşa etme adına Hz. Mev-
lana’sı ve Ahi Evran’ı ile hem vatan-
daşa hem de esnafa çok önemli düs-
turlar ortaya koymuş. Ahi Evran’ın 
Konya’ya bıraktığı kültür Konya’nın 
sokaklarında yaşamaya devam edi-
yor. Bizler de Konya için yoğun çaba 
sarf ediyoruz. Bunu da Konyalıların 
desteği ile yürütüyoruz. Son iki yılda 
yaşanılan pandemi esnafımızı olduk-
ça zorladı. Bazı esnaf grubumuzun 
işyerleri mecburiyetten kapatılmak 
durumunda kaldı. Bazı esnafımız iş-
yerini açsa da yeteri kadar gelir elde 
edemedi. Ama elhamdülillah Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan lider-
liğinde dünyada aşılma konusunda 
çok önemli farkındalık oluşturarak 

dünyada 7 sırada olarak aşılama fa-
aliyetlerini sürdürüyor. Pandemi ya-
saklarının birçoğu ortadan kalktı. Bu 
hayatın böyle devam edebilmesi için 
herkesin aşı konusunda farkındalık 
oluşturması gerekiyor.  Esnafları-
mızın da aşı konusunda farkındalık 
sağlaması gerekiyor.  Tüm Konyalı 
hemşerilerimizden de farkındalık 
beklediğimizi, Maske, Mesafe ve Te-
mizlik kurallarına uymalarını, aşı 
sırası gelenlerin mutlaka aşılarını 
olmalarını gerektiğini hatırlatıyo-
rum. Pandemi döneminde Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe 
Belediyelerimizle KONESOB önder-
liğinde çok önemli projeler yürüttük. 
Pandemi döneminde sadece Büyük-
şehir Belediyesi olarak sosyal destek 
programı kapsamında harcadığımız 
rakam 180 Milyon TL. Esnafımızın 
ayakta durması bizler için oldukça 
önemli. Esnafımızın desteğe ihtiyaç 
olmasın inşallah. Olursa da Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak destek 
olmaya hazırız” diye konuştu.

‘ANADOLU İNSANINI İSLAMİ 
YAŞAMA YÖNLENDİRDİLER’ 

Her daim Konyalı esnafların ya-
nında olduklarını ifade eden AK Par-
ti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
“1200’li yıllarda Moğol istilasından 
çıkan Anadolu yeniden inşa edildi. 
Ahi Evran esnafımıza İslami yaşan-
dığı, İslam ahlakı ile esnaflığı öğretti.  
Hz. Mevlâna gönül iklimlerine yeni 
tohumlar ekti. Akşehir’de Nasret-
tin Hoca Anadolu’nun her yerinde 
o çağın büyükleri yeniden Anadolu 
insanını İslami bir yaşama ve İslami 
bir esnaflığa yönlendirdiler. Allah 
hepsinden razı olsun. Bugünkü bir-
lik ve beraberliğimizin simgesi onlar. 
Bizler her daim Konya esnafımızın 
yanındayız” şeklinde konuştu. 

‘BİZİM MEDENİYETİMİZ 
VERMEK ÜZERİNE KURULDU’ 
AK Parti Konya Milletvekili Ah-

met Sorgun ise KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak’ı Ahilik Haf-
tası kutlamalarını Konya’nın kalbi 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı’nda 
gerçekleştirmesinden dolayı tebrik 
etti. Milletvekili Sorgun, “Bizim me-
deniyetimiz verme medeniyeti. Bu-
günkü, emperyal medeniyet, çağdaş 
dünya düzeni, almak üzerine kurul-
muştur ama bizim medeniyetimiz 

vermek üzerinedir. Veren el alan 
elden üstündür. Onun için esnafımız 
müşterisine daha çok hizmet ede-
cek. Bir baba, evlatlarına daha çok 
sevgisini verecek. Bir anne daha çok 
sevgisini verecek. Evlatlar, anne-ba-
basına daha çok saygısını verecek. 
İşçiler, çıraklar, kalfalar ustalarına 
daha çok hizmet verecekler. Onlar 
onlara çok ücret verecekler, esnaflı-
ğı, sanatkarlığını verecek” dedi. 

‘AHİLİK DEMEK 
KARDEŞLİK DEMEK’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta ise, ahiliğin sadece bir teşkilat 
olmadığını, bir yaşam tarzı oldu-
ğunu vurgulayarak, “Ahilik demek 
kardeşlik demek. Kazancının helal 
olmasına dikkat etmek demek. Ka-
naatkar olmak demek. Selçuklu’dan 
bugüne gelen ahiliği tekrar canlan-
dıran, bize hatırlatan bütün teşkilat 
mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 
Bu, sadece bir etkinlik değil, bizim 
manevi değerlerimizi pekiştirmemiz 
için, kardeşliğimizi pekiştirmemiz 
için büyük bir fırsat. Bu etkinliğe 
destek veren Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her 
daim esnafımızın yanında olan, ol-
mak için çabalayan, helal kazanç ile 
kazancını daha da artırmaya çalışan 
bütün esnaflarımıza, bütün kardeş-
lerimize teşekkür ediyoruz.” diye 
konuştu.

Vali Vahdettin Özkan ise şunla-
rı söyledi: “Bizim maneviyatımızın, 
kültürümüzün gelecek nesillere ak-
tarılması yönünde esnafımız bu işin 
lokomotifi ve temel iskelesi olmuş-
tur. Aynı zamanda toplumumuzun 
temel arzıdır esnafımız. Topluma 
ruh veren toplumsal değerlerimizi, 
kültürel değerlerimizi, inanç değer-
lerimizi, helal çalışma gayesindeki 
gelenekleri bugünümüze getiren, 
dünyaya örneklik teşkil eden ve ge-
lecek kuşaklara dağıttıran bu ahilik 
kurumu bütün insanlık için esasen 
örnek alınması gereken kurumdur. 
Konya’mız da Anadolu’nun kalbi 
hükmünde. Bu kültürün daha be-
lirgin yaşaması bizim açımızdan bir 
zenginlik noktası. Bu vesile ile bu 
ahilik kültürünün gelecek nesillere 
aktarılmasını temenni ediyorum.”

YILIN AHİ ÇIRAKLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından Şed 
Kuşanma töreni gerçekleştirilerek, 
Türkiye’de Yılın Ahi Çırağı seçilen 
Özgür Demirci ile Yılın Ahilerine 
ödülleri verildi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Usta-
lardan Miras Fotoğraf Yarışması’nda 
dereceye giren eserlerden oluşan 
serginin açılışının da yapıldığı etkin-
likler kapsamında; şehir merkezinde 
ahiliğin ve ahilik kültürünün anla-
tıldığı 16 sayfalık nostaljik Devran-ı 
Ahi Gazetesi dağıtımı da yapıldı.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Orhan ErdemVahdettin Özkan Leyla Şahin Usta

Uğur İbrahim Altay

Yılın çırağı Ali İhsan Şenkavak'a ödülünü 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi.

Yılın kalfası seçilen Gülfer Gökcay'a ödülünü
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta verdi. Yılın ahisi seçilen Mehmet Erpınar'a ödülünü Vali Vahdettin Özkan verdi.

Hasan Angı Muharrem Karabacak

Ahmet Sorgun 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:01 06:23 12:51 16:23   19:09 20:26
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  16 °C    28°C

Karaman            13 °C 27°C 

Aksaray              15 °C      29°C

Ankara                14 °C     29°C Hicrî: 8 Sefer 1443 -  Rûmî: 2 Eylül 1437

Anadolu erenlerinden,
Akyazılı Sultan Efendi,
Boyu posu uzun,heybetli,
Kar gibi beyaz tenli.

Hoca Ahmed Yesevi,
Hacı Bektaş-i Veli ,
Mürşid-i Kâmili,
Öyle oldu,öyle okudu ki,
İcazet verdi Hacı Bektâşi Veli.

Ey oğul icazet diplomanı,
Hak ettin almaya,
Emir verdi padişah,
Gideceksin rum diyarına.

Yanına verdi kırk mürid,
Yollara revan oldular,
O diyar bu diyar derken,
Bugünki Varna şehrine geldiler.

Bulgaristan göç diyarı,
Karamanoğlu dağılmış ,
Konmuşlar Balkanlara,
Yurt salmışlar topraklara.

Kavim göçleri olmuş,
Karadeniz üzerinden,
Gagaus Türkleri 
Yerleşmişler bölgeye.

Evlenmiş barklanmışlar,
Karışmışlar bir haylice,
Dini yaşatan hatırlatan ,
İhtiyaç olmuş bölgede.

Din yaşanıp, yaşatılacak,
Dini nasihat yapılacak 
Karşıladı halkı,
Hoca geldi diyerek.

Kebap yapmışlar,
Çubukla ateşte pişen kebap,
Misafirler yemişler,
O anda bir ses gelmiş.

Akyazılı Sultana gelen seste,
“Yanmış yağlı çubuğu ,
Toprağa dik “diyerek,
Dikmiş yanmış, yağlı 
çubuğu toprağa.

Anında yeşermiş,
yaprak vermiş,
Meyve vermiş,kestane ağacı işte.
“Ey evlatlarım bu ağaç,
Bu vadinin koruğu olsun.

Hak nasip ederse,
Burada vazife yapacağız .
Hak vaki olur 
vefat edersem ,
Beni bu ağacın altına 
defin edin.”dedi.

Buna şahit olan halk,
Çok sevinmişler.
Kırk yıl orada,
Hizmet vermişler.

Yüz müridi için,
Medrese yapılmış,
Yatacak kalkacak yer,
İlim okuyacak yer yapılmış.

Başı ağrıyan,
Hayvanında kızıl hastalığı olan,
Kayıbı olan,dergahtan dua alır,
Kayıbına, sıhhatine kavuşur.

On köy bağlanmıştır,
Zengin bir dergah olur,
Hayır hasenat yapılıp,
Fakirler doyurulur.

Vefat eden Akyazılı,
Ağacın altına defnedilir.
Evlenmemiş, hizmete adanmış,
Bir hayat sürer.

Yavuz Sultan Selim Han,
Türbesini yaptırtır.
Bu gün ziyarete halen açık,
Türbesi ayakta kalmıştır.

Bulgaristan Varna şehrinde,
Romanya yolu üzerinde,
Batova vadisi, balçık albena mevkiinde,
Obrucişte köyünde metfundur mübarek.

Unesco sahip çıkarak
Ayakta kalan türbesini,
Restore ederek,
Dünya miraslarına katmıştır.

Mayıs ayının 13-15 arası,
Bahar şenlikleri ,
Düzenlenir her yıl,
Bereket için.
 
Biz akrabaları 
Ziyaret ettik ilk fırsatta,
Bizler garibiz
Onlar bizlerin öncüleri velileri,
Balkanların Fatihleri.!!! Ruhlarına el- fatiha.

AKYAZILI SULTAN (H.Z)

Kılca’dan yeni Kaymakam’a hayırlı olsun ziyareti

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Meram Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen dene-
timi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından işletmecilere yönelik temizlik, maske ve mesafe konularında uyarılarda bulunuldu

Meram’da kantinlere
hijyen denetimi yapıldı

Salgın süreci kapsamında uzun 
süredir uzaktan eğitim şeklinde 
devam eden okullarda yeni eğitim 
öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
yüz yüze eğitime geçildi. Öğrenciler 
yeniden okullarına kavuşurken, Ko-
vid-19 salgınına karşı alınan önlem-
ler artırıldı.

Öğrencilerin okullara dönmesiy-
le birlikte okul kantinleri de yeniden 
hizmet vermeye başladı. Bu kap-
samda Meram Belediyesi’ne bağlı 
Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki kan-
tinlerde denetim gerçekleştiriyor. 
Öğrenci sağlığının korunması ama-
cıyla gerçekleştirilen denetimlerde 
hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE 
KONUSUNDA UYARI YAPILDI
İlçe genelindeki okul kantini de-

netimlerinde gıda ürünleri dikkatli 
bir şekilde incelenirken yiyecek, 
içecek ve aperatif olarak öğrenci-
lere sunulan hazır ürünlerin son 
kullanma tarihleri kontrol ediliyor. 
Zabıta ekipleri çocukların alışveriş 
yaptığı kantinlerin temiz tutulması 
konusunda uyarılarda bulunurken, 

çalışanların maske ve mesafe kural-
larına dikkat etmesi için bilgilendir-
mede bulundu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Meram Belediyesi’nden yapılan 

açıklamada, ilçe genelindeki okul 

kantinlerine yönelik denetimlerin 
yıl boyunca devam edeceği belirti-
lirken, sorunsuz bir eğitim öğretim 
yılının geçmesi adına hijyen kuralla-
rına dikkat edilmesi istendi.

Öte yandan Meram Zabıta Ekip-

leri, kantin denetimi için gidilen 
okullarda, öğrencilerin ilgisiyle kar-
şılaştı. Öğrenciler, zabıtalık mesle-
ğiyle ilgili ekiplere sorular sorarken 
kısa süreli sohbet gerçekleştirdiler.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Mülki İdare Amirleri 
Atama Kararnamesi ile Karatay Kay-
makamlığı’na atanan Zafer Orhan, 
ilçeye gelerek yeni görevine başladı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca da İlçe Kaymakamı Zafer Orhan’ı 
makamında ziyaret ederek Kayma-
kam Orhan’a hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.

Başkan Hasan Kılca ve Kay-
makam Zafer Orhan, ziyarette Ka-
ratay’da yürütülen faaliyetler ile 
belediyenin yatırımları ve projeleri 
hakkında istişarelerde de bulundu.

‘İLÇEMİZDEKİ UYUMLA 
GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ’
Karatay Kaymakamı Zafer Or-

han’a yeni görevinde başarılar 

temennisinde bulunan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Kay-
makamımıza yeni görevinde başarı-
lar diliyorum. Şehrimizde çok güzel 
bir uyum var. Bir tarih, kültür ve 

medeniyet şehri Konyamızın kalbi 
olan Karatay’ımıza inşallah sizlerle 
güzel hizmetlere imza atacağız. Yeni 
dönemin Karatay’ımız için hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

‘İŞBİRLİĞİYLE KARATAY’DA 
VATANDAŞIMIZIN MEMNUNİYETİNİ 

ARTIRACAK HİZMETLER İÇİN 
DESTEK VERECEĞİZ’

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan 
da ziyaretlerinden dolayı Başkan Ha-
san Kılca’ya teşekkürlerini ileterek, 
ziyaretten duyduğu memnuniyetini 
dile getirdi. Kaymakam Orhan, Ka-
ratay için el ele vererek başarılı çalış-
malara imza atacaklarını söyleyerek 
şunları aktardı: “Bu güzel ilçemize 
hizmet etmenin heyecanını yaşıyo-
rum. Karatay Belediyemizin ilçemiz 
için güzel projeleri hayata geçirdiğini 
duydum. İnşallah bizler de işbirliğiy-
le Karatay’da vatandaşımızın mem-
nuniyetini artıracak hizmetleri yap-
manın gayretinde olarak üzerimize 
düşeni yapacağız.” n HABER MERKEZİ

Pekyatırmacı: Ahilik
milletimizin harcıdır

Çumra Kültür Sanat Topluluğu 
Çatalhöyük’ü ziyaret etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Ahilik Haftası 
dolayısıyla yayımladığı kutlama 
mesajında ahiliğin, toplumumu-
zun tarihi hafızasında ve yaşam 
biçiminde unutulmaz izler bırak-
tığını belirtti. Ahilik temellerinin 
bin yıl öncesine dayandığını be-
lirten Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Ahilik, 
Anadolu'daki varlığı bin yıla daya-
nan birlik, beraberlik, kardeşlik ve 
yardımlaşmanın en güzel örnek-
lerini göstermiş olan milletimizin 
harcını oluşturan kurumlardan 
biridir. Türk-İslam Medeniyeti'nin 
ayrılmaz bir parçası olan Ahilik, 
toplumumuzun tarihi hafızasında 
ve yaşam biçiminde unutulmaz 
izler bırakmıştır. Bizi biz yapan söz 
konusu değerlerin başında gelen 
Ahilik kültürü ve geleneği, İslam 
inancıyla, Türk örf ve adetlerini 
kaynaştıran kıymetli bir düşünce-
dir.

Ahilik, kardeşlik üzerine ku-
ruludur. Yani bu coğrafyayı bize 
vatan kılan yiğitlerin kardeşlik sır-
rıdır. Yüzyıllar boyunca elden ele, 
dilden dile, gönülden gönüle taşın-
mıştır. Ahilik kültürü ve felsefesi, 

toplumsal yaşamın ortak paydası 
olan insanı esas almıştır. İnsanlar 
arasındaki ticari ve toplumsal iliş-
kilerde; dürüstlük, güvenilirlik, iş 
ve meslek ahlakına saygı, hak ve 
hukuka riayet etme, saygı, şefkat, 
cömertlik ve güler yüzlü olma il-
keleri esas alınmış ve bu değerler 
toplum tarafından bir yaşam tarzı 
olarak kabul edilmiştir.

Selçuklu Belediyesi olarak 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odala-
rı Birliği Başkanı ile koordineli bir 
şekilde esnaflarımızın istek ve öne-
rilerine cevap vermeye çalışıyo-
ruz. Özellikle pandemi sürecinde 
esnaflarımıza sağladığımız maddi 
ve manevi destekler ile onların 
yanında olduk. İnşallah pandemi 
sürecinden sonra da işbirliğimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu hafta vesilesi ile ekonomik 
büyümenin önemli bir parçasını 
oluşturan esnaf ve sanatkarlarımı-
za ülkemize sağladıkları katkıların-
dan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu 
duygu ve düşünceler ile esnaf ve 
sanatkarlarımız ile meslek teşkilat-
larımızın Ahilik Haftasını en kalbi 
duygularla kutluyor; şükranlarımı 
sunuyorum." dedi.n HABER MERKEZİ

Çumra Kültür ve Sanat Top-
luluğu Çatalhöyük’ü ziyaret etti. 
Topluluk Başkanı Sadık Gökçe 
başkanlığında düzenlenen gezi ev 
inceleme çalışmasına gurup üyele-
rinden Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, 
Ekrem Çelik, Sedat Ulupınarlı, 
Mehmet Seviş, Anuş Gökçe ve bir 
gurup Çumralı katıldı.

Çumra Kültür ve Sanat Toplu-
luğu başkanı Sadık Gökçe, “Çatal-
höyük Çumra’mızın tarihi, turizmi 
ve ticareti açısından aslında can 
damarıdır. Bizler bunun farkında 
değiliz. Çatalhöyük bizim için ve 
insanlık için çok önemlidir. Bura-
da yapılan çalışmalar insanlığın 
tarihine dair önemli ayrıntılar ve 
ipuçları vermektedir. Bizler Çumra 
Kültür ve Sanat topluluğu olarak 
bu dönem kazı çalışmalarının sona 
ereceği gün Çatalhöyük’ü ziya-
ret edip Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali 
Umut Türkcan’dan bilgi almak is-
tedik. Kendileri sağ olsunlar bizlere 
çok değerli bilgiler verdiler. Çumra 
Kültür ve Sanat Topluluğu olarak 
bizler halkımızı Çatalhöyük konu-
sunda daha fazla aydınlatmak için 
gerekli çalışmaları yapacak ve ya-

pılan çalışmalara gereken desteği 
vereceğiz” dedi.

Topluluğa bilgi veren Çumra 
Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. 
Ali Umut Türkcan da Çatalhö-
yük’te 1990’lı yıllardan bu yana 
kazı çalışmaları yaptıklarını ve 
hem Çatalhöyük’e hem de Çumra 
ya değer katmaya çalıştıklarını, bu 
manada yapacakları çalışmalarda 
tüm Çumralıları yanlarında gör-
mekten memnun olacaklarını ifade 
etti. Çumra Kültür ve Sanat Top-
luluğunun bu anlamlı ziyaretinden 
memnun kaldıklarını ifade eden 
Türkcan ayrıca Çatalhöyük’te yap-
tıkları kazı çalışmalarına özel des-
tek verdikleri için Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a, Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan’a ve PANKOBİRLİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Konuk’a teşekkür etti.

Çatalhöyük gezisine katılan 
Çumralılar da gezinin kendileri için 
çok faydalı olduğunu, Çatalhöyük 
hakkında doyurucu bilgiler aldıkla-
rını ve bu tür faaliyetlere katılmala-
rını tüm Çumralılara tavsiye ettik-
lerini dile getirdi. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
FERDA BOZ GÜNERİ

GÖNÜLDEN DAMLALAR 

Başkan Kılca ve Kaymakam Orhan belediyenin yatırımlarını istişare etti.
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80 yaşında hafızlık sınavına girdi!
Konya İl Müftülüğü’nde  4-14 

Eylül 2021 tarihleri arasında devam 
etmekte olan Hafızlık Tespit Sına-
vına giren 1941 doğumlu Mustafa 
Atabay, en büyük arzusunun hafız-
lık belgesini almak olduğunu belirtti. 

18 yaşında Konya’nın Karapınar 
İlçesinde Ahmet Ali Özcan Geredeli 
Hocada hafızlığını tamamladığını, 

hafızlık belgesinin olmadığını belir-
ten Atabay, 1966 yılında Karapınar 
İlçesi Sultan Selim Cami’ne Müez-
zin Kayyım olarak atandığını 14 yıl 
görev yaptıktan sonra aynı Cami’de 
İmam Hatip olarak görev yapıp 
1993 yılında emekli olduğunu be-
lirtti.  

Müezzin Kayyım ve İmam Ha-

tip olarak görev yaptığı yıllarda ve 
daha sonrasında Hatim İle Teravih 
Namazlarını kıldırdığını belirterek 
en büyük arzusunun hafızlık belgesi 
almak olduğunu ifade eden Atabay, 
hafızlık belgesi almak için Konya İl 
Müftülüğü 2021 yılı hafızlık tespit 
sınavına girdiğini söyledi.
n HABER MERKEZİ

‘Ahilik kültürü 
benzersizdir’

Ahilik Haftası dolayısıyla bir 
mesaj yayımlayan Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, Türk-İs-
lam tarihinde çok önemli bir yeri 
olan Ahiliğin Anadolu’da ortaya 
çıktığını ancak tüm dünyaya örnek 
olacak ticari ve sosyal öğretileri 
içinde barındırdığını söyledi. 

Ahiliği; üretenin ve adaletli yö-
netimin önemli bir simgesi olarak 
niteleyen Başkan Hasan Kılca’nın 
mesajı şu şekilde: “Cömertlik, yar-
dımseverlik, misafirperverlik, infak 
ve ikram gibi kıymetli bir sistem 
üzerinde oluşturulan Ahilik; dilini 
yalandan, gözünü haramdan, kal-
bini kusurdan korumak amacıyla 
ortaya çıkmış ve etkinliğini asırlar-
ca devam ettirebilmiştir. 

Ahilik, ticari faaliyetlerden tu-
tun da hemen hemen hayatın tü-
müne dair kurallar getiren bir kül-
türdür. İnsanın kendini ilimle ve 
irfanla donatması da bu kültürün 
en önemli parçasıdır. 

Zengin ile fakir, üretici ile tü-
ketici, emek ile sermaye, millet ile 
devlet, yani toplumun bütün fert 
ve kurumları arasında, iyi ilişkiler 
ve denge kurarak, birlik ve bera-
berlik içinde büyük hedeflere yü-
rümek mantığına dayanarak her-
kesin huzur içerisinde yaşaması 
hedeflenmiştir. Dolayısıyla ahilik, 
ahlaki olmayan her türlü davranı-
şa karşıdır. 

Bu yönüyle Ahilik, ticaret ile 
ahlakı buluşturan bir hayat düs-
turudur. Böyle güzel ilkelere sahip 
olan Ahilik, Osmanlı Devleti’nde 
lonca, gedik kuruluşları olarak 
devam etmiş; günümüzde ise bu 
köklü kurum, esnaf teşkilatları ve 
odalar çatısı etrafında çalışmalarını 
sürdürmektedir. n HABER MERKEZİ

Konya Eşrafı üyeleri Konya Ye-
nigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan'a nezaket 
ziyaretinde bulundu. Gerçekleştiri-
len ziyaret heyetinde  Zirve Sürücü 
Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Tev-
fik Dündar,  Yeni Meram Gazetesi 

Sahibi  Ömer Sarıkulak, Şendemir 
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Şen, Öztaşlar Yedek Parça Sahibi 
Salih Öztaş, KAMSAN Kağıt ve Am-
balaj Sanayi Sahibi Durmuş Ergün, 
Atiker Grup Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidayet Atiker, Selçuklu Düğün 

Yemekleri Ve Malzemeleri Sahibi 
Sadettin Kutlu, Konya İli Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hamdi Demir, Boz-
kır Üçpınar Eski Belediye Başkanı 
Ziya Kuz, Konya-Karaman Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifleri Bölge Birlik 
Başkanı ve  İçeri Çumra Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyit 
Mehmet Dağ,  Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesi (KGTÜ) Rektör Da-
nışmanı Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, 
Küçükdağ Hukuk Bürosu Sahibi Av. 
Hayrullah Küçükdağ, DİN-BİR-SEN 
Konya Şube Başkanı ve Sanayi Cami 

İmam Hatibi Ali Bitim yer aldı. Ger-
çekleştirilen ziyaretten ötürü Konya 
eşrafı heyetine teşekkür eden Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, heyete ça-
lışmalarında başarılar diledi. 
n SİBEL CANDAN

Konya eşrafından Yenigün’e ziyaret
Konya Eşrafı üyeleri Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan'a nezaket ziyaretinde bulundu
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Olmak istediğim yerle, ölmek iste-
diğim yerin aynı olduğunu anladığımda 
düştüm içimdeki boşluğa. Bu aralar 
sık sık gidiyorum topumuzun kesildiği 
zamanlara. Oralarda bir şey arıyorum 
ama ne? Yerine oturmuyor içimde-
ki çocukla aklımdakiler. Yaptığım en 
doğru şeydir belki de kendimi saatlerce 
dinlemek. Dikkatimi çeken bir şeyi veya 
duyduğumda üzerine saatlerce düşün-
düğüm bir bilgiyi özümsemek benim 
maharetim. Ya da cezamdır bu huyum 
kim bilir? Hep iyi şeyleri düşünmüyor 
ki kalp, bir haksızlığa günlerimi veriyo-
rum mesela. İşte o zamanlar hafızam 
ıstırabı oluyor kalbimin. Detaylarda de-
belenmek bazen işe yarasa da bazen işi 

oluyor insanın.
Bugün de şu dev tespite takılı kal-

dım. “Anne babanın arasındaki ilişki, 
bir çocuğun üçüncü ebeveynidir.” Ne 
kadar kapsamlı bir söz benim için. İm-
kânım olsa çocukken sorulan: “Anneni 
mi daha çok seviyorsun, babanı mı?” 
sorusuna, “Aralarındaki ilişkiyi seviyo-
rum.” demek isterdim. Ki severdim de 
ama bu sözle yeni karşılaştım ve geç 
kaldım. 

Sizi tamamlayan sözleriniz vardır 
mutlaka, yoksa olmalı! Bazı işaretler 
hayatın içine saklanmış, bizim onları 
bulmamızı bekliyor bence. Onları fark 
etmeden geçmek de fark edip hafifle-
mekte bizim elimizde. Hayatı, kaderi, 

başkalarını suçlamak her 
zaman en kolayıdır fakat 
bu suçları aklayıp yüz-
leşmek bizi yükümüzden 
kurtarır. 

Oysa ben suçla-
maktan çok suçlandım 
içten içe. Özlemekten 
suçlandım, beklemekten 
suçlandım, yaşamaktan 
suçlandım. Küçük bir ço-
cuk gibi tutturmak istedim 
çoğu zaman. Diretmek istedim eskiye 
dönmek için. Ama öyle olmayacağını 

soğuk benizlerin, ifadesiz 
bakışlarında gördüm. Ve 
daha bugün anlıyorum 
üçüncü bir ebeveynimin 
olmadığını. İşte bu yüz-
den vazgeçiyorum ço-
cukluğumdan. Bir de ço-
cukluğumu saklayacak 
kimse kalmadığından...

Ben bilmediğim bir 
şeyle karşılaştığımda 
bilmiyorum deyip geçe-

medim hiçbir zaman, onu öğrenmenin 
yollarını aradım. Çünkü bana gösteren 

olmadı. Bana yaşamayı öğretmeleri-
ni bekleseydim, muhtemelen kendi 
hayatlarının artıklarına kalacaktım ve 
bu benim hiç tercih edeceğim bir yol 

olmayacaktı. 
Sorumluluk almayı, karar vermeyi, 

tercih yapmayı çok acımasız bir yaşta 
öğrendim. Ve anladım ki hayatımızda 
belirleyici olan şey; yaptığımız tercihler-
dir. Eğitim hayatın için yaptığın kurtarıcı 
tercihlere benzemiyor bu. Öyle bir tercih 
ki, muhakemesini yapıyorum her gece. 
Adalet o gün katılmadı mahkemeye. 
Hâkimde biliyordu, mübaşirde; kâtipte 
biliyordu avukatta, hiç adil bir soru de-
ğildi bu! O dört duvar arasında çocuklu-
ğumu kaybettim ben. Meraklı bakışların 

altında sıradan bir akraba sormadı bana 
o soruyu. “Anneni mi daha çok seviyor-
sun, babanı mı?”

Küçük çocuklara fıtratın gereğiymiş 
gibi bu soruyu her sorduğunuzda; so-
ğuk terler döken birileri var. Sormayın, 
duymasın hiçbir çocuk bu soruyu… 
Her duyduğumda ağladığım bir cevap 
bu. 

İlkokulda okul bahçesinde, ortao-
kulda koridorda, lisede rehberlik oda-
sında görüştüm tercih etmediğimle.  
Demem o ki, “Her tercih bir vazgeçiş-
tir.” sözü gerçek. İki şık arasında kaldı-
ğınızda, benim canlı tercihimi hatırlayın. 
Tercih yapmak zorunda olmayacağımız 
yarınlara…

VAZGEÇİŞ

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi 
avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Konya Şeker, üreticisine 11’inci avans desteğini de bugün ödemeye başladı

57 milyon TL nakit avans
Türkiye’nin gıda devi Konya 

Şeker, üreticinin yanında yer al-
maya devam ediyor. 11. destek-
leme avansı olan 57 Milyon TL’lik 
tutarın üreticilerin hesabına yattı-
ğını 14 Eylül 2021 Salı günü saat 
13:00’dan sonra bankadan çeke-
bileceklerini açıklayan yetkililer, 
Konya Şeker’in, bahar aylarında 
gübre, tohum, ilaç gibi ayni, bay-
ram ve sulama avansları gibi nak-
di desteklerine kampanya dönemi 
boyunca devam ettiğini, 9 Tem-
muz’da verilen 57 Milyon 210 Bin 
TL’lik avanstan sonra şimdide 14 
Eylül Salı günü 57 Milyon Lira tu-
tarındaki nakit avansın üreticilerin 
hesabına yatacağını ifade ettiler. 
Şeker pancarı ekimi için tarlaların 
hazırlanmaya başlaması ile birlik-
te üreticisine avans desteğine de 
başlayan Konya Şeker, üreticiye 
bugüne kadar 10 kez ayni ve nak-
di avans desteğinde bulunurken 
14 Eylül Salı günü yapacağı nakdi 
avans ödemesiyle bu sene içinde 
11’inci avans desteğini toplam 57 
Milyon TL’lik nakit ödeme ile yap-
mış olacak.

‘KONYA ŞEKER’İN BİRİNCİ 
GÜNDEMİ ÜRETİCİ VE ÜRETİM’
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 

Recep Konuk, kurumun işleyen bir 
mekanizmasının, tarım takvimine 
göre oluşturulmuş bir programının 
olduğunu belirterek şunları söyle-
di; “Konya Şeker’in gündeminin 
birinci sırasında her zaman üre-
tici ve üretim vardır. Diğer bütün 
konuların gündemdeki yeri ikinci 
sıradadır. Yani Konya Şeker için 
üretici ve üreticinin ihtiyaçları asli 
gündem, diğer her konu tali gün-
demdir. 

Konya Şeker, dünyadaki eko-
nomik dalgalanmalardan, kurak-
lığa, pandemiden, piyasa hare-
ketlerine kadar her konuda önce 

yaşanan hadisenin tarladaki üreti-
me ve üreticiye etkisini ölçer biçer, 
hesabını yapar ve üreticinin şart-
lardan etkilenmeden kafası rahat 
şekilde üretimine devam edebil-
mesi için de imkânlarını zorlayarak 
üreticiye yapabileceği maksimum 
desteğini planlar. Bu sene kurak-
lık nedeniyle ekerken de hasatta 
da üreticinin yüzü gülmedi. Konya 
Şeker, son 2 ayda yaptığı 2. nakit 
destekle bu dar günlerde üretici-
nin yüzüne en azından bir tebes-
süm kondurmaya çalışıyor. Çünkü 
Konya Şeker’in gündeminin birinci 
sırası her zaman üreticiye ve üre-
ticinin ihtiyaçlarına tahsislidir. Bu 
ay içinde yapacağımız genel ku-
rul ikincil bir gündem maddesidir. 
Konya Şeker’de gündem üreticidir, 
üretimdir, diğer bütün konular ta-
lidir. 

Diğer her konuda su akar yolu-
nu bulur, ama üreticinin üretebil-
mesi için birilerinin suyu üreticiye 
doğru akıtması şarttır ve Konya 
Şeker’in avans desteği ile yaptığı 
da budur. 2 senedir pandemi ne-
deniyle ticaret yavaşladı, piyasalar 
daraldı. Şirketlerin, kurumların 
öncelikleri değişti, sadece Kon-
ya Şeker’in önceliği yani üretici 
ve üreticinin ihtiyaçlarına yönelik 
yaklaşımı değişmedi.

 Piyasalar daraldı, ticaret ya-
vaşladı diye bahaneler ile üretici-
nin karşısına hiç çıkmadı. Satılan 
ürünün parasının tahsil süresi iki 
katına çıktı diye avans takviminde 
değişiklik yapmadı, değişiklik yap-
mayı aklından bile geçirmedi. Yok 
diye bahaneler sıralamak yerine 
çare üretti.

 Bu ay genel kurul var diye de 
bu öncelik yani üreticinin ihtiyaç-
larını karşılama önceliği elbette 
değişmeyecekti. Yani 22 yıldır ön-
celiğimiz neyse bugünde önceliği-

miz o dur, yarında yarınlarda da 
Konya Şeker’in önceliği üretici ve 
üreticinin ihtiyaçlarının karşılan-
ması olmaya devam edecek” dedi.

YENİ DÖNEMDE ADAY 
OLMAYACAĞINI HATIRLATTI
“29 Eylül’de kooperatifimizin 

genel kurulunu yapacağız. İnşal-
lah genel kurulda nöbet değişimini 
gerçekleştireceğiz” diyen Recep 
Konuk, “Üreticilerimizin aklına 
belki de ‘bu nöbet değişimi se-
bebiyle avans uygulamasında bir 
aksama olur mu?’ sorusu gelmiş 
olabilir. Hiç kimse endişelenme-
sin. Bu kurumun en önemli kaza-
nımlarından biri oluşturduğumuz 
kurumsal yapıdır.

Kişiler gelip geçse de artık iş-
leyecek ve aksamayacak bir ku-
rumsal yapımız var. Tercihleri ve 
stratejileri seçilmiş yöneticilerin 
belirlediği ancak tarım takvimine 
göre yapması gerekenleri bürok-

ratik mekanizmaları ile yerine ge-
tiren bir kurum haline geldi Konya 
Şeker. Ürün ekiminden avanslara, 
ürün bedeli ödemelerinden sanayi 
tesislerinin üretim planlamasına 
kadar her süreç kısa, orta ve uzun 
vadeli planlama ile adım adım 
planlanmıştır. 

Bu çerçevede de gelecek sene-
nin bile üreticiye yapılacak destek-
ler ve avans ödemelerini periyotlar 
itibarıyla planlamış olan Konya 
Şeker elbette seçim gündeminden 
bağımsız olarak pancar hasadı ön-
cesi 22 yıldır hiç aksatmadan yap-
tığı nakit avans desteğini verecekti 
ve gündemden bağımsız olarak 
bugün bu desteği üreticilerinin he-
sabına yatırıyor. Önümüzdeki sü-
reç ile ilgili hiçbir ortağımız merak 
etmesin, endişelenmesin. Ne ben 
ne birlikte yükü omuzladığımız ar-
kadaşlarımız benden sonrası tufan 
demedik. Biz, bizden sonrasının da 

güllük gülistanlık kalmaya devam 
etmesi için popülizme meyletme-
den, iyi hatırlanmak için har vurup 
harman savurmadan üretici ortak-
larımız için yapmamız gerekenleri 
yaptık, ticaretin gerektirdiği ras-
yonel tavırdan asla uzaklaşmadık, 
geleceğe yük bindirecek hiçbir 
adımı atmadık. Cesur kararlar ala-
rak başladığımız görevimizi yine 
son güne kadar asıl olan üretici 
ortaklarımızın ortak menfaatidir, 
asıl olan Konya Şeker’dir yaklaşı-
mımızdan taviz vermeden tamam-
layacağız ve yine inşallah asıl olan 
üretimdir, üretici ortaklarımızın 
ortak menfaatidir diyen arkadaş-
larımıza devredeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
‘ÜRETİCİMİZİ NAÇAR, TARLADAKİ 
ÜRÜNÜ SAHİPSİZ BIRAKMAYIZ’
Konya Şeker’in bir üretici ku-

ruluşu olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Konuk, “Bizim birinci önceli-

ğimiz, malımıza mal, mülkümüze 
mülk katmak, kârımıza kâr katmak 
değil. Bizim birinci önceliğimiz 
üreticinin gücüne güç katmak. 
Daha çok üretmesini, üretirken 
karşılaştığı zorlukları dayanışma 
ile üretimine zeval gelmeden aş-
masını sağlamaktır” şeklinde açık-
lamasını sürdüren Başkan Konuk, 
“Biz halden anlayan ve hayatın 
içinde olan bir şirketiz, bunun ge-
reğini de yerine getiriyor ve şartlar 
ne olursa olsun üreticimizi, üreti-
mi destekliyoruz. Konya Şeker’in 
tarafı da yeri de bellidir. Biz üre-
ticinin, üretimin yanında, üretimi 
zorlaştıran her şeyin, zorlukların, 
yoklukların karşısındayız. Üretici-
nin önüne çıkan zorlukları kolay 
kılmak, üretmek isteyenin yok-
lukla imtihanında yoksulluğu yok 
etmek için çalışmak bizim işimiz. 
Bizim kurumumuz yıllardır bunu 
yaptı. Bugün yapıyor, yarın da 
yapacak. Zorlukları biz yüklenir, 
üreticimizi naçar, tarladaki ürünü 
sahipsiz bırakmayız. 

Konya Şeker Ailesi verdiği des-
tekle üreticisini tarlada, tapanda, 
bağda, bahçede, yaylada, ağılda, 
ahırda, merada yalnız ve destek-
siz bırakmıyor. Paranın maliyeti-
nin yüksek olduğu bir dönemde 
bu boyuttaki desteklerimiz bizim 
şirketimizin ve kooperatifimizin 
önceliğinin ne olduğunun da net 
ifadesidir. Bu bir kararlılığın, bir 
duruşun göstergesidir. Konya Şe-
ker’in büyüme stratejisi büyüyerek 
büyütmektir.

 Konya Şeker’i tüm iktisadi iş-
letmelerden ayıran en önemli özel-
liği halden anlaması, anlamakla da 
kalmayarak üstüne düşenin gere-
ğini ihtiyaç anında ve ihtiyaç du-
yulduğunda yapmasıdır” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Avatar Mühendislik Daıkın Bayiliği açıldı
Avatar Mühendislik Kurucuları 

Muhammed Cihad Güzel ve Seyit 
Arık DAIKIN bayiliğini açtı. Açılış 
törenine Ak Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun ve İl Başkan 
Yarımcıları, Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam ve il baş-
kan yardımcıları, Cansuyu Kon-
ya Temsilcisi İsmail Tozan, Me-
mur- Sen Konya Temsilcisi Nazif 
Karlıer, DAIKIN İç Anadolu Bölge 
Distribütörü Zekeriya Başaran ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma gerçekleşti-
ren Saadet Partisi Konya İl Başka-
nı Hüseyin Saydam, “Ülke olarak 
ekonomik anlamda zor zamanlar-
dan geçiyoruz. 

Bu süreçte kentimize yeni bir 
istihdam kazandıran genç kardeş-
lerimi tebrik ediyorum. Ülkemiz 
memleketimiz için çalışmaya üret-
meye devam etmeliyiz kardeşleri-
mi tebrik ediyor rabbimden hayırlı 
kazançlar nasip etsin inşallah” söz-
lerini kullandı.

Avatar Mühendislik kurucu 
ortaklarından olan Muhammed 
Cihad Güzel, “Bugün burada ger-
çekleştirdiğimiz açılışla yeni bir iş 
kolunu Avatar Mühendislik olarak 
bünyemize dahil etmiş bulunuyo-
ruz. 

Sektörün seçkin firmalarından 
olan Daikin ile birlikte bu alan-
da hep birlikte güzel işlere imza 
atacağız inşallah. Rabbim bu iş 
ortaklığında her iki tarafında utan-

dırmasın ve helal kazanç daire-
sinde hepimize hayırlı, bereketli 

kazançlar nasip etsin. Açılışımız 
Konya’mıza ve sektörümüze ha-

yırlı olsun. 
Katılımlarınızdan ötürü siz 

saygı değer dostlarımıza ve kıy-
metli başkanlarımıza çok teşekkür 
ediyorum sağ olun var olun.” şek-
linde konuştu.

 Avatar Mühendislik ortakla-
rından olan Seyit Arık ise “Genç 
ve dinamik bir ekibiz inşallah uzun 
vadede ülkemize çok daha fazla 
işler yapacağız rabbim yeni iş ye-
rimizi hayırlara vesile kılsın” ifa-
delerini kullandı. Yapılan duanın 
ardından kesilen kurdele ile açılış 
gerçekleştirildi. 
n HABER MERKEZİ

Genç Kızılay Selçuklu
öğrencileri sevindirdi

2021-2022 eğitim öğretim 
yılında yüz yüze eğitime geçen 
öğrencilere anlamlı bir sürpriz 
hazırlayan Genç Kızılay Selçuklu 
Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye 
malzemeleriyle öğrencileri sevin-
dirdi. Pandemi sebebiyle bir süredir 
eğitimlerine evden devam eden 
çocuklar için Genç Kızılay Selçuklu 
Şubesi güzel bir adım attı. 2021-
2022 eğitim öğretim yılının baş-
laması ile birlikte harekete geçen 
Kızılaycılar, belirledikleri öğrenci-
ler için kırtasiye malzemelerinden 
bir set hazırladı. Hazırlanan setler 
Genç Kızılay Selçuklu gönülleri ta-
rafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama 
yapan Genç Kızılay Selçuklu Başka-
nı Ömer Topaç, “Genç Kızılay Sel-
çuklu Birimi olarak yetim ve ihtiyaç 
sahipleri kardeşlerimizin taleplerini 
aldık aldığımız ilk talepte Yöneti-
mimiz ve gönüllülerimizle istişare 
ederek talep aldığımız günün ertesi 

günü kollarımızı sıvayarak işe ko-
yulduk ve 360 aile tespit edip ileti-
şime geçtik ve akabinde Genç Gö-
nüllülerimizle üç gün art arda süren 
kırtasiye ve okul forma dağıtımını 
bitirdik. ‘Okula Dönüş’ kampan-
yamızda 360 öğrenci kardeşimizin 
yüzlerindeki gülümsemeye şahit 
olmak paha biçilmez. Genç Kızılay 
Selçuklu olarak amacımız yaptı-
ğımız projelerde insanlara sadece 
gıda ve temel ihtiyaç götürmek de-
ğil. İnsanlara ve çocuklara yüzlerin-
de göğsümüzü gererek giydiğimiz 
yeleklerimizin üzerinde taşıdığımız 
hilali çocukların ve insanların du-
daklarında tebessüme dönüştüğü-
nü görmeyi hedefliyoruz. Emeği 
ve katkılarından dolayı Türk Kızılay 
Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya 
Kartal’a, Genç Kızılay Selçuklu Şu-
besi yönetim kuruluna, gönüllüle-
rimize ve bağış yapan hayırsever 
vatandaşlara teşekkür ederim” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ
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Firari suç örgütü üyesi 2 kişi operasyonla yakalandı
Aksaray ve İstanbul'da uyuştu-

rucu imal edip ticaretini yapan suç 
örgütüne yönelik 6 ay önce gerçek-
leştirilen ve 6 kişinin tutuklandığı 
operasyonda firarı olan 2 şüpheli 
de yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Aksaray 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
uyuşturucuyla mücadele kapsa-
mında yaptığı istihbari çalışmalar 
neticesinde 26 kişinin bulunduğu 
suç örgütünün uyuşturucu imal 
ederek uyuşturucu ticareti yaptı-
ğını tespit etti. Jandarma ekipleri, 
yapılan teknik ve fiziksel takipte 
yeterli delil ve bulgulara rastlama-
sı üzerine Aksaray merkezli olarak 
İstanbul'da eş zamanlı operasyon 
gerçekleştirdi. Aksaray merkez, 
Ağaçören ilçesi ve İstanbul ilinde 

yapılan eş zamanlı operasyonda 
şüpheli 26 kişiden 24’ü yakalana-
rak gözaltına alındı. Şüphelilerin 
ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan 
aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet 

tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fi-
şeği, 5 adet av tüfeği, 103 adet av 
tüfeği kartuşu, 42 adet uyuşturucu 
hap, 10 gram metamfeamin, 13 
adet afyon sakızı kapsülü, 5 gram 

kubar esrar, 5 gram kenevir tohu-
mu, 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı 
madde kullanma aparatı, suçtan 
elde ettiği değerlendirilen bir mik-
tar para, 1 adet flaş bellek, 10 adet 

cep telefonu ve 10 adet sim kart ele 
geçirildi. Jandarmadaki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen 
24 şüpheliden 6’sı tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.

Operasyonda firari olan 2 şüp-
helinin aranması için çalışmaları-
nı sürdüren Aksaray İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalış-
malar neticesinde İ.A. ve M.G.A. 
isimli şüphelilerin Hürriyet Ma-
hallesi'nde bir ikamette olduğunu 
tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde ikamete gerçekleş-
tirilen operasyonda 2 firari şüpheli 
de kıskıvrak yakalanarak gözaltına 
alındı. İkamette yapılan aramada 1 
adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 
1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 
uyuşturucu madde kullanma apa-
ratı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 
şüpheli sorgulanmak üzere İl Jan-
darma Komutanlığına götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Dikkatsizlik ve kural ihlalinin acı sonucu olarak meydana gelen kazalara yenileri eklendi. Ereğli, Kulu 
ve Aksaray’da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı

3 kazada 1 kişi öldü
14 kişi yaralandı!

Ereğli’de kamyonetle hafif ticari 
araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 
2 kişi yaralandı. Kulu’da 2 otomobi-
lin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. 
Aksaray’da ise hatalı sollama sonu-
cu meydana gelen kazada 8 kişi ya-
ralandı. 
KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ 

ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ereğli ilçesinde kamyonet ile 

hafif ticari aracın çarpışması sonucu 
1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yara-
landı. Kaza, gece saatlerinde Ereğli 
ilçesi İvriz yolu üzeri Yazlık Mahal-
lesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, şehir merkezi istikame-
tinden gelen Ali Alan idaresindeki 
42 V 5574 plakalı kamyonet ile İvriz 
yönünden gelen Bayram Alkan yö-
netimdeki 34 BKN 583 plakalı Ford 
marka kamyonet çarpıştı. Kazada 
kamyonet sürücüsü Ali Alan olay 
yerinde hayatını kaybederken, araç-
ta yolcu olarak bulunan oğlu Özcan 
Alan ve hafif ticari araç sürücüsü 
Bayram Alkan yaralandı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık, jandarma 
ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı-
lar, kaza yerine gelen ambulanslarla 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Hayatını 

kaybeden Ali Alan’ın cansız bede-
ni de otopsi yapılmak üzere morga 
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Kulu ilçesinde iki otomobilin 

çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 
15.30 sıralarında Kulu ilçesi Altılar 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, E.H.’nin (30) kul-
landığı 42 GG 129 plakalı otomobil 
ile C.D.’nin kullandığı 06 CIE 988 
plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma-
da her iki sürücü ve otomobillerde 

yolcu olarak bulunan H.H. (49) ile 
A.D. (32) yaralandı. İhbar üzeri-
ne kaza yerine jandarma ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri 
olay yerinde yapılan yaralılar, am-
bulanslarla Kulu Devlet Hastanesi 
Acil Servisine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. H.H.'nin burada yapılan 
tetkiklerinde vücudunda kırıkların 
oluştuğunun anlaşılması üzerine 
Konya’ya sevk edildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

HATALI SOLLAMA 
KAZAYA NEDEN OLDU: 8 YARALI
Aksaray’da hatalı sollama yapan 

otomobilin karşı şeritten gelen hay-
van yüklü kamyonetle çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında, 8 kişi yaralandı. Kaza, Aksa-
ray Yeşilova Beldesi Yolu üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray’dan Yeşilova Beldesi 
istikametine seyreden Sayit D. (53) 
yönetimindeki 68 HT 717 plakalı 
hayvan yüklü kamyonet, karşı şerit-
ten sollamaya çıkan Ali D. (43) yö-
netimindeki 68 AB 004 plakalı oto-
mobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 
sürücüler ve araçlarda yolcu olarak 
bulunan İbrahim Ç. (26), Müdür K. 
(58) Mustafa D. (21), Muhammed 
Mustafa D., Sümeyye D. (7) ve R.D. 
(6) yaralandı. Yoldan geçen diğer 
sürücülerin haber vermesi üzerine 
kısa sürede olay yerine gelen 112 
Acil Yardım ekipleri yaralıları am-
bulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırdı. Tedavi altına alı-
nan yaralıların sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kazayı 
anlatan hafif yaralı kamyonet sürü-
cüsü Sayit D., “Karşıdan gelen oto-
mobil bir anda benim şeridime geç-
ti. Hatalı sollama” dedi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Uyuşturucu taciri 
operasyonla yakalandı

Firari FETÖ/PDY 
üyesi yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu tica-
reti yapan şüpheli jandarma ekip-
lerinin operasyonuyla bir miktar 
uyuşturucu maddeyle birlikte 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 
uyuşturucuyla mücadele kapsa-
mında yaptığı istihbari çalışmalar 
doğrultusunda Aksaray’ın mer-
keze bağlı Yeşilova beldesinde bir 
şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı 
bilgisine ulaşan İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde hare-

kete geçti. R.Ü. isimli şüpheli şahsı 
bir süre teknik ve fiziksel takibe 
alan jandarma ekipleri yeterli delil 
ve bulgulara ulaşmasının ardından 
yaptığı operasyonla yakaladı. Şüp-
helinin evinde ve üzerinde yapılan 
aramada bir miktar kubar esrar 
maddesi ele geçirildi. Gözaltına 
alınan şüpheli sorgulanmak üzere 
İl Jandarma Komutanlığına götü-
rülürken olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da Fetullahçı Terör 
Örgütü / Paralel Devlet Yapılan-
ması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör 
Örgütü üyesi olmak suçundan 
aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay ke-
sinleşmiş hapis cezası bulunan 
şahıs polisin operasyonuyla yaka-
landı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütüne üye 
olmak suçundan aranan ve hak-
kında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis 
cezası bulunan şüpheli T.T.’nin il 

merkezinde olduğunu tespit eden 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 
yaptığı takip sonucu şahsın sak-
landığı ikameti tespit etti. Cum-
huriyet Başsavcılığı koordinesinde 
belirlenen ikamete operasyon dü-
zenleyen TEM ekipleri şüpheliyi 
yakalayarak gözaltına aldı. Şüphe-
li emniyetteki ifadesinin ardından 
Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumuna gönderildi. n İHA

9 milyon bandrolsüz makaronla 
yakalanan TIR sürücüsü tutuklandı

Saman yığınlarının arasında 
23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aksaray’da şüphe üzerine 
durdurulan tırda 9 milyon adet 
bandrolsüz makaron ele geçirildi. 
Gözaltına alınan tırın sürücüsü çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da 
rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi 
ekipleri tarafından yapılan uygula-
mada şüphe üzerine bir tır durdu-
ruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü 
yapılan tırın sürücüsü M.A.'nın te-

dirgin hal ve hareketlerinden şüp-
helenen KOM ekipleri, tırda arama 
yaptı. Yapılan aramada toplam 900 
adet koli içerisine gizlemiş 45 bin 
paket halinde 9 milyon adet band-
rolsüz makaron ele geçirildi. Araç 
sürücüsü M.A., 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu'na mu-
halefet suçundan sevk edildiği adli 
makamlarca tutuklanarak Aksaray 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür-
lüğüne teslim edildi.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, jandarma-
nın bir eve düzenlediği operasyon-
da, saman yığınlarının arasına giz-
lenmiş yaklaşık 23 kilo kubar esrar 
maddesi ve evin bahçesinde 68 kök 
Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya İl Jandarma Ko-
mutanlığı KOM Şubesi Müdürlüğü 
ile Beyşehir İlçe Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, yasa dışı ekim yapıl-
dığına yönelik alınan bir istihbaratı 
değerlendirerek ilçeye bağlı Doğan-
bey Mahallesinde çalışma başlattı. 
Ekipler, Suludere mevkisinde şüp-
heli 1 kişinin evinin önündeki sa-
man yığınlarının arasına beyaz bir 
çuval içerisinde bir şeyleri sakladı-
ğının fark edilmesi üzerine harekete 
geçti. Saklananın kubar esrar mad-
desi olduğunun değerlendirilmesi 
üzerine söz konusu adreste savcılık 
kararıyla arama gerçekleştirdi. Jan-
darma narkotik köpeği ‘Yol’un da 
destek verdiği aramada H.B.’ye ait 
ev ve eklentilerinde çuval içerisinde 
yaklaşık 23 kilo kubar esrar madde-
si olduğu değerlendirilen madde ile 

evin bahçesinde ekili vaziyette 68 
kök Hint keneviri bitkisi ele geçiril-
di. Evde bulunan ruhsatsız şarjörlü 
av tüfeğine de el konuldu. jandar-
ma, olayla ilgili olarak yasa dışı 
ekim, imal ve ticaret suçlamasıyla 
şüpheli N.A.’yı gözaltına alırken, ev 
sahibinin ise yakalanmasına yöne-
lik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
n İHA
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Bugün, liyakatli yöneticinin ol-
duğu bir işyerinde iklimi tasvir etmeye 
çalışacağım. Her şeyden önce işler, 
keyfe, arzu ve isteğe göre değil; ada-
let,  bilimsel esaslar, akıl, sağduyu ve 
stratejik plan  çerçevesinde icra edilir.  
Âdil, hukuka uygun, öngörülebilir, he-
sap verebilir, tutarlı, şeffaf ,sorumlu, 
insan ve sonuç odaklı, güven veren,  
doğru ölçme sistemine sahip  yönetim 
anlayışı hakimdir.  Sonuç, herkes için 
iyi, güzel, faydalıdır; Nasıl mı?

Personel, kendi aralarında tefrika-
da değil; tevhid  içinde kaynaşmış ve 
birbirine duyarlıdır.   Kapıdaki güven-
lik görevlisinden en üst yöneticisine 
kadar her birey saygın ve önemlidir. 
İnsiyatif kullanabilecek  kadar özgü-

venlidir. Aralarında sevgi ve saygı bağı 
tesis edilmiştir ;ayrımcılık, kayırma ve 
ötekileştirme asla yapılmaz; bağırma, 
gürültü olmaz herkes birbirini dikkatle 
dinler.  Herkes kendi ikbalinin peşinde 
değil öncelikle işyerinin ayakta durma-
sı ve diğer arkadaşlarının derdindedir. 
İşyeri, her bir çalışan tarafından sahip-
lenilmiştir. Çalışanlar, patron/yönetici 
gibi görür, duyar; işyerindeki yanlışlık 
ve eksiklikleri tespit eder ve önlem alır-
lar. Her gün yenilenen şevk , heyecan 
ve motivasyonla gelirler ve işlerini sa-
natkar bir ruhla/ aşkla yaparlar. Şirket, 
kültürü oluşturulmuştur: Tüm iş gö-
renler oturmasını, kalkmasını, hitabeti-
ni, konuşmasını, dinlemesini, haddini, 
hukukunu,  selamlaşmasını, yürüme-

sini kısacası âdâb-ı mua-
şereti  bilir; birbirini ezen 
değil gözeten konumun-
dadır. Çalışanlar arasında 
gelir dengesi/adaleti sağ-
lanmış ve insan onuruna 
yakışır yaşam standardı 
vardır.  

Kurumun/Şirketin 
tedarikçileri, düzgün 
işleyen bir sistemle ürün 
ve hizmetlerini sunar, 
ödemelerini zamanında eksiksiz alır ve 
birlikte çalışmaktan memnundurlar. 

Kurumun/Şirketin ürün ve hiz-

metinden yararlananlar/
müşteriler uygun mali-
yetle her daim istedikleri 
kalite, servisi alabildikleri 
ve iletişim kurabildikleri 
için müşteri sadakati ol-
dukça güçlüdür.

Hissedarlar, şirke-
tin mâli yeterliliği ve kar 
dağıtımından mutludur-
lar.

Kurum, çevre dos-
tu olup, sürdürülebilirliği göz önüne 
alarak havaya, toprağa ve suya zarar 
vermeme konusunda gerekli politika 

ve sistemleri devreye almış ve etkin 
uygulamaktadır.

Sosyal sorumluluk kapsamın-
da birçok içtimaî meseleye el atmış, 

toplumun dezavantajlı kabul edilen ke-
simleri ile gönül bağı kurmuş, tabiatın 
ve doğal hayatın korunması üzerine 
projeler geliştirmiş, toplumun kültür 
ve sanat hayatına katkıda bulunmayı 
görev edinmiştir.

Kurum, dünyadaki gelişmeleri ta-
kip ederek rakipleri ile yapıcı rekabet 
anlayışı ile daima öğrenme, yenilik ve 
arge  faaliyetlerine önem vermiş, büt-
çe ve kadro ayırmış, önemli mesafeler 
kaydetmiş ve öncü durumdadır.

Kurum, sistematik risk değer-
lendirmesi yapar ve tedbirler alır; kriz 

yönetim plan ve kaynakları güncel ve 
hazırdır.

Bu işyerine: kibir, kin, hased, israf, 
mobbing  ve mâlâyâniyat (mânâsız, 
faydasız, boş ve saçma şeyler) girme-
mesi için bariyerler kurulmuştur.

Ve daha birçok ekleme yapılabi-
lir... Mutluluğun resmi gibi değil mi? 
Hiç unutmam bir gün görev dönüşü 
böyle şeylerden bahsederken o za-
manki amirim : “Senin söylediklerin 
iyi, hoş ama kamuda olmaz” dedi. Ben 
de “ Genel Müdürüm! Sen, ben  ve iş 
arkadaşlarımız bunların doğruluğuna 
inandıktan ve  istedikten sonra niçin 
olmasın” diye cevap vermiştim. Evet, 
yine aynı düşüncedeyim: Niçin olma-
sın!

LİYAKAT MESELESİ-5 (MUTLU ŞİRKET/KURUM RESMİ)

Nisan ayında mısır ekimi yapılan ovada, buğdaydan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen silajlık 
mısır, hem üretim çeşitliliği hem de kendi yem ihtiyaçlarını karşılayarak üreticiyi memnun ediyor

Ova’da silajlık mısır 
için mesai başladı

Türkiye’nin hububat üretiminin 
önemli bölümünün gerçekleştirildi-
ği Konya Ovası'nda, ekimi yapılan 
silajlık mısırın hasadı başladı.  Kon-
ya’da 938 bin dekar alanda yem bit-
kileri üretimi, 382 bin dekarında ise 
silajlık mısır üretimi yapılıyor. Tür-
kiye genelindeki mısır üretiminin 
yüzde 10’u ise Konya Ovası'ndan 
karşılanıyor. Hayvan yemi alternatif 
ürün olarak ovada üretimi yapılan 
silajlık mısırda hasat başladı. Mısırı 
bu yıl kuraklığın etkilediğini söyle-
yen çiftçiler, mısır hasadının Ekim 
sonu Kasım ayı itibariyle sona ere-
ceğini belirtti.

‘KONYA’MIZ İÇİN ARTI 
MAHSUL DEĞİL, ANA MAHSUL 

OLMAYA BAŞLADI’
Ürünü araştırarak ekime başla-

dıklarını anlatan Çumra ilçesinde si-
lajlık mısır üretimi yapan Apil Avcı, 
“15 yıl önce başladım mısır ekimi-
ne. 15 yıl içerisinde ilk ekimlerde 
de çok iyi araştırarak nasıl ekildiği-
ni bilmediğimiz bir mahsuldü. Her 
sene ekiyorum ve güzel bir verim. 
Masrafı çok ama çabası az olan bir 
mahsul. Yıldan yıla geliştirerek, to-
najı arttırarak bakımını biraz daha 
özenle bakarak geçmesini sağladık. 
Şu anda geldiğimiz sonuç, çok güzel 
bir sonuç. İnşallah daha da ileri ol-
masını istiyoruz. Konya’mız için artı 
bir mahsul değil, ana mahsul olma-
ya başladı. Pancardan sonra gelen 
en büyük mahsullerden birisi. 15 

yıl önce dışarıdan ithal ediyorduk, 
tedarikimizi tam karşılayamıyorduk 
ama şimdi kendimize ektiğimiz için 
hem kendimizin ihtiyacını görüyo-
ruz, hem de iller bazında dağıtımına 
başlandı. Bizim buradan Samsun, 
Ordu, Trabzon gibi yerlere gönderi-
yoruz. Özellikle yurt dışına da bizim 
buradan gemilerle Mersin limanın-
da çekebiliyorlar ve çok yaygınlaştı. 
Çumra için bulunmaz bir mahsul” 
dedi.

Kuralığın bu yıl kendilerine çok 
büyük etkisi olduğunu aktaran Avcı, 
“Kuraklık sulamada bizi etkiledi. 
Toprak suya doymaz oldu. Kuraklık, 

su kalitemizi de düşürdü. Su kalite-
miz düşünce ister istemez mahsul-
lere yeterli suyu veremez hale gel-
dik. Sezonum sonundayız, inşallah 
bunlar aşağı düşmez kapatırız” şek-
linde konuştu.

‘KENDİ ÜLKEMİZİN TOHUMU 
EKMEK İSTİYORUZ’

Tohum konusunda devlet yetki-
lilerine seslenen Avcı, “Geliştirilmiş 
tohum istiyoruz ve ülkemizin milli 
tohumunu istiyoruz. Benim için en 
güzel ekilebilecek tohum yerli to-
humdur. Neden yabancı bir ülkenin 
tohumunu alalım veya ona kazandı-
ralım. Kendi ülkemizin tohumu ek-

mek istiyoruz, en büyük istediğimiz 
bu. Mısırda en büyük istediğimiz 
budur” şeklinde konuştu.

Merkez Karatay ilçesi Hayıroğlu 
Mahallesi'nde çiftçilik yapan Musta-
fa Tatlısöz de “Kuraklık beni yarı ya-
rıya etkiledi. Geçen sene 4,5 metre 
boy yapan mısır, aynı çeşidi ektim 
bu sene 2,5 metre. Bakımı daha faz-
la o kadar emek çektik, haftada bir 
su verdik, haftada devamlı suladık 
gübresini attık, çapalarını yaptık. 
Buna benzer ne gerekiyorsa hepsi-
ni yaptık ama verim düşüklüğü yarı 
yarıya oldu” diye konuştu.
n İHA

Kosova’dan Hüma 
Okulları’na ziyaret

KTÜN’ün RedGiant Rover 
Takımı’ndan önemli başarı

Kosova’nın Malisheva Be-
lediye Başkanı Kasriot Berisha, 
önümüzdeki ay gerçekleştirilecek 
olan belediye seçimlerinden önce 
Türkiye’nin medeniyet beşiği olan 
Konya’yı ziyarete geldi. Ziyaretinde 
ilk durağı Dr. Mehmet Birekul ve 
Hüma Okulları oldu. Eşi ile birlikte 
yaptığı seyahate, Balkan Kadınlar 
Derneği Genel Koordinatörü ve 
Dış İlişiler Başkanı Elisabeta Aslla-
ni, Seçim ve Tanıtımdan Sorumlu 
Başkan Fanol Shala da katıldı. Se-
çim vaatlerinde Türkiye merkezli 

çalışan Başkan Berisha, Hüma 
Okulları’na hayran kaldığını dile 
getirdi. Hüma Okulları Kurucu Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul; ziyaretinden dolayı başka-
na teşekkürlerini ve yaklaşan se-
çimler için başarı dileklerini iletti. 
Karşılıklı hediyelerini takdim ettik-
ten sonra misafirlerini uğurlayan 
Dr. Birekul, Kosova’dan güzel ha-
berler beklediğini ve Türkçe eğitim 
veren okulların çoğalmasına vesile 
olmak adına çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi. n HABER MERKEZİ

2014 yılından bu yana dünya-
nın farklı noktalarından üniversi-
telerin katılımlarıyla gerçekleş-
tirilen ve Avrupa’nın en büyük 
robotik yarışması arasında yer 
alan European Rover Challange 
(ERC) yarışmasına ilk kez katılan 
ve ülkemizi temsil eden KTÜN 
RedGiant Rover Takımı, Türki-
ye’den finale kalan 4 üniversite 
takımı arasında yer aldı. 10-12 
Eylül 2021 tarihleri arasında Po-
lonya’da gerçekleşen 100’e yakın 
başvurusu arasından finallere 

kalmayı başaran 17 takımdan biri 
olan KTÜN RedGiant Rover Takı-
mı yarışmayı 8. sırada tamamladı.

KTÜN RedGiant Rover Takı-
mı, yarışma için Mars yüzey ko-
şulları dikkate alarak tasarladığı 
ve imal ettiği “Rover” aracı ile boy 
gösterdi. Araç, Mars yüzey koşul-
larında, mars jeolojisi inceleme, 
otonom navigasyon, robot kol ile 
prob yerleştirme ve toplama, ro-
bot kol ile panel bakımı gibi gö-
revleri tamamlamaya çalıştı.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Yenişehir Mahalle Muhtarı

Ali 
SÖYLEMEZ’in

annesi

Mukaddes 
SÖYLEMEZ’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Yenişehir Mahalle Muhtarı Ali Söylemez'in annesi Mukaddes Söylemez 78 yaşın-
da vefat etti. Merhume Mukaddes Söylemez dualarla Bedir Mezarlığına defnedildi

Mukaddes Söylemez 
dualarla defnedildi

Yenişehir Mahalle Muhtarı Ali 
Söylemez'in annesi Mukaddes Söy-
lemez 78 yaşında vefat etti. Mer-
hume Mukaddes Söylemez’in cena-
zesi Pazartesi günü öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Bedir Mezarlığına 
defnedildi. 

Söylemez ailesini acı günlerin-
de sevenleri ve yakınlarının yanı 
sıra Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam yalnız bırakmadı. 
Söylemez ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Kon-
ya Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hume Mukaddes Söylemez’e Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Selçuklu, Konya’nın vizyonunu ortaya koyuyor
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Selçuklu Başşehri Konya, belediyecilikte de örnek oluyor. Bu doğrultuda eğitimden 

sağlığa, spordan sosyal yatırımlara kadar birçok proje ortaya koyan Selçuklu Belediyesi, şehrin vizyonuna yakışır işlere imza atıyor 
Sıfır atık belgesini alan ilk belediye olan ve çevre ile ilgili örnek çalışmalar yapan Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi 

çatısı altında oluşturduğu Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile bu konudaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.  

Konya’nın en kalabalık, Türkiye’nin 
ise birçok şehrinden daha fazla nüfusa 
sahip olan ilçesi Selçuklu’da yatırımlar 
hız kesmeden devam ediyor. Bu konu-
da önemli çalışmalar yürüten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
ilçenin daha yaşanabilir olması adına 
büyük gayret gösteriyor. Bu doğrul-
tuda altyapı ve üstyapı çalışmalarının 
dışında ilçenin topyekun kalkınması-
nı sağlamak adına eğitimden sağlığa, 
spordan sosyal yatırımlara kadar bir-
çok proje ortaya koyan Başkan Pekya-
tırmacı, Selçuklu Başşehri Konya’nın 
da vizyonunu ortaya koyuyor. 

BİNLERCE SPORCU EĞİTİLİYOR 
Her yıl binlerce çocuğun spor yap-

mak için tercih ettiği Selçuklu Beledi-
yesi Spor Okulları pandemi nedeniyle 
verilen uzun bir aranın ardından yaz 
döneminde faaliyetlerine başladı. Yaz 
ve Kış olmak üzere iki sezondan oluşan 
Spor Okulları eğitimleri, Selçuklu Bele-
diyesine ait ulusal standartlara uygun 
35 tesis ve 56 salonda gerçekleştirili-
yor. 5 Temmuz da eğitimleri başlayan 
Yaz Spor Okulları 29 Ağustos tarihine 
kadar devam edecek.  Pandemi döne-
mi nedeniyle sınırlı sayıda başvurula-
rın kabul edildiği Yaz Spor Okullarında 
13 branşta toplam 5 bin 714 sporcu 
eğitim görüyor. Çocukların yaz tatilini 
spor ile değerlendirmeleri için önemli 
bir hizmet olan Selçuklu Belediye-
si Yaz Spor Okullarında sporculara 
branşlarında profesyonel antrenörler 
eşliğinde, Yüzme, Basketbol, Futbol, 
Tekvando, Cimnastik, Tenis, Voleybol, 
Wushu, Karate, Kick Boks, Satranç, 
Okçuluk ve Masa Tenisi branşlarında 
eğitim veriliyor.

SPOR ALIŞKANLIĞININ 
KÜÇÜK YAŞLARDA KAZANDIRILMASI 

ÇOK ÖNEMLİ
Pandemi döneminin ardından 

Spor Okullarında öğrencilerle yeniden 
buluşmanın mutluluk verdiğini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Spor alışkanlığının 
küçük yaşlarda kazandırılması büyük 
önem taşıyor. Selçuklu’da binlerce ço-
cuğumuz spor okullarına kayıt oldu. 
Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulla-
rında eğitimlerimiz 5 Temmuz tarihin-
de başladı. 29 Ağustos’a kadar devam 
edecek. Yaz spor okullarında 13 branş, 
35 tesis ve 56 salonda 117 antrenör-
le, 5-15 yaş arasındaki çocuklarımıza 
hizmet veriyoruz. Toplamda 5 bin 714 
sporcumuz şuanda tesislerimizden 
hizmet alıyor. Öğrencilerimiz kayıt üc-
reti sadece 70 TL alıyoruz. Spor mal-
zemeleri ve kıyafetleri de belediyemiz 
tarafından ücretsiz olarak öğrencile-
rimize verilmekte. Spor okullarımıza 
katılan çocuklarımızı özellikle tebrik 
ediyorum. Bizlere güvenerek çocuk-
larını emanet ailelerimize de teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA, SELÇUKLU 
SEYİR TEPESİNDEN İZLENECEK
Selçuklu Belediyesi, Sille Mahallesi 

Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan 
tepeyi park ve seyir tepesine çevirdi. 
Tepede şehre hakim olan alanda ya-
pılan peyzaj çalışmaları sonrasında ya-

pılan Selçuklu Seyir Tepesi, eşsiz şehir 
manzarası ile Selçuklu’nun gezilecek 
yerleri arasında yer aldı. 14 Temmuz 
itibariyle vatandaşların hizmetine 
sunulan 50 bin metrekarelik alana 
yerleştirilen Seyir Tepesi’nde 119 ka-
melya, 35 bin metrekare yeşil alan, 
çim spor sahası, 210 araçlık otopark, 
lavabo, mescit gibi sosyal alanlar bulu-
nuyor. Ayrıca tepeye çıkan yolda Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt 
uygulaması yaparak yolu yeniledi. Bin 
300 metre rakımda bulunan tepenin 
yaklaşık bir milyon metrekarelik kul-
lanım alanının içerisinde ikinci etap 
proje çalışmaları kapsamında restoran, 
çay bahçesi ve bir de kamp alanı oluş-
turulması planlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya’da yayın yapan 
basın kuruluşlarının temsilcilerine 
Seyir Tepesini tanıttı. Basın kuruluşu 
temsilcileri ile birlikte tepeyi gezen 
Başkan Pekyatırmacı, parkla ilgili de-
taylı bilgiler verdi.

“SEYİR TEPESİ MANZARASI İLE 
ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLEYECEK”
Seyir Tepesi ile ilgili açıklama ya-

pan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Eşsiz Konya manza-
rasını temiz hava ile buluşturan Seyir 
Tepemiz, Selçuklu’nun önemli me-
kanlarından bir tanesi olacak. Burada 
müthiş bir manzara var. Konya’nın 
en kuzeyi olan Ardıçlı’dan Meram 
Köyceğiz’e kadar tüm Konya’yı göre-
biliyoruz. Burada inşallah yaklaşık bir 
milyon metrekarelik alan içerisinde 
düzenlemelerimizi yapıyoruz. İlk etap 
olan mesire alanımızın düzenleme-
lerini tamamladık. Yaklaşık elli bin 
metrekarelik alanda mesire alanımızın 
düzenlemesini yaptık. Son on gündür 
vatandaşlarımızı yaptığımız paylaşım-
larla meraklandırdık ama artık onlar da 
bu Seyir Tepemizle buluşabilecekler. 
14 Temmuz itibariyle hemşehrileri-
miz buraya gelerek pikniklerini yapa-
bilecekler. Mesire alanımızda mangal 
yapılmasını şu anda arzu etmiyoruz. 
Burası çok farklı bir alan bütün hem-
şehrilerimizin buraya gelmesini, bu-
radan istifade etmesini istiyoruz. Biz 
burada bütün hazırlıkları yaptık. Ye-
şil alanıyla, çimiyle, kamelya, lavabo, 
mescitleriyle bütün hazırlıklarımızı 
tamamladık. Bu sıcak yaz günlerinde 
burada hem serinleyecekler hem de 
Konya’nın hiçbir yerinden göremeye-
cekleri Konya manzarasıyla, panaro-
mik bir görüntü ile buluşmuş olacak-
lar. Projenin devamında çay bahçesi ve 
yukarıdaki restorasyon alanlarındaki 
planlama çalışmalarımız devam edi-
yor. İnşallah çalışmalarımız bittikten 
sonra hemşehrilerimizin hizmetine aç-
mayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin 
temiz havasıyla nefes alacağı, rahat-
layacağı günün stresini atabilecekleri 
güzel bir mekan oldu. Belediye olarak 
gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik 
çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 
bu alanda da yine bir kamp alanını 
hızlıca oluşturmak için çalışıyoruz. Bu-
rada hem günübirlik etkinliklerin ya-
pılabileceği hem de çadırlarını kurup 

konaklama yapabilecekleri bir kamp 
alanını Konya’mızın şehir merkezine 
yakın bir alanda kazandırmış olacağız.” 
ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE SIFIR ATIK 
MECLİSİ KURULDU

Sıfır atık belgesini alan ilk belediye 
olan ve çevre ile ilgili örnek çalışmalar 
yapan Selçuklu Belediyesi Selçuklu 
Kent Konseyi çatısı altında oluşturdu-
ğu Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile bu ko-
nudaki duyarlılığını bir kez daha ortaya 
koydu.  Meclis çevreye olan farkındalı-
ğı arttırmak, gelecek nesillere çevre bi-
lincini aşılamak için önemli çalışmala-
ra imza atacak. Selçuklu Kent Konseyi 
bünyesinde barındırdığı Gençlik Mecli-
si, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engel-
li Meclisi ve son olarak Çevre ve Sıfır 
Atık Meclisi ile de önemli çalışmalara 
imza atarken sivil toplumun yönetime 
katılmasına yönelik önemli adımlar at-
maya devam ediyor. 

“BİR YILLIK SÜREÇ BİZE ÇEVRENİN 
ÖNEMİNİ GÖSTERMİŞ OLDU”

Kent Konseyi çalışmalarını önem-
sediklerini belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ma-
lum pandemi döneminden dolayı bu 
çalışmaları gerçekleştiremiyoruz. Son 
geçen yıl toplantımızda Kadın Mecli-
si, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve 
Engelli Meclisi kuruluş çalışmalarını 
tamamlamıştık ve Meclislerimizin 
çalışmaları ile ilgili programlarımızı 
yapmıştık ama pandemi sürecinden 
dolayı Kent Konseyimizi aktif bir şekil-
de çalıştıramadık. Bugüne kadar yap-
tığımız planlamalar, organizasyonlar 
kapsamında da çok sınırlı da olsa bazı 
çalışmaları icra ettik. Bundan sonra 
hedefimiz Kent Konseyini çok aktif bir 
şekilde çalıştırmak. Kent Konseyinin 
bütün meclislerini, bütün organlarını 
en aktif şekilde hayata geçirmek istiyo-
ruz. Bu anlamda yer konusu bizim için 
önemliydi. Kent Konseyimize bizim en 
önemli binalarımızdan bir tanesi olan 
Selçuklu Kongre 

Merkezimizde bir yer tahsis ettik. 
Mevcut düzenlemeler bittikten sonra 
Kent Konseyimizin idari binası Selçuk-
lu Kongre Merkezimizde olacak. Bütün 
meclis çalışmalarıyla ilgili planlamalar 
da orada yapma imkanımız olacak. 
Meclis çalışmaları mevcut oluşturdu-
ğumuz meclis üzerinden devam edi-
yor ama son dönemde pandemi ile 
birlikte de çevrenin ne kadar önemli 

olduğu ve çevre ile ilgili yapacağımız 
çalışmaların geleceğimiz için ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha görmüş 
olduk. Son bir yıl içerisinde yaşamış 
olduğumuz süreçler bize çevrenin, 
tarımın, suyun, havanın, toprağın ne 
kadar değerli olduğunu bir kez daha 
göstermiş oldu. Bugün Marmara’da 
yaşanan süreçler, müsilaj problemi 
yine aynı şekilde çevrenin önemini bir 
kez daha ortaya koydu. Yaşadığımız 
süreçler bizim bütün planlamalarımız-
da çevrenin birinci önceliğimiz olma-
sı gerektiğini bir kez daha göstermiş 
oldu. Bu noktada Kent Konseyimizin 
Çevre ve Sıfır Atık platformunu oluş-
turmuş olması ve sonra Çevre ve Sıfır 
Atık Meclisinin oluşturulması hakika-
ten önemli. İnşallah Türkiye’ye örnek 
olacak çalışmayı Selçuklu’muzda ger-
çekleştiriyoruz. Ben bu noktada emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
 “BURADA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”
Çevre ve Sıfır Atık meclisi ile 

önemli bir amaca hizmet ettiklerini 
belirten Başkan Pekyatırmacı, “Burda 
şöyle bir hedef koyduk; Çevre ve Sıfır 
Atık Platformu ile birlikte arzu ediyo-
ruz ki Konya’mızda yaşayan herkes bi-
rer gönüllü olsun. Bütün bireyler 7’den 
70’e herkes çevre gönüllüsü olsun ve 
çevre ile ilgili hassasiyetleri herkes ta-
şısın ve bu noktada yapılması gereken 
ne varsa herkes üzerine düşen görevi 
yerine getirsin. Bizim her sene iki an-
ket yapıyoruz. Yaptığımız anketlerde 
bizi mutlu eden ve mutsuz eden iki 
sonuç var. Birinci sırada problem ola-
rak ortaya konan şey çevre kirliliği. 
İnsanlar çevre kirliliğinden rahatsız 
olduklarını ifade ediyorlar. Görüyoruz 
ki bir kirlilik problemi var. Dışarıda 
olmaması gereken bazı materyalle-
rin çevrede olmasından kaynaklanan 
bir çevre kirliliği var. Bunun insanlar 
tarafından bir problem olarak görül-
mesi bizim için güzel bir şey çünkü 
insanların bunu önemsediğini, çevreyi 
dikkate aldığını gösteriyor. Bir taraftan 
da üzülüyoruz maalesef bunu şika-
yet konusu eden insanımız aynı atığı 
üreten insanımız. Farklı kişiler bu atı-
ğı üretmiyor, bu atığı biz üretiyoruz. 
Aslında bunun çözümü kirletmemek, 
atmamak, çözümü çevreye karşı daha 
duyarlı olmak ve gerektiği yerde ge-
rektiği şekilde insanlarımızı uyarmak. 

Bunu doğru bir şekilde yapabilirsek 
ben inanıyorum ki çok daha temiz, 
çok daha sağlıklı bir çevreyle bundan 
sonraki yaşantımızı devam ettirebiliriz. 
Selçuklu’da ben gençlerimize, kadınla-
rımıza, tüm hemşehrilerimize güveni-
yorum. Herkes aynı duyarlılığa sahip. 
Yeter ki uyarıları doğru şekilde ortaya 
koyalım ve insanımızın içindeki çevre 
ile ilgili hassasiyetleri ortaya çıkaralım. 
Bu noktada ben platformun ve mecli-
sin üzerine büyük görev düşeceğine 
inanıyorum. Platformumuz bu anlam-
da şehrimizde farklı bir canlılık kazan-
dırdı. İnşallah platformumuzla birlikte 
meclisimizin de çalışmalarıyla büyük 
sitelerden hemşehrilerimizin Çevre ve 
Sıfır Atık Meclisimize üye olmalarını, 
bulundukları sitelerde çevre ve sıfır 
atık konusunda çalışmalar yapmalarını 
bekliyorum. Bu noktada güzel bir yola 
çıktık. Hep birlikte Selçuklu için Konya 
için güzel çalışmalar yapacağız. Bura-
dan başlattığımız çalışmalar inşallah 
Konya’ya daha sonra da Türkiye’ye ya-
yılacaktır. Selçuklu her zaman öncü ol-
muştur, çevreyle ilgili yapacağımız bu 
çalışmalar da inşallah Türkiye’de öncü 
olacaktır.” ifadelerini kullandı.

SELÇUKLU’YA İKİNCİ KAYKAY PARKI
Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni bir 

Kaykay parkı kazandırmaya hazırla-
nıyor. Geçtiğimiz yıl Sancak mahal-
lesine kazandırılan parkın açılışı yapı-
larak hem bölge sakinlerinin hem de 
çocukların bisiklet ve kaykay ile vakit 
geçirebilecekleri park kazandırılmıştı. 
Selçuklu Belediyesi Şeker Mahallesin-
de yeni bir Kaykay parkı daha kazan-
dıracak. 5 bin 283 metrekare alanda 
yapılan Kaykay parkı içerisinde 2 Masa 
Tenisi, 2 Satranç, 1 Bocce, çizgi oyun 
grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre 
koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayak-
la yürüyüş alanı ve parkurları izlemek 
için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki 
toplam yeşil alan ise 2 bin 180 metre-
kare.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, yeni yapılan Kaykay par-
kında incelemelerde bulundu. Başkan 
Pekyatırmacı, alanda yapılan çalışma-
lar ve parkta yer alacak oyun gruplarını 
hakkında bilgi aldı.

 “ÇOCUKLAR BURADA GELENEKSEL 
OYUNLARIMIZI RAHATLIKLA 

OYNAYACAKLAR”
Geçen sene Konya’mızda ilk bi-

siklet ve kaykay parkının açılışını San-

cak Mahallemizde gerçekleştirmiştik. 
Çocuklarımız tarafından çok büyük 
ilgi gören bir park haline geldi. Tabiri 
caizse 7/24 çocuklarımız tarafından 
kullanılıyor. Bu sene inşallah ikinci 
parkımızı yine şehir merkezinde Sel-
çuk Mahallemizde hizmete kazandır-
mış olacağız. Burada çalışmalarımız 
devam ediyor. Park Bahçeler Mü-
dürlüğümüzün ekipleri çok hızlı bir 
şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. 
5200 metrekarelik bir alan içerisinde 
çocuklarımızın rahatlıkla bisikletlerine 
binebilecekleri, kaykaylarıyla rahatlıkla 
burada kayabilecekleri çok güzel bir 
parkı inşallah Konya’mıza kazandırıyo-
ruz. Burada sadece bisiklet ve kaykay 
parkı olmayacak. Biz parklarımızda 
çocuklarımızın özgürce oynamalarını 
istiyoruz, özgürce hareket etmelerini 
istiyoruz.  Bu manada aslında bizim 
kültürümüzde olan bizim değerleri-
mizde olan pek çok oyunlarımız var. 
Daha önce biz bunları sokaklarda oy-
nuyorduk, asfaltların üzerinde veya 
toprakta oynuyorduk. Burada artık 
çocuklarımıza bu geleneksel oyunları-
mızı rahatlıkla oynayabilecekleri alan-
larımızda kazandırıyoruz. Yaklaşık 40 
geleneksel oyunumuzu çocuklarımızın 
burada oynayabileceği farklı istasyon-
ları parkımızın içerisinde oluşturu-
yoruz. Yine vatandaşlarımız buraya 
geldikleri zaman yalınayak yürüyebi-
lecekleri, parkurlar üzerinde inşallah 
günün stresini günün elektriğini bura-
da atmış olacaklar. Hem çevre düzen-
lemesi ile hem yürüyüş parkuruyla, 
bisiklet ve kaykay parkıyla Konya’da, 
Konya’mızın merkezinde inşallah bir 
cazibe merkezi olacak. Park Bahçeler 
Müdürlüğümüzün hedefi bütün Sel-
çukludaki merkezdeki parklarımızda 
çocuklarımızın rahatlıkla oynayabile-
cekleri, yaşlılarımızın rahatlıkla gelip 
burada dinlenebilecekleri farklı alanları 
oluşturmak. Bu manada sürekli kendi-
mizi geliştiriyoruz ve sürekli daha fark-
lı projeler üretmeye gayret ediyoruz. 
İnşallah bu bisiklet ve kaykay parkıyla 
birlikte hem şehrimizin hem ülkemizin 
hem de mahallemizin bölgemizin bir 
ihtiyacını da karşılamış olacağız. Şim-
diden vatandaşlarımıza, gençlerimize, 
çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI CAMİDE 
ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
Fırsat buldukça çocuklarla ve 

gençlerle bir araya gelen Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
Selçuklu Merkez Camii’nde Kuran eği-
timi alan çocukları ziyaret etti. Başkan 
Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi Sa-
nat Akademisi tarafından sahnelenen 
Hacivat Karagöz gölge oyununu da 
çocuklarla izleyerek onların heyecanı-
na ortak oldu. Ayrıca Hacivat, Karagöz 
gölge oyunu yaz boyunca Selçuklu’da-
ki camileri gezerek çocuklara keyifli 
anlar yaşatmaya devam edecek. 

Oyun sonrasında çocuklara hi-
tap eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı cami merkezli 
hayatın çok önemli olduğuna vurgu 
yaptı. Başkan Pekyatırmacı sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sizleri böyle camide 
görmek bizi çok mutlu ediyor. Camide 
hem Kuran öğreniyor hem de temel 
dini bilgileri öğreniyorsunuz bu bizle-
ri sevindiriyor. Sizlerin hoşuna giden 
Selçuklu Sanat Akademimizin sahne-
lediği Hacivat,Karagöz oyunumuz da 
bundan sonra tüm camileri dolaşacak 
ve Kuran öğrenen tüm çocuklarımız 
bu keyifli oyunu izleyebilecek. Siz bi-
zim geleceğimizsiniz bizler inşallah 
bundan sonraki süreçlerde de dini 
bilgilerin yanında milli ve manevi de-
ğerleri öğrenmenize katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. Gelecekte bütün ma-
kamlarda sizler olacaksınız o yüzden 
sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve tüm 
donanımlara sahip olmanız bizler için 
çok önemli. Sizi burada gördüğümüz 
için son derece mutluyuz. Camileri hiç 
bırakmayın okul döneminde de mutla-
ka camiye gelin. Camide hem eğitim 
alıyorsunuz hem sohbet ediyorsunuz 
hem de oyunlar oynuyorsunuz böyle-
likle hem günü dolu dolu geçiriyorsu-
nuz hem de Allah nezdinde kıymetli ve 
değerli bir yerde oluyorsunuz. Her za-
man sizleri burada görmek istiyoruz.” 

Başkan Pekyatırmacı eğitim alan 
sınıfları da ziyaret ederek çocuklarla 
sohbet etti. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
AŞI KAMPANYASINA DESTEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Ko-
vid-19 virüsü ile mücadelede aşılama 
çalışmaları hızla sürüyor. Selçuklu 
Belediyesi aşılama kampanyalarına 
hizmet binası içerisinde kurduğu aşı 
stantları ile destek oluyor. Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da 
aşı uygulama noktasını ziyaret ederek 
aşı olan personel ve vatandaşlarla soh-
bet ederek aşı olmanın önemine vurgu 
yaptı. 

2 gün boyunca Selçuklu Belediyesi 
hizmet binasında devam edecek olan 
aşı uygulamasından belediye personeli 
ve aşı olmak isteyen vatandaşlar yarar-
lanabiliyor. 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekip-
lerince belediye hizmet binasında ger-
çekleştirilen aşı uygulaması birinci doz 
ya da ikinci doz zamanı gelen perso-
nele ve vatandaşlara gerçekleştiriliyor. 
Ekipler isteğe göre Sınovac ya da Bion-
tech aşısı uyguluyor. Kronik hastalığı 
ya da alerji öyküsü olan vatandaşlar ise 
hastaneye yönlendirilerek aşılarının 
hastane ortamında yapılması sağlanı-

yor.
“KISITLAMALI GÜNLERE 

DÖNMEMEK İÇİN DUYARLI OLALIM”
Aşının virüse karşı en etkili çözüm 

olduğunu belirten Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu 
sürecin nereye gideceğini kestiremi-
yoruz. Bildiğimiz tek şey şu an en ko-
ruyucu etken olan aşı yaptırmak. Bu 
konu şu an herkesin neredeyse milli 
bir görevi haline geldi. Bayram süre-
cinde gördük ki aşı karşıtı olan kimse-
ler bir gün geliyor bu virüse yakalanı-
yor ve geri dönülemez bazı süreçleri 
başlatmış oluyorlar. Mümkün olduğu 
kadar aşı olmamız ve çevremizdeki-
leri bu konuda uyarmamız gerekiyor. 
Belediye olarak İl Sağlık Müdürlüğü-
müzün desteğiyle aşıyı personelimizin 
ve vatandaşın ayağına kadar getirdik. 
Tüm hemşehrilerimizi belediye hiz-
met binamızda kurulan aşı standına 
aşı olmaya bekliyorum. Tekrardan 
kısıtlamalı günlere dönmemek adına 
lütfen duyarlı olalım. Unutmayalım ki 
virüse karşı en etkili yöntem aşıdır.” 
şeklinde konuştu.

YAZIR KARAKOL 
BİNASI YÜKSELİYOR

Selçuklu Belediyesi tarafından Ya-
zır Mahallesi’ne kazandırılacak olan 
Yazır Karakol Binası’nda çalışmalar 
aralıksız sürdürülüyor. Mahallenin 
önemli bir eksiğini tamamlayacak olan 
karakol binasının ekim ayı içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

Selçuklu Belediyesi mahallele-
rin ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin 
farklı noktalarına yeni hizmet binaları 
kazandırmaya devam ediyor. Bu kap-
samda ilçenin yoğun nüfuslu mahal-
lerinden olan Yazır’a yapılacak olan 
karakol binasında inşaat çalışmaları 
devam ediyor.  

Bodrum, zemin ve üzerinde iki 
kattan oluşan Yazır Karakol Binası ta-
mamlandığında içerisinde 4 adet ne-
zarethane, teknik alanlar, bürolar, top-
lantı odası, mutfak, çok amaçlı salon, 
yemek salonu, çalışma odası, aktivite 
ve kondisyon odası, soyunma odası ve 
duşlar yer alacak.  Ekim ayında açılma-
sı planlanan merkez 5 milyon 900 bin 
TL’ye mal olacak. 

“SELÇUKLU’YA YAKIŞIR BİR 
KARAKOL BİNASI İNŞA EDİYORUZ”     
Selçuklu’nun gelişerek büyüdü-

ğünü buna bağlı olarak mahalle ih-
tiyaçlarının da arttığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,”Konya Valimizin öncü-
lüğünde Emniyet Müdürlüğümüz ile 
protokolünü imzaladığımız Yazır Ka-
rakol Binasının yapımını sürdürüyo-
ruz. 2 bin metrekarelik inşaat alanıy-
la çok güzel bir hizmet binasını Yazır 
Mahallemize kazandıracağız. Merkez 
tamamlandığında emniyet teşkilatımı-
zın vatandaşlarımıza güzel bir ortamda 
hizmet sunmasına katkı sağlayacak. 
İnşallah Ekim ayı içinde tamamlayıp 
hemşehrilerimize hizmet vermesini 
hedefliyoruz. Yatırımımızın ilçemize, 
emniyet camiamıza ve şehrimize ha-
yırlar getirmesini diliyorum” diye ko-
nuştu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ahmet Pekyatırmacı
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KENTPAR OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET’i olarak Yedek  Parça  
sektöründe  kendi  ürettiği  ürün  grubunda,  hem  kapasite  olarak  hem de  modern  fabrikası, ürün  

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

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

SİZLERDE KENTPAR OTOMOTİV FİRMASINDA 
YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

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

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

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

ERKEK PERSONEL 
ALINACAKTIR

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

Müracaatlar şahsen adrese yapılacaktır.

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ZAYİ
341913223 

Biçerdövere ait 
Tescil Belgesi 

ve plaka 
kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.
ABDULLAH 

ÇETİNER

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Adalet Meslek 
Yüksekokulu 

Öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, 

hükümsüzdür.
EMRE YAVAŞ

Ö.No: 157602069 

ZAYİ
Konya Teknik 

Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği 

Bölümü Öğrenci 
kimlik kartımı 

kaybettim, 
hükümsüzdür.

AYŞE 
KARACURA

Ö.No: 171216022 

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 
Yüksekokulu 
Bankacılık ve 

Sigortacılık Bölümü 
Öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

MEHMET İNEKLİ
Ö.No: 195113072
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Beşiktaş’ın konuğu
Borussia Dortmund
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 

19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı 
yayınlanacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek Frankfurt maçına

İtalyan hakem 

Gaziantep FK
ilk galibiyetini aldı

UEFA’dan Halis
Özkahya’ya görev 

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, dep-
lasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada 
İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 
16 Eylül Perşembe günü 22.00'de başlayacak mücadelede 
Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı İtal-
ya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. 
Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro 
Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Da-
niele Chiffi olacak.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Video Yar-
dımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlene-
cekken, Irrati'ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) 
olarak Marco Di Bello eşlik edecek. n İHA

Gaziantep, Süper Lig'in 4'üncü haftasında galibiyetle 
tanıştı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fa-
tih Karagümrük'e 3-2 yenilen Güneydoğu temsilcisi Gazian-
tep, ikinci haftada evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, 
sezonun 4. haftasında dün mutlak galibiyet parolasıyla çık-
tığı Fraport TAV Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı bildi.

Böylelikle sezonun ilk galibiyet sevincini taraftarına 
yaşatan Gaziantep, ligin 5. haftasında deplasmanda Demir 
Grup Sivasspor'u da yenip çıkışa geçmek istiyor. n AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Rennes (Fransa) ile 
Tottenham (İngiltere) arasında 16 Eylül Perşembe günü 
oynanacak G Grubu ilk hafta karşılaşmasını hakem Halis 
Özkahya yönetecek. Rennes kentindeki Roazhon Park'ta 
oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Öz-
kahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali 
Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini 
ise Alper Ulusoy üstlenecek. n AA

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 
yarın Almanya temsilcisi Borussia Dort-
mund'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa 
kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak. 
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ge-
ride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez 
üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup 
tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden 
berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip 
fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlı-
lar, kalesinde ise 327 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 45. MAÇ
Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaş-

masıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücade-
lesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol 
organizasyonunda 8. kez mücadele edecek 
siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaş-
mada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 
maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşı-
laşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol 
bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 
83 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK 
FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organi-
zasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz 
tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla 
Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk 
takımları arasında grubu yenilgisiz tamam-
layan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı 
ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol 
organizasyonunda en fazla puana ulaşan 
Türkiye temsilcisi oldu.

ALMAN TAKIMLARINDAN 
SADECE LEİPZİG'İ YENDİ

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Av-
rupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig 
karşısında aldı. Daha önce Almanya'dan 
Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer 
Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çe-
şitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan 

siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup 
lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşı-
laşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman 
rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmanda-
ki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle 
oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez 
yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı 
berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 8 mü-
cadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-be-
yazlılar daha önce Borussia Dortmund'la 
1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mü-
cadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 
1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

3 SEZON SONRA 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

2017-2018 sezonunda katıldığı son 
Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 tu-
runa yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Ba-
yern Münih'e ilk maçta 5-0, İstanbul'daki 
rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi'nden 
elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 sezon-
da Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı. Si-
yah-beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampi-
yonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunan ekibi 

PAOK'a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme 
aşamasında veda etmişti.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez 

çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler 
Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını 
çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 
2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Ku-
pası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 
2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Li-
gi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en 

farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda 
aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rö-
vanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Tor-
shavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden 
siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı 
skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 
2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. 
Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsil-
cisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağ-
lup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en fark-

lı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda 
yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar 
Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı 
ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kay-
betti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 
sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 
2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo 
Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 
6-0 yenildi.

RAKİPLERİNİ 
113. KEZ KONUK EDECEK

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 
113. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa 
kupalarında rakiplerini 112 kez konuk eden 
Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet 
aldı. İç sahada rakipleriyle 26 kez berabere 
kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da 
yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakipleri-
ne 170 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 114 
gol gördü.

 EN GOLCÜ OYUNCU 
OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupala-
rındaki en golcü oyuncusu sıralamasında 
Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunu-
yor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma 
giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Qua-
resma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri 
havalandırdı.

SERGEN YALÇIN'IN 
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

Bugünkü mücadele teknik direktör Ser-
gen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculu-
ğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma 
giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde 
ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıd-
van Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve 
Kenan Karaman da forma giymeleri halin-
de Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampi-
yonlar Ligi atmosferi yaşayacak.
n AA

Abdullah Avcı savunmaya çare arıyor
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında 

Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor ra-
kibiyle 2-2 berabere kaldı. Son haftalarda 
savunmanın solunda yaşadığı sıkıntıyla 
ön plana çıkan bordo-mavili takımda Tek-
nik Direktör Abdullah Avcı bu bölgedeki 
sorunu çözmeye çalışıyor. Transfer döne-
minde sol bek arayışında yabancı kuralına 
takılan ve bir süre bu transfere ara vermek 
durumunda kalan Trabzonspor, yerli sta-
tüsü nedeniyle İsmail Köybaşı'nı kadro-
suna katmıştı. Boşlukta ise bordo-mavili 
takım bu bölgede Norveçli orta saha oyun-
cusu Trondsen'den faydalandı.

GALATASARAY MAÇINDA 
SIKINTI ÖN PLANA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-
lah Avcı, Galatasaray maçında savunma-
nın solunda ilk on birde İsmail Köybaşı'na 
görev verdi. Bu oyuncudan beklediği 
performansı alamayan deneyimli teknik 
adam 39. dakikada Köybaşı'nın yerine 
Trondsen'e şans verdi. Maç içerisinde 
şanssızlık yaşayarak sakatlanan oyuncu 
54. dakikada yerini yeni transfer Denswil'e 
bıraktı. İsmail Köybaşı'nın performans dü-
şüklüğü, Trondsen'in ise sakatlığı ve ya-
bancı kuralı nedeniyle Avcı'nın bu bölgeye 
nasıl bir çözüm bulacağı ise hafta içinde 

yapılacak çalışmalar sonrasında netlik 
kazanacak.

SAVUNMA ALTERNATİFLERİ
Gervinho ve Djaniny'in takıma dön-

mesi durumunda Teknik Direktör Abdul-
lah Avcı, hücum zenginliğini arttıran bu 
iki oyuncudan yararlanmak isteyecek. 
Cornelius'un ilk on birde başlaması halin-
de ise birinden vazgeçmek zorunda kala-
cak. Bu durumda yabancı kuralı ön plana 
çıkacak ve Avcı’nın savunmada bazı deği-
şikliklere gitmek zorunda olacak. İsmali 
Köybaşı'nın performans nedeniyle dinlen-
dirilmesi halinde bu bölgede yabancı bir 
oyuncu kullanmak zorunda kalacak olan 
deneyimli teknik adam Trondsen'in sakat-
lığı nedeniyle bu bölgede Denswill ve Pe-
res ikilisinden birini kullanabilecek. Avcı, 
Kasımpaşa maçında Serkan Asan'ı sağ 
beke Peres'i ise sol beke yerleştirebilir.

Bu bölge için bir diğer alternatif ise 
Hüseyin Türkmen. Edgar le ve Vitor Hugo 
ikilisinden geldiği günden beri vazgeçme-
yen Abdullah Avcı, yabancı kuralı nede-
niyle iki oyuncu arasında da bir tercihte 
bulunabilir. Bu zayıf bir ihtimal olarak gö-
zükse de deneyimli teknik adam alternatif 
çözümler arasında bunu da bulunduruyor.
 n İHA

Galatasaray’ın maçını
Matej Jug yönetecek

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın, sahasın-
da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej 
Jug yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında 
16 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede 
Lazio'yu ağırlayacak. Bu zorlu müsabakada Slovenya Fut-
bol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un 
yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.

Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, 
AVAR'da da Rade Obrenovic yer alacak. n İHA
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1922 Konyaspor 
golle tanışamadı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, 2021-2022 sezonuna beraberliklerle 
başladı. Sezonun ilk haftasında sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlı-

lar, ikinci haftada da Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kalarak hem golle hem de galibiyetle tanışamadı

Çumra Belediyespor
yeni sezona hazırlanıyor

Ereğlispor 
yoğun tempoda 

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Konya ekip-
lerinden Çatalhüyük Çumra Belediyespor, yeni sezon hazır-
lıklarını tesislerinde sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk 
hedefleyen Konya ekibi, bir yandan da transfer çalışma-
larını sürdürüyor. Kadrosunda öenmli ve genç oyuncuları 
bulunan Çatalhüyük Çumra Belediyespor, hazırlık maçları 
oynayarak yeni sezona hazırlanıyor. Son olarak Konyaspor 
U19 Takımı ile hazırlık maçı oynayan Çumra Belediyespor 
önümüzdeki günlerde bir hazırlık maçı daha oynayarak 
tempo kazanmak istiyor. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Konya temsilcisi 
Beto Trafo Ereğlispor, önümüzdeki ay başlayacak yeni 
sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Ereğli Atatürk Stadyu-
mu’nda çalışmalarını sürdüren Konya ekibi, teknik direktör 
Ertuğrul Sanlav idaresinde hazırlıklarını devam ettirirken bir 
yandan iç transferde oyuncularla görüşüyor. Şu ana dek 14 
oyuncu ile sözleşme yenileyen Ereğlispor, dış transferde de 
kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. 
Öte yandan Konya ekibinin son idmanını takımın sportif di-
rektörü Osman Kökbudak da takip etti. Takımın son durumu 
hakkında bilgiler alan Kökbudak sonrasında antrenmandan 
ayrıldı.  n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar gözünü Federasyon Kupası’na dikti
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele edecek Beysu 
Konyaspor Basket’te gözler Fede-
rasyon Kupası’na çevrildi. 18-25 
Eylül tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenecek Federasyon Kupası’n-
da A Grubu’nda mücadele edecek 
Yeşil-Beyazlılar, MersiN büyükşehir 
Belediyesi, Budo Gemlik ve OGM 
Ormanspor ile karşılaşacak

Beysu Konyaspor Basket’te Fe-
derasyon Kupası maçlarının hazır-
lıkları sürüyor. Yeni sezonda şam-
piyonluğu hedefleyen Dev Kartallar, 
hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak 
Konya’da gerçekleştirilen Süreyya 
Rıfat Ege Konyaspor Turnuvası’nda 
boy gösteren Konyaspor Basket, söz 
konusu turnuvada çıktığı 2 karşılaş-
mayı da kazanarak turnuvayı şam-

piyon olarak tamamlamıştı. Antalya 
Güneşi ve TED Kolejlileri mağlup 
eden temsilcimiz moral depolamıştı.

18-25 Eylül tarihleri aralığında 
Ankara’da düzenlenecek Federasyon 
Kupası’na hazırlanan Yeşil-beyazlı-
lar 17 Eylül’e kadar hazırlıklarını Sel-
çuklu Belediyesi Spor Salonu’nda ya-
pacak. Akabinde Ankara’ya geçecek 
temsilcimiz, kupanın ilk maçında 18 
Eylül Cumartesi günü Mersin Büyük-
şehir Belediyespor ile karşılaşacak. 
İkinci maçında 19 Eylül Pazar günü 
Budo Gemlik ile karşılaşacak olan 
Beysu Konyaspor Basket, son ma-
çında 20 Eylül Pazartesi günü OGM 
Ormanspor karşısında olacak. 

A grubunda mücadele edecek 
Dev Kartallar, grubu ilk sırada bitir-
mesi halinde çeyrek finale yüksele-

cek. Yeni sezonda iyi bitr basketbol 
ortaya koyarak Basketbol Süper 
Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen Ye-
şil-Beyazlılar, sezon öncesi düzen-
lenecek turnuvada iyi bir derece elde 
ederek rakiplerine göz dağı vermenin 
hesaplarını yapıyor. 

Bir yandan Federasyon Kupası’n-
da oynayacağı maçların hazırlıklarını 
sürdüren Beysu Konyaspor Basket, 
bir yandan da pivot transferinde ça-
lışmalarını sürdürüyor. Dejan Musli 
transferinde oyuncunun bahane üre-
terek transferden vazgeçmesinden 
sonra çalışmalarını yoğunlaştıran 
Yeşil-Beyazlı kısa süre içerisinde bu 
uzun transferini noktalayarak sezona 
hazır bir şekilde başlangıç yapmak 
istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz Karatay termal 1922 
Konyaspor, yeni sezona beraberliklerle 
‘merhaba’ dedi. Ligde 2 hafta geride 
kalırken, 1922 Konyaspor galibiyetle 
tanışamazken, oynadığı iki karşılaşma-
dan da beraberlikle ayrıldı. Önce ligin 
güçlü ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu 
ile golsüz berabere kalan Yavru Kartal, 
ikinci haftada da deplasmanda karşılaş-
tığı Isparta 32 Spor ile yine aynı sonuçla 
0-0 berabere kaldı. Henüz gol sevinci 
yaşayamayan 1922 Konyaspor, gol yol-
larında ciddi bir sıkıntı çekerken, girdiği 
pozisyonları değerlendirmekte güçlük 
çekiyor. 

POZİSYONA GİRİYOR 
ANCAK ATAMIYOR

Genç bir ekiple sezonu açan Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor, ilk 2 hafta 
sonunda galibiyetle tanışamazken, gol 
sevinci de yaşayamadı. Pozisyon üret-
mekte zorlanmayan ancak sonuca git-
mekte zorlanan Yeşil-Beyazlı ekipte, ilk 
2 maç sonunda santrfor bölgesinde Hacı 
Ömer Doğru oynarken, Batuhan Altıntaş 
karşılaşmaların son 10 dakikalarında 
oyuna dahil oldu. Fizik olarak Batuhan 
Altıntaş hazır bir görüntü çizmezken, 
Hacı Ömer Doğru’nun performansı da 
beklenenin altında kaldı. 

GENÇ OYUNCULAR 
SÜRE BULUYOR

Sezona başlarken öncelikli hedefle-
rinin Konyaspor’a oyuncu kazandırmak 
olduğunu söyleyen 1922 Konyasporlu 
yetkililerde bu söylemleri şu ana dek 
işliyor. Yeşil-Beyazlılarda geride kalan 
2 haftada teknik direktör Hakan Ünal, 
birçok genç oyuncuya forma şansı ver-

di. Takım yaş ortalaması olarak da ligin 
en genç takımlarından biri olan Yav-
ru Kartal’da altyapıdan yetişen, genç 
oyuncular Şener Kaya, Mert Dikici, 
Hüseyin Mert Uyanıker, Ali Karakaya, 
Adem Eren Kabak ve Şehmuz Aslan gibi 
isimler forma giydi.

RAKİP AKHİSAR  
TFF 2.Lig Beyaz Grup’un 3.haftasın-

da sahasında Akhisarspor’u konuk ede-
cek Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ilk galibiyetini Manisa ekibi karşısında 
almak istiyor. 15.30’da Selçuk Üniver-
sitesi Stadyumu’nda eski Süper Lig eki-
bini konuk edecek Yavru Kartal, hem ilk 
galibiyetini hem de yeni sezondaki ilk 
golünü Akhisarspor karşısında bulmak 
isteyecek. 

Yeşil-Beyazlıların üçüncü haftadaki 
rakibi olan Akhisarspor ise ligin ikinci 
haftasında sahasında Bucaspor 1928’i 
konuk etti. 

Ligin ilk Zonguldak Kömürspor’u 
deplasmanda 1-0 mağlup eden Mani-
sa ekibi, ikinci haftada Bucaspor’a 2-0 
mağlup oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Giresunspor’dan VAR hakemlerine tepki 

GZT Giresunspor'da Kulüp Başkan 
Vekili Nahid Yamak, Süper Lig'in 4. 
haftasında Alanyaspor karşısında alınan 
1-0'lık yenilgi sonrası VAR uygulaması-
na tepki gösterdi. 

Yamak, "Evet, yine yenildik, dör-
düncü hafta sonunda yine gol atamadık. 
Ama güzel bir oyunumuz ve iyi bir oyun-
cu grubumuz var. Biz onlara güveniyoruz 
çünkü onlar bize gelecek için güven ve-
riyorlar. Ama birilerinin de VAR hakem-
lerinin odasında neyin var, neyin yok ol-

duğunu araştırması lazım. VAR’dan elit 
hakemler ne yapıyor? Evet, VAR’daki 
hakem arkadaşlar, burası koca bir şehir, 
en çok sevdiğimiz şey Giresunspor. 

Kimse bizim hayallerimizi çalamaz! 
Biz sizin gibileri çok gördük, çok mü-
cadele ettik. Bizim coğrafyamız diktir, 
zoru severiz ama başarmayı da severiz. 
VAR’da çay mı içiyorsunuz, kahve mi 
içiyorsunuz, yoksa başka bir şey mi içi-
yorsunuz? Ya da VAR’da başka maç mı 
izliyorsunuz? Hatta futbol değil güreşte 

kabul edilebilir kuralları mı uygun görüp, 
bu penaltıyı vermiyorsunuz? Diğer taraf-
tan maçın orta hakemi ve yan hakemleri 
ne yapıyor? Onlar sadece içerideki ha-
kemlerin verdiği kararları mı uyguluyor” 
diye konuştu.

“KİMSE BİZİM HAYALLERİMİZE 
ENGEL KOYAMAZ”

Giresunspor’un geçmişte olduğu 
gibi bugün de her türlü zorluğun üste-
sinden geleceğini ifade eden Yamak, 
“Giresunsporuz, hayatımız zorlukla, 

yoklukla ve haksızlıkla mücadele ile 
geçti. Önümüzde evimizde oynayacağı-
mız Konyaspor maçı var. 

Bu takım sahasında hak ettiği gali-
biyeti alacak. Skorlar ve sonuçlar günü 
yaşayanlar içindir ama bizim hayatımız 
Giresunspor ve sonuna kadar Gire-
sunspor’la beraber olacağız. Yeşil-beya-
za gönül vermiş herkesi çok seviyoruz ve 
bugün hepsine ihtiyacımız var.” açıkla-
masını yaptı.
 n İHA

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

TFF 2.LİG BEYAZ GRUP
PUAN DURUMU

Nahid Yamak
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1987 yılında sektöre adımını atan Enes Metal şimdilerde Enes Grup altında dört şirket ile Konya ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyor. Şirketin 
ikinci kuşak yönetici Enes Küçüktopal, “Artık Konya sanayisi her şeyi yapıyor. Talep olduğu sürece tekeden süt çıkarırız. Yeter ki, talep olsun” dedi

‘İstersek tekeden süt çıkarırız’
1987 yılında sektöre adım atan 

Enes Metal şimdilerde Enes Grup 
çatısı altında dört şirket ile Konya 
ekonomisine ve istihdamına katkı 
sağlıyor. 1987 yılında metal sek-
törü ile sektöre giren firma, Lider 
Trailer, Ahren Makine Enes Metal, 
Lider 1453 axle ( Dingil ) marka-
larıyla 88 ülkeye gerçekleştirdiği 
ihracatla büyük bir başarı sergi-
liyor. Ayrıca dingil, döner dingil 
ve hidrolik dingil üretimini kendi 
bünyesinde gerçekleştiren ilk trey-
ler firma üreticisi olma özelliğini 
taşıyor.  Ayrıca yurt dışına Çelik 
konstrüksiyon fabrika imalatı da-
hil olmak üzere sıfırdan anahtar 
teslimi fabrikalar kuruyor.10’Lar 
Dergisi’ne özel açıklamalar yapan 
Enes Grup’un ikinci kuşak yöneti-
cisi Enes Küçüktopal, “Konya sana-
yisi son 10 yıldır marka üretmeye 
başladı. Biz istersek yaparız” diye 
konuştu.

Enes Küçüktopal kimdir?
İstanbul Ticaret Üniversitesi 

mezunuyum. 2010 yılında tam 
anlamıyla şirketteki görevime baş-
ladım. Şu anda Lider Dorse’nin Ge-
nel Müdürü olarak görevimi sürdü-
rüyorum. 1987 yılında dedemizin 
kurduğu firma babama geçmiş. Şu 
anda babam artık bize sorumlulu-
ğu devretti.

Ne tür üretim yapıyorsunuz?
Biz Enes Grup olarak dört ana 

kolda faaliyet yürütmektedir. Enes 
Metal, Lider Dorse, Ahrem Metal 
ve Lider 1453 Dingillerini üretiyo-
ruz. 

Kaç kişi istihdam ediyorsunuz?
Şu anda 100 kişi istihdam edi-

yorum. Daha önceden 4 farklı kol-
da faaliyet gösterdiğimiz fabrika-
larımızı da burada tek çatı altında 
topladık. 

Sadece yurtdışı mı çalışıyorsu-
nuz?

Evet sadece yurtdışı.
İç pazara ürün satmıyor mu-

sunuz?
Hayır iç pazarda yokuz.
Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Pandemi bittikten sonra Ah-
rem Metal olarak büyük bir atak 
yapacağımıza inanıyoruz. Lider 
Dorse olarak ise bizi etkilediği söy-
lenemez tam tersine biraz daha yo-
ğun çalışıyoruz diyebiliriz.

Devlet desteği kullandınız mı?
Kullanmadık.
Pandemide beklentileriniz ne 

oldu?
Bu kısıtlamalardan etkilen-

mememiz gerektiği konusunda 
beklentilerimiz oldu. Zira ihracat 
ağırlıklı çalışıyoruz. İşlerimizin ak-

samaması konusunda meslek ör-
gütleri ile de görüşmelerimiz oldu 
ve bu konuda da yardımcı oldular. 
Hafta sonu yasaklarına takılma-
dan üretimimize devam edebildik. 
Onun dışında teşvikler de oldu 
ama biz hiçbirini kullanmadık.

Hedefleriniz neler?
Burası 28 bin metrekarelik bir 

alan. Şu anda 10 bini kapalı alan ve 
hedefimiz bu kapalı alanın oranını 
büyüterek üretimimizi artırmak. 
İstihdam da üretimimize paralel 
olarak artacak. Argeye önem ve-
rerek yeni projeler de geliştirmek 
istiyoruz.

Yeni projeler nelerdir?
Aliminyum silobaz işimiz var 

onu başarmaya çalışıyoruz. Döner 
dingillerde argemizi tamamladık 
şu anda seri olarak üretimi yapı-
yoruz ve büyük bir Pazar payına 
sahibiz.

Burada bir gününüz nasıl ge-
çiyor?

Son 5-6 ayda planlamalarla ge-
çiyor. Biz Avrupa standartlarında 
ürün yaptığımız için testler ve arge 
çalışmalarıyla geçiyor. Ekipmanla-

rımızı geliştirdik. Bu ekipmanların 
çalışmaları da bizim buradaki bü-
tün günümüzü alıyor.

İş harici neler yapıyorsunuz?
Dediğim gibi işimiz bütün za-

manımızı alıyor dolayısıyla sosyal 
hayata pek vaktimiz kalmıyor. 
Dere’de bir bahöemiz var o bah-
çeyi ekip dikiyoruz. Hafta sonları 
zaman bulursam arkadaşlarla bir 
araya geliyoruz. Keman çalıyorum 
mesela. Üniversitede bir film iz-
lemiştim ve oradaki keman sesi 
daha doğrusu tınısı çok hoşuma 
gitti. Sonra İSMEK’te keman dersi 
almaya başladım. 

Keman çalmak adına Kon-
ya’da bir araya geldiğiniz bir grup 
var mı?

Hayır yok. Biz zaten kapalı 
alanlarda arkadaşlarla çalışıyoruz. 
o alan telefon almıyoruz mesela. 
Arkadaşlarımız da zaten hepsi sa-
nayici arkadaşlarımız. Hepsi ke-
man değil tabi farklı enstrümanlar 
var. 

STK’larda göreviniz var mı?
Benim yok ama onlarla ağabe-

yim ilgileniyor. Ben daha çok üre-
tim kısmında olduğum için pek o 
taraflarda merakım yok.

Gençlere tavsiyeleriniz ne 
olur?

Biz sürekli araştırırdık ama bu-
gün gençler araştırmayı sevmiyor. 
Şimdiki gençler sürekli bir oyun, 
internet gibi alanlarda vakit öldü-
rüyorlar. Gençler zamana baygın 
bakıyorlar. Gençler sosyal med-
yayı kullansınlar ama sanal olarak 
kalmasınlar. Merak ettiği şeylerin 
üzerine gitsinler.

Marka üretme konusunda ek-
siğimiz var mı?

Konya’da bazı sektörlerde kali-
te üretmeye başladık. Yani Konya 
sanayisi son 10 yıldır marka üret-
meye çalışıyor. Şu anda artık bizi 
takip eden ülkeler var. Biz firma 
olarak yeni ürünler yaptık. Artık 
Konya sanayisi her şeyi yapıyor. 
Talep olduğu sürece tekeden süt 
çıkarırız. Yeter ki, talep olsun.

Enes Küçüktopal

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da Başkan Fatih Özgökçen, ye-
rel bir televizyon programının konuğu olur-
ken, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

Konyaspor’un mevcut performansını, 
transfer görüşmelerini, Konyaspor’un Sü-
per Lig’deki hedeflerini ve forma satışlarıy-
la alakalı birçok konuya açıklık getiren Öz-
gökçen, 6.haftada oynanacak Trabzonspor 
karşılaşması öncesinde de taraftara ses-
lendi. 

MÜCADELEMİZİ SEZONA 
YAYMAK İSTİYORUZ

Konuşmasına ilk 4 haftayı değerlendi-
rerek başlayan Konyaspor Kulübü Başkanı 
Fatih Özgökçen, “Aldığımız 10 puanı ileriki 
haftalarda nasıl arttırırız onun gayreti içeri-
sindeyiz. Dört haftalık güzel mücadelemizi 
sezona yaymak istiyoruz.” dedi.

SCOUT EKİBİ KURDUK
Oyuncu izleme komitesi kurduklarını 

belirten Özgökçen, “Birbirinden bağımsız 
5-6 ayrı scout ekibi kurduk. 1 scoutumuzu 
Kamerun’a gönderiyoruz. Orada dokuz gün 
sürecek turnuvayı takip edecek. Ardından 
bizlere rapor verecek.” ifadelerini kullandı.

KİMSE KONYASPOR’DAN 
BÜYÜK DEĞİLDİR

İsaac Thelin ve Ahmed Hassan trans-
ferindeki duruma da açıklık getiren Kon-
yaspor Başkanı, “Thelin ile görüşürken 
Ahmed Hassan temaslarımız devam edi-
yordu. Biz Konyaspor’un bir kuruşunu bile 
heba edemeyiz. Kimse Konyaspor’dan bü-
yük değildir.” şeklinde konuştu.

AYAĞIMIZI YERE 
SAĞLAM BASMALIYIZ 

Süper Lig’deki hedeflerini de söyleyen 
Fatih Özgökçen, “Konyaspor Süper Lig’in 
kalıcı takımı haline geldi. Bundan sonraki 
hedefimiz, Süper Lig’in üst sıralarında ka-
lıcı hale gelmektir. Ayağımızı yere sağlam 
basmak zorundayız.” dedi.

YILDIZLAŞACAK 
İSİMLER İSTİYORUZ

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 
“Konyaspor, mütevazı bir takım olacak. 
Yıldız isim istemiyoruz ama içimizden yıl-
dızlaşacak isimler istiyoruz. Limitimiz 500 
milyon TL olsa bile yüksek paralar harca-
mayız, harcamayacağız. Limitimiz doğrul-
tusunda hareket ediyoruz.”  Futbolcuları-

mıza her zaman şunu söyledik: Mücadele 
edin. Sahada terinizin son damlasına kadar 
savaşın. Sonucunda galibiyet de olabilir 
mağlubiyet de… Önemli olan sebebini iş-
lemeniz ve mücadele etmeniz. İlk 4 hafta 

bunu başardıklarını görüyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

KONYASPOR ŞEHRİN 
REKLAM YÜZÜDÜR

Şehrin dinamikleri ile güzel bir birlikte-

lik yakaladıklarını ifade eden Fatih Özgök-
çen, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay, ilçe başkanlarımız, odaları-
mız ve sanayicilerimiz ile güzel birliktelik 
sağladık. Şehrin dinamiklerini harekete 
geçirdik. Bu birlikteliği devam ettireceğiz. 
Önceki dönemlere göre sponsorlarımız 
artış gösterdi. Yalnız Konya gibi sanayi 
kentinde bu sponsorların daha fazla olması 
gerekiyor. Konyaspor, şehrimizin reklam 
yüzüdür. Sanayicilerimizin bunu fark etme-
si önemlidir.”

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Baş-
kanı Fatih Özgökçen’in konuşmasının de-
vamındaki satır başları ise şu şekilde: 

“Türkiye’nin çeşitli yerlerinde spor 
okulları kuruldu. Buralarda Konyaspor’a 
gençler hazırlanıyor. Şüphesiz altyapı ol-
mazsa olmaz. Takımımızın durumuna göre 
genç kardeşlerimiz A takımda süre alacak-
tır.”

 “Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve 
ekibi çok gayret gösteriyorlar. Hocamız ile 
her zaman istişare halindeyiz. Antrenman-
lara gidiyoruz. Gerek ben gerek yönetim 
kurulumuz, takımın son halini yakından 
görüyoruz.”

“Konyaspor, bir spor kulübüdür. Futbol 
haricinde jimnastik ve halter branşlarında 
bizi gururlandıran başarılar geldi. Basket-
bola da ciddi yatırım yaptık. İnşallah hem 
futbol hem de basketbol takımımız Süper 
ligde mücadele edecek.”

“Konya Store, Konyaspor için ciddi 
bir gelir kapısıdır. Novada ve Kent Plaza 
AVM’de şubelerimizi açtık. Geçen senelere 
oranla satışlarımız çok yüksek gözüküyor. 
Şu an itibariyle forma satışlarımız 40 bini 
buldu.

“Konyaspor, bir spor kulübüdür. Futbol 
haricinde jimnastik ve halter branşlarında 
bizi gururlandıran başarılar geldi. Basket-
bola da ciddi yatırım yaptık. İnşallah hem 
futbol hem de basketbol takımımız Süper 
ligde mücadele edecek.”

"Son olarak taraftarımıza seslenmek is-
tiyorum. Trabzonspor maçında 21 bin kişiyi 
stadyuma bekliyoruz. Onlarsız içimiz buruk 
kalıyor. Stadyumu doldurduğumuz zaman 
inanıyorum ki, evimizden hiçbir takım çıka-
maz.” n SPOR SERVİSİ

‘Bir kuruşu bile
heba etmeyeceğiz’

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un bir kuruşunu 
bile heba etmeyeceklerini söyleyen Başkan Özgökçen, “Konyaspor Süper Lig’in kalıcı takımı haline geldi. Bundan 

sonraki hedefimiz, Süper Lig’in üst sıralarında kalıcı hale gelmektir. Ayağımızı yere sağlam basmak zorundayız.” dedi

Haftanın 11’inde
Konyaspor’dan 2 isim

İsaac Thelin 
Baniyas’ta 

Süper Lig’de 4.hafta tamamlanırken, İttifak Holding 
Konyaspor haftayı Altay’ı 3-1 mağlup ederek averajla 
4.sırada tamamladı. Veri analiz şirketi olan Sofascore ve-
rilerine görw haftalık olarak düzenlenen haftanın 11’inde 
Konyaspor’dan iki oyuncu listede yer aldı. Altay karşısında 
ilk gol ve üçüncü golün hazırlayıcısı Guilherme Sitya ve takı-
mının ikinci golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı haftanın 
11’inde yer aldı.

Sofascore verilerine göre hazırlanan haftanın 11’i şu 
isimlerden oluştu: Serkan Kırıntılı, Ahmet Oğuz, Abdülke-
rim Bardakcı, Papy Dhilobodji, Guilherme Sitya, Emre Kı-
lınç, Miralem Pjanic, Marek Hamsik, Sam Adekugbe, Mich 
Batshuayi, Cheriff Ndiaye. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
transfer görüşmesi gerçekleştirdiği İsaac Thelin, Birleşik 
Arap Emirlikleri takımı Baniyas Fubol Kulübü’ne transfer 
oldu. Yeşil-Beyazlıların büyük oranda anlaşma sağladığı 
ve İstanbul’a kadar getirdiği İsveçli oyuncunun transferi son 
anda menajerinin fiyat yükselmesinden sonra gerçekleş-
memişti. Transferin son saatlerinde oyuncunun menajeri-
nin fiyat artırmasından sonra masadan kalkan Konyasporlu 
yetkililer, Ahmed Hassan için Olympiakos ile görüşmüş ve 
transferi kısa süre içerisinde noktalamıştı. 
n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

Halil İbrahim Önal: Konyaspor’u yenmek istiyoruz
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor’un 5.haftadaki rakibi 
Giresunspor’da işler iyi gitmiyor. 
Son olarak ligin 4.haftasında dep-
lasmanda karşılaştığı Alanyaspor’a 
1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 
4.hafta sonunda 4 mağlubiyet alarak 
son sırada kaldı. Henüz gol sevinci de 
yaşayamayan Giresunspor, gözünü 
Konyaspor maçına dikti. 

Süper Lig ekiplerinden GZT Gi-
resunspor'un basın sözcüsü Halil 
İbrahim Önal, Aytemiz Alanyaspor 
karşısında galibiyet için ellerinden 
geleni yaptıklarını, ancak şanssızlık 
nedeniyle sahadan istedikleri sonuçla 
ayrılamadıklarını bildirdi. Konyaspor 
maçıyla da ilgili görüşlerini belirten 
Önal, yaptığı açıklamada, 1-0 kaybet-
tikleri rakipleri önünde ilk yarıda iste-
dikleri oyunu sahaya yansıtamadıkla-

rını belirtti. Maçın ikinci devresinde 
daha fazla kendilerinin etkili olduğu-
na vurgu yapan Önal, şöyle konuştu:

"Karşılaşmanın ilk dakikalarında 
talihsiz bir gol yedik. Bu gol oyuncula-

rımızın psikolojisini etkiledi. İlk yarıya 
göre ikinci devrede daha hareketliy-
dik. Oyunun kontrolü tamamen bizim 
elimizdeydi. Kazanma adına oyuncu-
larımız ellerinden gelen her şeyi yap-

tı. Ancak istediğimiz, arzu ettiğimiz 
gol ve golleri bulamadık."

Aytemiz Alanyaspor karşısında 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları-
na işaret eden Önal, rakipleri önünde 

ortaya konan futbol ve mücadelenin 
kendilerini gelecek haftalar için umut-
landırdığını dile getirdi.

Önal, 19 Eylül Pazar günü sezo-
nun beşinci haftasında İttifak Holding 

Konyaspor'u ağırlayacaklarını belirte-
rek, hedeflerinin Konya temsilcisini 
mağlup ederek ligde ilk 3 puanlarını 
almak ve çıkışa geçmek olduğunu 
sözlerine ekledi.

44 yıl aranın ardından Süper Lig’e 
yükselen Giresunspor, geride kalan 4 
haftada istediği sonuçları alamazken, 
kurtuluş maçı olarak Konyaspor kar-
şılaşmasını görüyor. Giresunspor, 4 
hafta sonunda gol problemi yaşarken, 
henüz galibiyette alamadı. 

Temsilcimiz Konyaspor ise geride 
kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 bera-
berlik alırken, henüz mağlup olmadı. 
Pazar günü saat 13.30’da oynanacak 
olan Giresunspor-Konyaspor karşılaş-
masının sonucu merakla beklenirken, 
Anadolu Kartalı zorlu deplasmandan 
galibiyetle ayrılarak olumlu gidişatını 
sürdürmek istiyor. n SPOR SERVİSİ /AA
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