
Acıgöl’ün akıbeti
Meke gibi olmasın

Vaka artışının
önüne geçilemiyor

Su seviyesinin azalmasıyla 
Acıgöl’ün çevresinde oluşan 
tufa ve çatlaklar etkileyici gö-
rüntüler oluşturuyor. Uzmanlar, 
Acıgöl’ün Meke’ye dönmemesi 
için Karapınar özelinde değil 
bölge genelinde bir şeyler 
yapmak lazım” dedi
n HABERİ SAYFA 13’TE

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 
Mart-2 Nisan’da 100 bin kişide 
görülen Kovid-19 vaka sayıları-
nı açıkladı. Sağlık Bakanlığının 
açıkladığı 27 Mart-2 Nisan’ı 
kapsayan 100 binde görülen 
Kovid-19 vaka sayısı bir önceki 
haftaya oranla azalan il bulun-
muyor. n HABERİ SAYFA 12’DE

15 Temmuz’u unutana hatırlatırız!
Emekli amirallerin darbe çağrışımlı bildirisine 
tepki yağdı. Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
“Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık, 
tanımayacağız” ifadelerini kullandı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ise “Vesayetçi zihniyet şunu kafasına iyice 
yerleştirmelidir ki; Türkiye’de darbeler dönemi 
bitmiştir.  Silahlı kuvvetlerimizin utanç kaynağı 103 
emekli amiral 15 Temmuz’u unutmuşsa hatırlatmak 
boynumuzun borcudur” dedi.  n HABERİ SAYFA 10’DA

Okumuş çobanlar
Nitelikli üniversitelerden mezun olduktan sonra kamu kurumlarında üst düzey yönetici olarak yıllarca çalışan 

Dündar kardeşler, sevdikleri işi yapmak adına köylerine dönüp tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı

‘TARIM VE HAYVANCILIĞA GÖNLÜMÜZÜ VERDİK’
29 yıl TSK’da çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 
emekli olan Ali Dündar ise, abisinin köye dönmesinde etki-
sinin çok olduğunu söyledi. Dündar, “Abim ile burada tarım 
ve hayvancılığa gönül verdik. Emek verilmeden bu işler 
yapılmıyor. Toprağı zaten seviyorduk. Hayvancılık da işimizin 
önemli bir parçası oldu. Hayatımıza yeniden başlamış ve 
ikinci bir başlangıç yapmış olduk” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

‘İNSANLARA FAYDALI OLMAK İÇİN ÖZÜME DÖNDÜM’
Uzun zaman çeşitli kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra 
köyüne dönerek tarım ve hayvancılıkla Abdullah Dündar, 
1990’da Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra uzun yıllar 
uluslararası bankalarda üst düzey yönetici olarak çalıştım. 
İnsanlara daha faydalı işlere yönelmem gerektiğini düşündü-
ğümde köye dönme fikri aklıma geldi. Somut üretim yapabi-
leceğim bir iş diye düşünürken özüme dönmüş oldum” dedi.
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MİLLET BAHÇESİ YENİ
CAZİBE MERKEZİ OLACAK

SELÇUKLU’NUN SEMBOLLERİ
OTİZM İÇİN MAVİ OLDU

‘ÖRNEK BİR KARATAY
İÇİN ÇABA HARCIYORUZ’

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’la birlikte 
eski stadyum alanında 

yapımı devam eden Millet 
Bahçesi inşaatını inceleyen 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altay, “Millet Bahçesi 

tamamlandığında Konya’nın 
yeni cazibe merkezi olacak” 
dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Merkezi (SOBE), Selçuklu Belediyesi hizmet binası ve 
Tropikal Kelebek Bahçesini mavi ışıkla aydınlatarak 

otizme dikkat çekti. n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay’ın her tarafında 
farklı bir projenin yürüdüğü-
nü ifade eden Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, 
“Değişimi ve gelişimi ile 

örnek bir Karatay için çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Çumra’nın enerjisi
güneşle parlayacak’

Bakan Dönmez’den
Konya’ya övgüler

Çumra Solar Enerji Ortağı ve Şirket Müdürü Elektrik 
Mühendisi Yasin Altın, güneş enerjisinin oldukça 
ekonomik olduğuna dikkat çekti. Altın, Çumra’da 

enerji yatırımları ile birlikte üretimin daha farklı bir 
boyut kazanacağına inandığını vurguladı. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 

ziyaret etti.  Bakan Dönmez, Konya’nın belediyeciliğin 
güzel örneklerinin sergilendiği nadide şehirlerden 

birisi olduğunu belirtti. n HABERİ SAYFA 7’DE
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Millet Bahçesi Konya’nın yeni cazibe alanı olacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ile birlikte eski stadyum 
alanında yapımı sürdürülen Millet 
Bahçesi inşaat alanında incelemeler 
gerçekleştirdi. Başkan Altay, “Bu-
rası Millet Kütüphanesi, kafeter-
yaları, restoranları, yürüyüş yolları 
ve spor alanlarıyla Konya’nın yeni 
cazibe alanı haline dönüşecek.” 
dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Konya’ya kazandırıla-

cak Millet Bahçesi inşaatında ça-
lışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ile birlikte devam eden Millet Bah-
çesi inşaat alanında incelemelerde 
bulundu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın şehirlere yeni 
vizyonu olan millet bahçelerinin en 
güzellerinden birinin Konya’da inşa 
edildiğini ifade eden Başkan Altay, 
eski stadyum alanındaki yapım ça-

lışmalarının çok hızlı bir şekilde de-
vam ettiğini kaydetti. Başkan Altay, 
“Burası Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Sayın Murat Kurum’un talima-
tıyla TOKİ tarafından ihale edildi. 
Sayın Bakanımıza ve TOKİ Başka-
nımıza teşekkür ediyoruz. Alanda 
yoğun bir çalışma devam ediyor. 
Millet Kütüphanemiz, kafeteryalar, 
restoranlar, yürüyüş yolları, spor 
alanlarıyla birlikte burası Konya’nın 
yeni cazibe alanı haline dönüşecek. 
108 bin metrekarelik alanda mü-

teahhit firma çok hızlı bir şekilde 
çalışıyor. İnşallah yaz sonuna ka-
dar tamamlamayı düşünüyoruz. 
Böylece Türkiye’nin en güzel mil-
let bahçelerinden birisi Konya’ya 
kazandırılmış olacak. Şehirlerimiz 
yeni alanlara kavuşuyor, çocukla-
rımız spor yapacak alanlara, genç-
lerimiz kütüphanelere kavuşuyor. 
Süreci en kısa sürede tamamlamak 
için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Konya ve bölgesi için
sağanak yağış uyarısı

Genç işadamı Hulusi 
Çınar hayatını kaybetti

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamada, 4 kent 
çevresinde havanın parçalı ve çok 
bulutlu, öğle saatlerinden sonra 
batı ve kuzey kesimlerinin, zaman-
la bölge genelinin aralıklı yağmur 
ve sağanak yağışlı geçeceği tah-

mininde bulunuldu. Bölgede hava 
sıcaklıklarında önemli bir değişiklik 
beklenmediği ifade edilen açıkla-
mada, rüzgarın genellikle güney 
ve güneybatıdan orta kuvvette ve 
kuvvetli esmesinin beklendiği kay-
dedildi. n AA

Telefoncular Petrol Yönetim 
Kurulu Başkanı Hulusi Çınar 34 
yaşında geçirdiği kalp krizi sonu-
cunda vefat etti. Merhum Hulusi 
Çınar’ın cenazesi Cumartesi günü 
Parsana Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Mu-
salla Mezarlığına defnedildi. Çınar 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 

yakınları yalnız bırakmadı. Çınar 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Merhum Hu-
lusi Çınar 2 çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Hulusi Çınar’a Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Biri Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bankalarda üst düzey yönetici; diğeri ise TSK’da görevli 
olan Dündar kardeşler, tüm bunları bir kenara bırakıp köylerine dönerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı

Kariyerlerini bıraktılar
hayvancılığa başladılar

Uzun zaman çeşitli alanlarda 
hizmetlerde bulunan Abdullah ve 
Ali Dündar kardeşler Kadınhanı’nın 
Başkuyu mahallesinde başladıkla-
rı tarım ve hayvancılığı başarılı bir 
şekilde sürdürüyor. Çalışmalarında 
birbirlerini destekleyen Dündar kar-
deşler güzel bir dayanışma örneğini 
de sergiliyorlar. Dündar kardeşler 
hikayelerini Konya Yenigün Gazete-
sine anlattı.

‘KÖYÜMDE EKMEĞİMİ 
KAZANACAĞIMI 

HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM’
Uzun zaman çeşitli kademelerde 

yöneticilik yaptıktan sonra köyüne 
dönerek tarım ve hayvancılıkla Ab-
dullah Dündar, kardeşinin de köyü-
ne dönmesinde etkili olduğunu be-
lirterek, “1972 Konya doğumluyum. 
Konya Anadolu Lisesinden mezun 
olduktan sonra 1990 yılında Boğa-
ziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü 
bitirdim. Daha sonra uzun yıllar 
uluslararası bankalarda çalıştım. 
Büyük ölçekli proje finansmanla-
rında yatırım bankacılığında kariyer 
edindikten sonra bir dönem kendi-
mi biraz daha faydalı işlerde dene-
mem gerektiğini düşündüm. Daha 
somut ürünleri gördüğüm ve doku-
nabildiğim ve hissedebildiğim işleri 
yapmanın beni daha mutlu edebi-
leceğini hissettim. 2011 yılında Ka-
dınhanı’nın Başkuyu Mahallesine 
geldim. Burası bizim ata toprağımız. 
Bizler buraya çocukken sadece yaz 
tatilinde gelip, kısa bir süre kalırdık. 
Burada hiçbir zaman ekmeğimi ka-
zanacağımı düşünmemiştim. 2011 
yılında radikal bir karar ile önce ta-
rım ile sonra büyükbaş hayvancılık 
ile ve en son da 2018 yılından beri 
küçükbaş hayvancılıkla ilgileniyoruz. 
Benim Kadınhanı’na yeniden gel-

mem ile kardeşim gelmesi arasında 
6-7 yıllık fark var. Ali’nin gelmesin-
de benim de etkim oldu. Tarım ve 
büyükbaş hayvancılıkta edindiğimiz 
öngörülerden sonra biz yöremizin 
küçükbaş hayvancılığa müsait oldu-
ğunu keşfettik. Doğru şeyin tarım 
ve hayvancılığı yapmak olduğu gibi, 
yapacağımız hayvancılığında küçük-
baş hayvancılığı olacağını belirledik. 
Küçükbaş hayvancılık bir emek işi. 
Adanmışlık gerekiyor. Bir kişinin de 
her türlü işe yetişmesi ise oldukça 
zor. Onun için bunu aile işletmesi 
gibi iki kardeş beraber yapmanın 
daha doğru olduğunu gördük. Kar-
deşimde bu konuda istekliydi. O şe-
kilde başladık” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIĞIMIZ HER İŞTE 
BİRMİZİ YEDEKLEYEREK 

ÇALIŞMLARIMIZI YAPIYORUZ’
Yaptıkları her işte birbirlerini 

yedekleyerek çalışma yaptıklarını 
ifade eden Ali Dündar da, “1975 

doğumluyum. Konyalıyım. Hayata 
1989 yılında askeri lise de okuyarak 
başladım. 

Daha sonra 29 yıl TSK çeşit-
li kademelerinde görev yaptıktan 
sonra emekli olduktan sonra kendi 
köyümüze döndüm. Abim ile bu-
rada tarım ve hayvancılığa gönül 
verdik. Emek verilmeden bu işer 
yapılmıyor. Köyde yapılacak işleri 
beraber gerçekleştiriyoruz. Abim 
ile aramızda gönül bağımız var. El-
bette iş yükümüz fazla. Görev ve 
sorumluluklarımızı aramızda taksim 
ettik. Yaptığımız her işte birbirimizi 
yedekleyerek çalışmalarımızı yapı-
yoruz. Şeklinde konuştu. Köyleri-
ne dönme hikayelerini de anlatan 
Dündar kardeşler toprağı her za-
man sevdiklerine dikkat çekti. Köye 
dönme hikayesini anlatan Abdullah 
Dündar, “Uzun zaman köy dışında 
İstanbul’da yaşadığımızdan akraba-
larımız ve tanıdıklarımız ile gönül 

bağınız olsa da onların yaptıkları 
işte ne tür zorluklar olduğunu ve 
ne gibi sıkıntılar ile karşılaştıklarını 
anlamak mümkün olmuyor. Dışarı-
dan bir gözleminiz oluyor. İşin içine 
girildiğinde yapılan çalışmanın ko-
lay olmadığı görüyoruz.” İfadelerini 
kullandı. TSK çatısı altında görev 
yaparken tüm duyguları tattığı-
nı dikkat çeken Abdullah Dündar, 
“TSK’da görevimi başarı bir şekilde 
tamamladıktan sonra hayatta başka 
bir hayalimi de gerçekleştirebilecek 
bir zamanım var yaş olarak dedim 
ki neden olmasın. Babamız bir sene 
önce rahmetli oldu. Babamız rah-
metli olmadan önce her sene belli 
periyotlar ile köye getirdi. Toprağı 
bize öğretti. Hayvancılığı sadece 
gördük. Toprağı her zaman sevdik. 
Ömrümüzde ikinci bir hayatımızın 
olmasını istedik ve hayatımıza ikinci 
bir başlangıç yapalım. İnsan kendi-
sine güvenir ve çalışmayı sever an-
layışıyla buraya geldik” ifadelerini 
kullandı. Kariyerlerini bırakıp köye 
dönme fikrinin nasıl oluştuğu soru-
suna da cevap veren Dündar kar-
deşlerden Abdullah Dündar, “ Bizim 
çocukluğumuzda ve sonrasında bir 
kariyer beklentisi varken, çocukla-
rımızın pek bir seçme şansı olmu-
yor. Ailelerin bu konuda çok etkin 
olduğunu söyleyebiliriz. Aileler ço-
cuklarını rahat bir yönünde seçip ve 
yönlendiriyorlar. Rahat iş kavramı 
temeline indiğinizde de soyutluktan 
öte somutluk ön plana çıkıyor. Çift-
çilik ve hayvancılıkta yaptığınız her 
işin karşılığını görüyorsunuz. Bu da 
beni çok cezbetti. Tarım çok geniş 
bir kavram. Biz genel olarak hepsine 
tarım ismini vermişmişiz” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Telefoncular Petrol 
Yönetim Kurulu Başkanı  

BAŞSAĞLIĞI

Hulusi
ÇINAR’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ



4 5 NİSAN 2021HABER

ÇUMRA’NIN YILDIZLARIÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Güneşli gün sayısı ve güneş 
enerjisi verimliliği bakımından 
Türkiye’nin en önemli illeri 
arasında yer alan Konya’da son 
yıllarda hayata geçirilen Güneş 
Enerjisi Sistemi (GES) projele-
riyle şehir, güneş enerjisi üre-
timinde önemli yere geldi. Bu 
durum, bölgedeki sektörde yü-
rütülen çalışmaları da artırdı. 

Çumra’da 2019 yılının sonu 
itibariyle hizmetine başlayan 
Çumra Solar Enerji de bu konu-
da çalışmalar yürüten firmalar 
arasında yer alıyor. Firma, başta 
Çumra olmak üzere Çumra böl-
gesinde bulunan ilçelere hizmet 
veriyor. 

Çumra Solar Enerji Ortağı ve 
Şirket Müdürü Elektrik Mühen-
disi Yasin Altın, şirketleri hak-
kında açıklamalarda bulundu.  
Altın, güneş enerjisi sektörünün 
geleceğe damga vuracağını söy-
ledi 

SEKTÖRÜMÜZ BİLGİ VE 
BİRİKİM İSTEYEN BİR İŞ

Fatih Sürücü, Nuh Gedik, 
Yasin Altın, Mustafa Altıntaş ve 
Cafer Karagöz tarafından kuru-
lan Çumra Solar Enerji hakkında 
bilgi veren Çumra Solar Enerji 
Ortağı ve Şirket Müdürü Elekt-
rik Mühendisi Yasin Altın, “Biz-
ler toprağımızda kök salmak is-
tedik. Ortaklar olarak bölgemize 
ve ilçemize bu şirketi kurmaya 
karar verdik. Çumra’da var ol-
mak istedik.  Şirketimizin Çum-

ra’da olması sistemde yaşana-
cak problemlere anında çözüm 
üretmemizi sağlıyor. Güneş 
enerjisi dünyada bütün enerji-
lerin kaynağı. Dünyanın var ol-
duğu günden bu yana insanlar 
güneş enerjisini çeşitli şekiller-
de kullanıyor ve kullanmaya da 
devam ediyor. En doğal enerji 
güneş enerjisidir. Güneş enerjisi 
oldukça ekonomiktir. Çumra So-
lar Enerji olarak faturalar bizim-
le soluyor ve müşterilerimizin 
geleceği bizim ile aydınlanıyor.

 Yine cepleri yakan fatura-
lara değil yüreği ısıtan enerjiyi 
ulaştırıyoruz. Ülkemizde güneş 
enerjisi 1970 yıllarda çatılara 
koyulan su ısıtma amaçlı koyu-
lan Kolektör ile başlamıştı. Türk 
halkı Konyalılar ve Çumralı-
lar yenililiklere oldukça yatkın.  
1970 yılında Kolektör ile baş-
layan su ısıtma işlemi şuanda 
Çumra’da tüm evlerin çatısında 
var. Güneş ile yeni gelişen tek-
noloji de elektrik üretmek de 
mümkün. 

Son 10 yılda güneşten elekt-
rik üretmek ekonomik hale 
gelmeye başladı.  Güneş ener-
jisinde üretilen elektrik ile bir 
evin elektrik ihtiyacı giderebi-
linir.  Şebeke olmayan yerlerde 
şebekeden bağımsız elektrik 
kullanabilinir.  Bölgenin en bü-
yük geliri kaynağı olan tarımsal 
sulamada kullanılabilir. Geç-
tiğimiz çıkarılan Yenilenebilir 

Enerji yönetmeliği ile ihtiyaç 
fazlası elektriğin devlete satılma 

imkanı getirildi.  Bizler de Çum-
ra enerji anlamında firmanın 

eksikliğini gördük ve Çumra’da 
Çumra Solar Enerji olarak 2019 
yılının sonu itibariyle faaliyet-
lerimize başladık. Sektörümüz 
bilgi ve birikim isteyen ve dona-
nımı dolu olmayı gerektiren bir 
iş” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIM 4-5 YILDA KENDİSİNİ 
AMORTİ EDİYOR’

Güneş enerjisi yatırımının 
4-5 yılda amorti ettiğinin bilgisi-
ni veren Altın, şöyle devam etti, 
“Firmamızı Çumra’da kurduğu-
muz andan itibaren firmamıza 
Çumralılar tarafından yoğun ilgi 
oldu. 

Çumra’da 6 projeyi haya-
ta geçirdik. Bu projelerimizi de 
kısa sürede müşterilerimize tes-

lim edeceğiz. 
Çiftçimizin en büyük gi-

der payları arasında mazot ve 
elektrik giderleri yer alıyor. Mı-
sır eken bir çiftçimiz Temmuz, 
Ağustos ve Eylül aylarında 140 
Kilowatt trafosu için 20 Bin TL 
bantlarında elektrik faturası-
nı dağıtım şirketine ödemekte.  
Temmuz, Ağustos ve Eylül ay-
ları da güneşin en yoğun olduğu 
aylar. Bu aylarda günde 11-12 
saat güneş ışılaması var. Motor-
larını tam ve verimli çevirebile-
cek bir sistem kurulup çiftçimiz 
güneş enerjisine para vermeye-
cek. 

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
her çiftçinin de bir santrali ola-
cağı yönünde.  Güneş enerjisi 
yatırımları son 20 yılda yüzde 
50 oranda düştü. Güneş ener-
jisine yapılan yatırım 4-5 yılda 
kendisini amorti ediyor.” 

‘ÇUMRA KONYA’NIN 
PARLAYAN YILDIZI’

Çumra’nın Konya’nın parla-
yan yıldızı olduğunu ifade eden 
Altın, “Çumra kadim bir mem-
leket. Bu kadim memleketin 
özellikle tarım ile güçlü olduğu 
Konya’nın en önemli ilçelerin-
den bir tanesi. Çumra Konya’nın 
parlayan yıldızı. Çumra ilerde 
oldukça güzel yerlere gelecek. 
Çumra’nın güzel yerlere gelme-
sini umut ile bekliyoruz” değer-
lendirmesi yaptı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Çumra’nın güneşi
enerjiyle parlayacak’

Çumra Solar Enerji Ortağı ve Şirket Müdürü Elektrik Mühendisi Yasin Altın, güneş enerjisinin oldukça ekonomik olduğuna 
dikkat çekti. Altın, Çumra’da enerji yatırımları ile birlikte üretimin daha farklı bir boyut kazanacağına inandığını vurguladı

Yasin Altın
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Selçuklu’nun sembol binaları otizm için mavi oldu
Selçuklu Belediyesi 2 Nisan 

Dünya Otizm Farkındalık Günü 
dolayısıyla Selçuklu Otizmli Birey-
ler Eğitim Merkezi (SOBE), Sel-
çuklu Belediyesi hizmet binası ve 
Tropikal Kelebek Bahçesini mavi 
ışıkla aydınlatarak otizme dikkat 
çekti.

2 Nisan Dünya Otizm Far-
kındalık Gününde tüm dünyada 
simge haline gelmiş binalar otiz-
min rengi olan maviye boyanıyor. 

Otizmli bireyler ve ailelerinin en 
büyük destekçilerinden biri olan 
Selçuklu Belediyesi de otizm ko-
nusuna toplumsal duyarlılık oluş-
turmak amacıyla kutlanan bu 
günde Selçuklu’nun sembol bina-
larından olan Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Eğitim Merkezi (SOBE), Sel-
çuklu Belediyesi hizmet binası ve 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 
mavi renk ile ışıklandırdı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkın-

dalık Günü’nün otizm konusun-
da toplumsal bilinç oluşturması 
temennisinde bulunan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Bugüne kadar otizm-
li çocuklarımızın normal hayata 
adapte olmaları için birçok çalışma 
yürüttük. Bunun yanında onla-
rın istihdamı noktasında da anla-
mı projeler üretiyoruz. Böylelikle 
otizmli bireylerimizi hem normal 
hayata hem çalışma hayatına ha-

zırlayarak topluma kazandırıyoruz. 
Selçuklu Belediyesi olarak otizmli 
bireylerin ve ailelerinin yanında 
olmaya devam edeceğiz. 

Otizmin farkındayız ve otizm-
li çocuklarımızın her zaman ya-
nındayız. Bu vesile ile bu anlamlı 
günün Türkiye’deki otizmli ço-
cuklarımızın geleceği için yeni bir 
başlangıç olmasını temenni ediyo-
rum. “ dedi.
n HABER MERKEZİ

Ramazan’da bağışıklık 
sistemimizi güçlü tutmalıyız

Diyetisyen Zişan Taşde-
mir;”On bir ayın sultanı Rama-
zan ayının gelmesine sayılı günler 
kaldı. Ramazan ayının gelmesiyle 
birlikte oruç tutan kişilerin gün-
lük beslenme şekli ve beraberinde 
öğün sayılarında değişiklikler ol-
maktadır. Uzun süre aç kalınması 
metabolizmada yavaşlamalara se-
bep olabilmektedir. Bu yüzden bu 
noktada Pandemide ve Ramazan 
ayında beslenmeye oldukça dikkat 
edilmelidir. Çünkü iyi beslenme-
li ve bağışıklık sistemimizi güçlü 
tutmalıyız.” dedi

Ramazan ayı içerisindeki bes-
lenme için uyarı ve önerilerde bu-
lunan Diyetisyen Zişan Taşdemir, 
“Ramazan ayında beslenmenizi 2 
ana, 1 ara öğün şeklinde planlaya-
bilirsiniz.

Öğünlerinizde lokmaları çok 
çiğnemeye ve yavaş yemek yeme-
ye özen gösterin.

Uzun süreli açlığı daha da 
uzatmamak adına mutlaka sahur 
yapın. Sahurda sadece su içme-
yin. Sahurda uzun süreli tokluk 
hissi sağlayacak yumurta, peynir, 
süt gibi protein içeren besinlere 
yer verin. Tuz içeriği düşük ya da 
tuzsuz zeytin ve ceviz içi gibi yağ-
lı tohumlara da yer verebilirsiniz. 
Sahurda pide yerine tam tahıllı 
ekmek türevlerine yer verin. Gün 
içerisinde daha fazla susamanıza 
sebep olabilecek tuzlu ve tuz içeri-
ği yüksek gıdalardan uzak durun. 
Sindirim açısından sahuru yaptık-
tan en az 45 dakika - 1 saat sonra 
uyumaya özen gösterin.

İftarda orucunuzu hurma, 
kuru kayısı, zeytin gibi iftariyelik-
ler ve 1 bardak suyla açın. Ardın-
dan 1 kase kadar çorba tüketebi-
lirsiniz. Çorba içtikten sonra boş 
midenize birden yüklenmemek 
ve hazımsızlık sorunuyla karşı-

laşmamak adına en az 15 dakika 
kadar ara vermeye özen gösterin. 
Ara verdikten sonra ana yemeği-
niz ve salatanızla yemeye devam 
edin. Tüketilmesi gereken miktar 
kişiden kişiye göre değişmekle 
beraber 1 avuç içi kadar pide de 
tüketebilirsiniz (1 avuç içi pidenin 
1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu 
unutmayın).

Besinlerde bulunan demiri 
bağlamamak adına iftardan he-
men sonra çay – kahve tüketme-
yin. En az 45 dakika – 1 saat sonra 
tüketmeye çalışın.

Tatlı tüketiminizi iftarda yap-
mayıp, iftardan 1-1.5 saat sonra 
tüketin. Tatlıda tercihinizi şerbetli 
tatlılardan ziyade sütlü tatlılardan 
yana kullanın. Haftada 2 gün tatlı 
tüketmeniz ideal olacaktır (Her-
hangi bir hastalığınız varsa mutla-
ka uzmanınıza sorun).

İftar ve sahur arasında bir ara 
öğün yapabilirsiniz. Ara öğünü-
nüzde süt grubuna (süt, yoğurt, 
ayran, kefir) ve meyveye yer vere-
bilirsiniz.

Su tüketiminizi iftar ya da sa-
hurda birden yapmayın. Tüketimi-
nizi iftar ve sahur dahil olmak üze-
re zamana yayın. Yeterli miktarda 
su tüketmediğinizde baş ağrısı 
gibi sorunlarla karşılaşabileceği-
nizi unutmayın. Her dönemde ol-
duğu gibi oruçluyken de vücudun 
sıvı-mineral dengesi için yeterli 
miktarda su tüketmek önemlidir.

İftardan 1-1.5 saat sonra hafif 
tempolu yürüyüş ve evde yapabi-
leceğiniz egzersizleri uygulayın. 
Bedenen ve ruhen arınacağınız bir 
ay olması dilerken, beslenmemizi 
bu ramazan ayında daha da dikkat 
etmeliyiz. Çünkü Pandeminden 
dolayı bağışıklık sistemimizi güçlü 
tutmak zorundayız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay’ın her tarafında farklı bir projenin yürüdüğünü ifade eden Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Değişimi ve gelişimi ile örnek bir Karatay için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı

‘Örnek bir Karatay
için çaba harcıyoruz’

Karataylıların yaşam standardını 
daha da yükseltmek ve vatandaşın 
ihtiyaç duyduğu pek çok projeyi ha-
yata geçiren Karatay Belediyesi, ilçe-
nin çehresini değiştirmeye devam 
ediyor. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca da, ilçenin birçok nok-
tasında belediye ekipleri tarafından 
yapımı sürdürülen projeleri yerinde 
inceledi. Başkan Hasan Kılca, bu 
kapsamda Saraçoğlu, Orhangazi, 
Akabe ve Hacısadık Mahallelerine 
kazandırılacak sosyal tesis ile kurs 
merkezlerini gezerek buralarda yü-
rütülen çalışmalar hakkında birim 
müdürlerinden bilgi aldı. Geçtiğimiz 
yıl Kasım ayında temelleri atılan 4 
sosyal tesisin toplamda 14.5 milyon 
liraya mal olacağını hatırlatan Baş-
kan Hasan Kılca, tamamlandığında 
sosyal tesislerin vatandaşın sos-
yal, ekonomik ve kültürel hayatına 
önemli katkılar sunacağını belirtti.

MAHALLELERİMİZE PRESTİJ 
KATACAK PROJELERİMİZİ BİR BİR 

HAYATA GEÇİRİYORUZ
Hasan Kılca, “Geçtiğimiz yıl 

Kasım ayında Akabe, Saracoğlu, 
Orhangazi ve Hacısadık mahalle-
lerimize toplamda 14,5 milyon TL 
maliyetle kazandıracağımız sosyal 
tesis ve kurs merkezleri projelerimi-
zin temellerini atmıştık. Sosyal tesis 
projelerimizde Millet Kıraathanesi, 
Kafeterya, Çocuk Oyun Kulübü, Fıt-
ness, Buhar Odası, Aerobik Salonu, 
Kuaför ve Güzellik Merkezi, Sauna, 
Buhar Odası, El Sanatları, Takı Ta-
sarım, Ebru, Dil Derslikleri, Müzik, 
Mefruşat, Resim, Giyim, Ahşap Bo-
yama ve Yemek Atölyeleri, otopark 
alanları gibi daha birçok bölümler 
bulunacak. Mahallelerimize prestij 
katacak bu projelerimiz, mahallele-
rimizin, hemşehrilerimizin, sosyal 
ve kültürel hayatına, eğitimine, eko-
nomisine ve istihdamına da önemli 
katkılar sunacak. Sosyal tesislerimiz, 
mahallelerimize şimdiden hayırlı ol-
sun” şeklinde konuştu.

TRAFİK EĞİTİM PARKI 
PROJESİYLE ÇOCUKLAR, KURALLARI 

EĞLENEREK ÖĞRENECEK
Karatay Belediyesi; ilçedeki ço-

cukların trafik eğitimi alması, bu ko-
nuda daha da bilinçlenmesi ve trafik 
kurallarına duyarlı bir nesil olması 
hedefiyle ilçeye “Trafik Eğitim Par-

kı” da kazandırıyor. Ulubatlı Hasan 
Mahallesi Mercidabık Sokak’ta 8 bin 
858 metrekarelik alan üzerinde ya-
pılan proje kapsamında minyatür bir 
şehir canlandırılacak.

Karataylıların yeşil alan ve sosyal 
yaşam alanı ihtiyacını da karşılaya-
cak parkın içerisinde simülasyon 
merkezi, gözetleme kulesi, trafik 
eğitim parkuru, tünel, yaya üst ge-
çidi, kavşak, yaya geçitleri, mini oto-
park alanı ve kafeteryanın yanı sıra 
ailelerin dinlenebileceği yarı açık 
oturma alanları, bisiklet yolu, mini 
amfi, açık otopark alanı ile çocuk 
oyun alanı bulunacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, inşa çalışmaları devam eden 
Trafik Eğitim Parkı’nda incelemeler-
de bulundu. Başkan Hasan Kılca, ço-
cukların trafik kurallarını öğrenirken 
eğlenmelerine, aynı zamanda aile-
lerin de kaliteli vakitler geçirmesine 
imkân sunan Trafik Eğitim Parkı’nın 
inşa çalışmalarının aralıksız bir şekil-
de sürdüğünü söyledi.

VATANDAŞLARIMIZIN RAHATI VE 
MUTLULUĞUNA KATKI SUNUYORUZ

İlçenin yeşil alan ihtiyacı ve 
vatandaşların sosyal yaşamlarına 

dokunacak projeleri bir bir hayata 
geçirdiklerini belirten Hasan Kılca, 
“Trafik Eğitim Parkı”nı da bu bağ-
lamda önemsediklerine vurgu yaptı.

Kılca, şunları aktardı: “Vatan-
daşlarımızın rahatı ve mutluluğu 
için çalışmaya devam ediyoruz. Bir 
yandan ilçemizdeki yeşil alanların 
artması için gayret ederken diğer 
taraftan da hemşehrilerimizin sos-
yalleşmesi, çocuklarımızın iyi bir 
şekilde yetişmesi için yeni projeleri-
mizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ulu-
batlı Hasan Mahallemizde yapımına 
başladığımız ‘Trafik Eğitim Parkı’ da 
bu manada önemli. Çocuklarımız, 
bu projemiz sayesinde trafik kural-
larını özel parkurlarda hem teorik 
hem de uygulamalı olarak üstelik 
eğlenerek öğrenebilecekler. Aileleri-
mizi de unutmadık bu projemizde ve 
onlar da buralarda çok daha kaliteli 
vakitler geçirebilecekler. Parkımızı 
en kısa sürede tamamlayıp hem-
şehrilerimizin hizmetine sunacağız 
inşallah.”

30 OKULA 30 YENİ HALI SAHA 
PROJESİ DEVAM EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, yatırım ve proje incelemeleri 

kapsamında Akabe Mahallesi’ni de 
ziyaret etti. Belediye tarafından baş-
latılan “30 Okula 30 Yeni Suni Çim 
Halı Saha” projesinin uygulandığı 
mahalle sakinleriyle bir araya gelen 
Başkan Hasan Kılca, halı sahada fut-
bol oynayan çocuklarla da buluştu. 
FIFA normlarındaki suni çim halı 
sahayı mahallelerine kazandıran Ha-
san Kılca’ya teşekkür eden çocuklar, 
Kılca ile bir süre futbol da oynadı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, geçtiğimiz yıl Ekim ayında te-
melleri toplu olarak atıldıktan sonra 
bir bir tamamlanan ve vatandaşların 
hizmetine sunulmaya başlanan halı 
sahaların, özellikle eğitim çağında-
ki çocuk ile gençlerin gelişimlerine 
önemli oranda katkı sunacağını be-
lirtti.

ÇOCUKLARIMIZIN HER ANLAMDA 
YETİŞMESİNE DESTEK OLUYORUZ

Gelecek nesillere daha yaşanabi-
lir bir ilçe Karatay bırakmak istedik-
lerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, 
“Karatay Belediyesi olarak fiziki ve 
altyapı belediyeciliğinin yanı sıra eği-
tim, sosyal ile kültürel belediyecilik 
gibi daha birçok alanında örnek işle-
re imza atıyoruz. Tabii geleceğimizin 
teminatı çocuklarımız ve gençleri-
mize ayrı bir önem veriyoruz. Onla-
rın her anlamda iyi yetişmeleri için 
eğitim spor üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 
yıl Ekim ayında “Karatay’daki 30 
Okula 30 Yeni Halı Saha” projemi-
zin temellerini atmıştık. Yapı Kontrol 
Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, 
hummalı bir çalışma içerisine gire-
rek 6 projeyi tamamlayarak çocuk-
larımızın hizmetine sunmuş olduk. 
Yapımına başlayacağımız 10 halı 
saha için de ihalemizi yaptık. Halı 
sahalarımız; 1000 metrekare ebat-
larında, FIFA normlarında ve suni 
çim saha şeklinde inşa ediliyor. Halı 
sahalarımızın etrafı Galvanizli kafes 
tel ile çevrili olacak ve halı sahaları-
mızın yürüme yolları kilitli parkeyle 
kaplı. Tüm halı saha projelerimizi ta-
mamlayarak hemşehrilerimizin hiz-
metine sunarak ilçemizin gelişmesi-
ne katkı sunmaya devam edeceğiz. 
Gelişimiyle ve değişimiyle örnek bir 
Karatay için çalışmaya devam ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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52 hırsızlık kaydı vardı, 53’üncüde yakalandı Ayakkabı imalathanesinde yangın paniği
Hırsızlık olayından 52 suç kay-

dı bulunan hırsızlık şüphelisi, 53. 
hırsızlık olay mahalline geri gelin-
ce jandarma ekiplerinin operasyo-
nuyla yakalandı. 

Aksaray’da camiden yardım 
kumbarasını çalan ve 52 ayrı 
olaydan kaydı bulunan hırsızlık 
şüphelisi Cemal Y. (51), 17 gün 
sonra 53. hırsızlık olayını gerçek-
leştirdiği köy camisine gelince 
jandarma ekiplerince yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl 
Jandarma Komutanlığı Asayiş Suç 
Araştırma Timleri (JASAT), 17 
Mart tarihinde Aksaray’ın merke-
ze bağlı Gençosman Köyü Ayfer 
Arı Camisi’nde yardım kutusunun 
çalınması üzerine çalışma başlat-
tı. Yapılan çalışmalar neticesin-
de görgü tanıklarının ifadelerine 
başvuran ve bölgedeki güvenlik 
kameralarından elde edilen 56 
saatlik görüntüyü izleyen JASAT 

ekipleri şüphelinin hırsızlık suçla-
rından 52 ayrı kaydı bulunan Ce-
mal Y. olduğunu belirledi. Bunun 
üzerine şüphelinin peşine düşen 
JASAT ekipleri yaptıkları istihbari 
çalışmalarla şahsın Malatya’dan 
araç kiraladığını ve Aksaray istika-
metine geldiğini tespit etti. Bunun 
üzerine harekete geçen jandarma 

ekipleri yine aynı köye gelebilece-
ği ihtimali üzerine köyde pusuya 
yattı. Gençosman köyü yakınlarına 
hırsızlık için gelen Cemal Y. jan-
darma ekipleri tarafından yapılan 
operasyonla yakalanarak gözaltına 
alındı. Cemal Y., jandarmadaki iş-
lemlerinin ardından bugün adliye-
ye sevk edildi. n İHA

Konya’da ayakkabı imalatha-
nesinde çıkan yangın maddi ha-
sara yol açtı. Yangın, saat 13.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Fevziçakmak Mahallesi’nde bulu-
nan bir ayakkabı imalathanesinde 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye, iş yerinde he-
nüz belirlenemeyen nedenle pat-
lama sesi duyuldu. Patlama sonu-
cu iş yerinden alevler yükselmeye 
başladı. Çevredeki esnafın ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 
adrese gelen itfaiye ekipleri yangı-
nı kontrol altına alarak söndürdü. 
İş yerinde maddi hasar meydana 
geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili 
inceleme başlatıldı.

Patlama esnasında iş yerinin 
yakınında olan Şükrü Ceylan, “Ben 
buradaydım. Baktım bomba gibi 
patladı cam. Sonra yangın tüpünü 
aldık, gittik su sıktık ama olmadı. 

Ben hemen itfaiyeyi aradım. Arka-
daşlar 10 dakikada geldiler hemen 
müdahaleyi yaptılar. 

Bizim yaptığımız müdahale 
ona göre oldu. Suyu buradan sık-
tık, gitmedi. Dükkan sahibi 15-20 

dakika önce buradaymış, gitmiş 
zaten. Bizim en çok korktuğumuz 
şey içeride biri var diye, ondan 
korktuk. Allah’tan kimse yokmuş. 
Bildiğimiz kadarıyla yaralı yok” 
dedi. n İHA

Motosikletle otomobil 
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Sınava geç kalan öğrencinin 
yardımına polis yetişti

Beyşehir ilçesinde, kırmızı ışık-
ta geçen motosikletin otomobille 
çarpışması sonucu meydana ge-
len kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir Sanayi Sitesi kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, B.A.’nın (15) kullandığı 42 
BLA 42 plakalı motosiklet kavşa-
ğa çıktığında Seydişehir yönüne 
seyir halinde olan E.İ. yönetimin-
deki 34 DLC 396 plakalı otomo-
bille çarpıştı. Kazada motosikletin 
arka tekerleğine çarpan otomobil 
refüje çıkıp trafik levhasına çarpa-
rak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 

devrilen motosikletten yol üzerine 
savrulan kasksız sürücü ile yara-
lı otomobil sürücüsü olay yerine 
sevk edilen ambulansla kaldırıl-
dıkları Beyşehir Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alındı. Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) 
kameraları kayıtlarında yapılan 
incelemede sürücü belgesiz olan 
motosiklet sürücüsünün kırmızı 
ışık ihlali yaparak kavşağa çıkması 
sonucu trafik kazasının yaşandığı-
nın belirlendiği öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Konya’da Milli Savunma Üni-
versitesi sınavına geç kalan öğren-
ci, polis ekipleri tarafından sınava 
gireceği okula yetiştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Milli Savunma Üni-
versitesi sınavına gitmek için yola 
çıkan Beyza A., beklediği otobüs 
gelmeyince Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekiplerinden yar-
dım istedi. 

Polis ekipleri de öğrenciyi araç-
larına alarak sınava gireceği okula 
yetiştirdi. Sınav başlamadan önce 
okula yetişen Beyza A., “Otobü-
süm geciktiği için polis ekiplerin-
den yardım istedim ve beni ikilet-
meden kabul ettiler. 

Bundan dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Allah razı olsun” ifade-
lerini kullandı. n İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp bir kafede özel ve gizli yapılmış bölmede hem eğlenip hem de 
okey oynayan 39 kişi polis baskınıyla yakalandı. Şahıslara toplamda 157 bin 950 lira para cezası kesildi

Yasakta kafenin özel gizli 
bölmesinde yakalandılar

Konya’da sokağa çıkma kısıtla-
masına uymayarak kafe ve bodru-
muna yapılış özel gizli bölmede hem 
eğlenen hem de oyun oynayan 39 
kişi polise yakalandı. Kafede yaka-
lanan 39 kişiye kısıtlamaya uyma-
maktan 122 bin 850 TL, maske tak-
mamaktan ise 35 bin 100 TL olmak 
üzere toplam 157 bin 950 TL para 
cezası kesildi.

Olay, merkez Meram ilçesi 
Havzan Mahallesi Nehir Sokak’ta 
bulunan bir kafede yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, bir kafede sokağa 
çıkma kısıtlaması ve korona virüs 
tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan 
polis hemen harekete geçerek bah-
se konu kafeyi takibe aldı. Bölgeyi 
abluka altına alan sivil polis ekiple-
ri bir süre kafeyi takip etti. Kafeye 
müşterilerin girip çıktığını belirleyen 
polis ekipleri harekete geçti. Kafe-
de dışında bulunan çalışanlar polisi 
fark edince kapıyı kilitledi. Bunun 
üzerine Cumhuriyet Başsavcısına 
bilgi verilerek alınan arama kara-
rına istinaden kapının açılması için 
çilingir çağırıldı. Çilingir marifetiyle 
kapı açılacağı esnada içeridekiler ka-
pıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri üst 
katta 9, kafenin bodrum katına ya-

pılmış özel gizli bölmede 30 olmak 
üzere toplam 39 şahsı yakaladı. Polis 
ekipleri müşterilere zorluk çıkarma-
maları konusunda uyarılarda bulu-
nurken, kafenin üst bölümüne çıka-
rılan 39 kişiye kısıtlamaya uymamak 
ve maske takmamaktan toplam 157 
bin 950 TL para cezası kesildi. Kafe-
nin işletmecisi oldukları öğrenilen 4 
kişi ise nöbetçi savcının talimatı ile 
işlem yapılmak üzere alınarak polis 
merkezine götürüldü.

KONYA POLİSİ KISITLAMA 
DENETİMLERİNE ARA VERMİYOR

Konya’da korona virüs tedbirleri 
kapsamında polis ekipleri kısıtlama 

ihlallerine karşı denetimlere devam 
ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı de-
netim ve uygulamalarda kuralları 
ihlal eden vatandaş ve işletmelere 
ceza yazılarak yasal işlem başlatıl-
dı. Denetimler kapsamında mer-
kez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi 
Kayısılı Burun Sokak’ta bulunan bir 
kahvehaneye baskın yapan polis, 
içeride kısıtlamaya ve kurallara uy-
mayan 40 şahsı yakaladı. 40 şahsa 
sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 
150’şer TL’den toplam 126 bin TL 
para cezası kesilirken, işletme sahibi 
gerekli işlemler için polis merkezine 
götürüldü.

Öte yandan, merkez Selçuklu 
ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çu-
kurçimen Sokak’ta bir eğlence me-
kanının açık olduğunun belirlenmesi 
üzerine polis ekipleri harekete geçti. 
iş yerinde yapılan denetimde 88 kişi 
polise yakalandı. İş yerinin tütün 
tüketimine izin verdiğinden dolayı 
işlem yapılırken, işletmenin 21 ça-
lışana 1774 SKM gereğince form 
düzenlendi. Alkol alındığı tespit 
edilen iş yerine ayrıca TAPDK bel-
gesi olmadığı için gerekli cezai işlem 
yapıldı. Canlı müzik yayın belgesinin 
olmadığı tespit edilen iş yerinde bu-
lunan toplam 88 kişiye kısıtlamaya 
uymamaktan 3 bin 150’şer TL’de 
toplam 277 bin 200 TL para cezası 
kesildi. Kafede şahıslar üzerinde ya-
pılan GBT sorgulamasında ise yara-
lama ve basit yaralama suçlarından 
aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltı-
na alındı. İş yeri sorumlusu bir kişi 
ise Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından 
alınan talimatla “Mühür Bozma ve 
Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı 
Davranma” suçlarından işlem yapıl-
ması için polis merkezine götürüldü. 
Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme 
Selçuklu Belediyesi zabıta görevlile-
rince mühürlendi. n İHA

Uyuşturucu satıcıları 2 
aylık takiple yakalandı

Narkotik ekipleri 8 bin 111 
uyuşturucu hap elegeçirdi

Konya’da uyuşturucu tacirle-
rine göz açtırmayan polis yaptığı 
operasyonlarda 10 şüpheliyle bir-
likte 8 bin 111 adet uyuşturucu hap 
ve 50 gram uyuşturucu madde ele 
geçirdi. Edinilen bilgiye göre, İl Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 
uyuşturucu ticaretini ve kullanımı-
nı önlemek amacıyla yaptığı çalış-
malarda uyuşturucu hap satan 10 
şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen 

şüphelileri takip eden NSM ekipleri, 
kent genelinde yaptığı operasyon-
larla 10 şüpheliyi de yakalayarak 
gözaltına aldı. Operasyonlarda ev, 
araç ve şahısların üzerlerinde ya-
pılan aramalarda toplam 8 bin 111 
adet uyuşturucu hap ve 50 gram 
uyuşturucu madde ele geçirilirken, 
10 şüpheli hakkında “Uyuşturucu 
Madde Ticareti Yapmak ve Kullan-
maktan” işlem yapıldı.
n İHA

Yunak ilçesinde uyuşturucu ti-
careti yaptığı belirlenen, biri 6 yıl-
dır bulunduğu cezaevinden izinli 
çıkan 3 kişi polisin 2 aylık takibinin 
ardından yakalanarak gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Yu-
nak ilçe merkezi ve mahallelerinde 
uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 
mücadele kapsamında Yunak İlçe 
Emniyet Amirliği ekiplerince daha 
önceden alınan istihbari çalışmalar 
neticesinde polis ekipleri 2 ay bo-
yunca çalışmalar yaptı. Çalışmalar 
sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı 
madde ticareti ile ilgili kişiler tespit 
edildi. Tespit edilen şahıslar ve bağ-
lantıları ile ilgili olarak operasyon 
için düğmeye basıldı. Dün yapılan 

operasyonda birbirleri ile irtibat-
lı olan M.K. (32), S.U. (33) ve R.D. 
(30) araç içerisinde yakalandı. Ya-
kalanan şahısların üzerinde yapılan 
aramada 8 gram esrar, 3 ekstasy 
hap, 1 gram eroin, 1 gram metam-
fetamin 1 LCD kimyasal madde ele 
geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evle-
rinde yapılan eşzamanlı aramada 
ise 24 gram kubar esrar, 3 kırmızı 
reçeteli uyuşturucu hap, 2 gram 
yaprak esrar, 1 poşet içerisinde 10 
Hint kenevir tohumu yakalandı. 
Şüpheli S.U.’nun uyuşturucudan 6 
yıldır cezaevinde yattığı ve izinli çık-
tığı öğrenildi. Operasyonda M.K. ve 
S.U. emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi.n İHA
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Birçok açıdan güven, toplumu bir 
arada tutan tutkaldır; onun sayesinde 
birbirimizle ilişkilerimiz daha sorunsuz 
olur. İnternet üzerinden alım-satım iş-
lemleri yaparız; güven üzerine kurulu-
dur bu ilişki. Yine internet üzerinden 
organize edilen taşıt paylaşım işlerine, 
ya da Airbnb gibi kurumlar yoluyla 
evlerimizin bir odasında yabancıların 
kalmasına izin veririz. Kişisel bilgile-
rimizi şirketlere sunar ve onları sak-
layacakları konusunda güven duyarız. 
Çalışma arkadaşlarımızın görevlerini 
en iyi şekilde yapacaklarına inanırız.

Kısacası, birbirimizle ilişkilerimiz 
asgari güven üzerine kuruludur. Bu 
güven ise iyi niyet üzerine değil, in-
sanların eylemleri ve gösterdikleri 

çaba üzerine inşa edilir.
Bireylerde olduğu gibi şirketler 

açısından da güven vermek büyük 
önem taşır. En tepeden en alt kade-
melere kadar, sadece sözle değil, ey-
lemle de bu güvenilirliğin gösterilmesi 
gerekir.

Peki nasıl sağlanır bu güven? Tek 
tek bireyler için de şirketler açısından 
da benzer kurallar geçerlidir.

Sadece söz değil, eylem
Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. 

“Bize güvenin” demek ya da dikkatle 
tartılmış bir görev tanımı ve ilkeler 
bildirisi kaleme almak yetmez. Bü-
yük adımları herkes görür, ama ufak 
ve önemsiz görülen eylemlerin etkisi 
daha büyük olur zaman içinde. İşyer-

lerindeki uygulama bi-
rimlerinin örneğin “çevre 
koruyan yaklaşımlara sa-
hibiz” diye bir bildirimde 
bulunması yetmez; bu-
nun nasıl hayata geçirildi-
ği ve sonuçları hakkında 
da ayrıntılı bir program 
sunulmalıdır.

Bireysel olarak za-
manında işe ya da ran-
devuya gitmek, zaman 
sınırlarına uymak, soruları doğrudan 
yanıtlamak belki farkında olmadığımız 
şeylerdir; ama iş arkadaşlarımızın ve 

müşterilerin güvenini 
kazanma bakımından 
önemlidir. Şirketler için 
de aynı şey söz konu-
sudur; vaatlerini yerine 
getirmeleri ve günlük 
uygulamalarıyla güve-
nilirlik duygusu verme-
lidir.

Amaç aracı meşru 
kılmaz

Bir zamanlar iş 
dünyası liderleri amaçlarına ulaşmak 
ve hissedarlarını memnun kılmak için 
her tür yolun mubah olduğunu dü-

şünürdü. Çevreye verilen zararlara, 
düşük ücretlere, kötü yönetim pra-
tiklerine göz yumulabilirdi.

Fakat artık tüketiciler de müşte-
riler de bu yaklaşımı kabul etmiyor. 
Şirketlerin güven vermesi için artık 
sosyal sorumluluk sahibi olması bek-
leniyor. Örneğin Apple’ın Çin’de ucuz 
işgücü kullanması, Starbucks ya da 
McDonalds gibi şirketlerin ödemeleri 
gereken vergileri ödememesi tüketi-
ciler, müşteriler ve yatırımcılar tara-
fından sorumsuzluk olarak görülüyor.

Bireyler açısından da aynı şey söz 
konusu. İş arkadaşlarına ya da müşte-
rilere karşı saygılı davranış bekleniyor. 
Etik olmayan davranışlarına rağmen 
yol kat ediyor görünenler önünde so-

nunda etraflarının boşaldığını ve ken-
dilerini desteklemek isteyen kimsenin 
kalmadığını görecektir.

Hataları kabullenme ve sorumlu-
luk alma

Bu ilke, hem bireyler hem de iş-
letmeler açısından, yapılan yanlışların 
sorumluluğunun üstlenilmesi anlamı-
na geliyor. Bu yapıldığında ve düzelt-
mek için adım atıldığında hatalar daha 
kolay affedilebiliyor. Netlik ve şeffaf-
lıkla yapıldığında ise güveni pekiştirir.

Kağıt üzerinde yazılı ilkeler ancak 
uygulanma planları ve somut adım-
larla anlam kazanır. Güven kazanmak 
ve kazanılan güveni muhafaza etmek 
sürekli çaba gerektirir. Ama sonuç 
buna değer.

GÜVEN KAZANMANIN ÖNEMİ

Akşehir’de özel bir okulda gö-
rev yapan öğretmenler, hayırsever-
lerin destekleriyle Şanlıurfa’da bir 
okulun tüm ihtiyaçlarını karşıladı. 
Öğrencilerin giyim, spor, kırtasiye, 
kütüphane, masa-sandalye gibi tüm 
ihtiyaçlarından oluşan bir kamyon 
malzeme, sevinçle okula taşındı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine 
bağlı kırsal Boydere Yusuf Ali Bekler 
İlk ve Ortaokulunda okuyan öğren-
cilerin okuldaki eksik ihtiyaçlarının 
karşılanması için sosyal sorumlu-
luk projesi başlatıldı. Okul müdürü 
Ahmet Can Asrağ tarafından baş-
latılan projeye, Konya’nın Akşehir 
ilçesinde, özel bir okulda görev ya-
pan öğretmenler sessiz kalmaya-
rak el uzattı. Okul müdürü Asrağ 
ile görüşen gönüllü öğretmenler, 
eksikliklerini tespit ettiği okulun ih-
tiyaçlarını işadamlarının desteği ile 
karşıladı. Okulun kütüphanesi için 
masa, sandalye, kitap, projeksiyon 
cihazı, raflar ve spor malzemesi ile 
öğrencilerin giyimine kadar alınan 
tüm malzemeler bir kamyona yük-
lendi. Konya’nın Akşehir ilçesinden 
Şanlıurfa’ya ulaştırılan malzemeler, 
öğretmen, öğrenci ve personeller 
tarafından okula taşındı. Sevinç içe-
risinde taşınan yeni malzemeleri ile 

okulda tanışan öğrenciler büyük se-
vinç yaşadı.

MİNİK ÖĞRENCİLERİN 
BÜYÜK SEVİNCİ

Gönüllü öğretmenler, minik 
öğrencilerin hediyelerini verirken 
sevinçlerine ortak oldu. Ayakkabı, 
pantolon, tişört gibi giyim hediyesi 
alan dezavantajlı öğrencilerin mut-
luluğu herkesi duygulandırdı. Hedi-
ye alan öğrenciler, emeği geçenlere 
teşekkür etti. Minik öğrencilerin öğ-
retmeni Oğuz Koçak, “Çok mutlu ol-
duk. Bizim için, çocuklarımız için bir 
sürü hediye getirdiler. Çocukların 
öğretmeniyim, Konya Akşehir’den 
çocuklarımız için oyuncaklar, okul 

öncesi malzemeleri, ayakkabılar, 
elbiseler ve çocukların mutlu olabi-
leceği her şeyi getirdiler. Çok teşek-
kür ederiz. Burada imkanlar kısıtlı, 
zor şartlar altında öğrenciler eğitim 
alıyor. Onun için bu çocukların her 
türlü ihtiyacı var. Çocuklar çok mut-
lu oldu. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederiz” dedi.

Akşehir’den giden gönüllü öğ-
retmenlerden Şeyma Ergül, “Biz 
Konya’nın Akşehir ilçesinde, öğ-
rencilerimiz ve velilerimizle birlikte 
gönüllü olarak bu işe gönül verdik. 
Bir aydır bu süreç için çaba harcıyo-
ruz. Buraya gelene kadar yolun nasıl 
geçtiğini bile anlayamadık. İşimizi 

severek yaptığımız için kendimizi 
burada bulduk. Sırf bu çocukların 
gözlerindeki mutluluğu görebilmek 
adına buraya geldik. Umarım onları 
sevindirmişizdir” şeklinde konuştu.

Boydere İlk ve Ortaokulu Mü-
dürü Ahmet Can Asrağ, “Yapılan 
proje mesafelerin uzak olmasının bir 
ehemmiyeti olmadığını ortaya koy-
du. Bir gönül birliği çıktı bu vesiley-
le okulumuzun kütüphanesinden, 
masa, sandalye ihtiyaçları, bilgisa-
yar, projeksiyon ihtiyaçları, anasınıfı 
derslerinin donatım ihtiyaçları karşı-
lamış oldu. 

Çocuklarımız grupça iş yapma, 
üretim kültürü, sosyal girişimcilik 
gibi deneyimler elde ettiler. Ben bu 
vesileyle Akşehir ve Çeltik Belediye-
si’ne çok teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

Konya Selçuk Üniversitesinde 
görev yapan Öğrettim Görevlisi Sul-
tan Erge, girişimci Metehan Doğan, 
öğretmen Tuğba Doğan ile sosyal 
sorumluluk projelerin katkı sunma-
ya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Şanlıurfalı ve Kon-
yalı öğrenciler, iki şehrin tanıtımı 
için mektup arkadaşlığı kapsamında 
birbirlerine mektup gönderdiler.
n HABER MERKEZİ

‘Alparslan Türkeş’i saygı, 
sevgi ve minnetle anıyoruz’

‘Türk dünyasının bilge lideri
Türkeş’i rahmetle anıyoruz’

MHP Karatay İlçe Başkanı Se-
bahattin Küçükdoğru “MHP’nin 
Kurucu Genel Başkanı ve Bilge Li-
der Merhum Başbuğumuz Alpars-
lan Türkeş’in ebediyete irtihalinin 
24. yılında hürmet, minnet ve rah-
metle anıyoruz. Merhum Türkeş’in 
iki büyük eseri olan Milliyetçi Ha-
reket Partisi ile Ülkü Ocakları’nın 
emin ellerde ve ehil yüreklerdedir” 
dedi.

MHP Karatay İlçe Başkanı Se-
bahattin Küçükdoğru “Bilge lideri-
miz ve MHP Kurucusu ve İlk genel 
başkanımız Merhum Alparslan 
Türkeş, inanmış bir dava adamı, 
Türk devlet ve siyaset hayatına 
derin izler bırakmış bir mücadele 
insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin 
yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı 
dönemlerde ülkesine ve ilkelerine 
cesaretle sahip çıkmış, duruşunu 
ve fikri tutarlılığını hiç bozmamış-
tır. Dünyadaki bütün atılımlar, 
yüreği milleti için yanıp tutuşan, 
cefa çeken ve inançlarını samimi-
yetle savunan, yüksek iradeye ve 
sarsılmaz azme sahip seçkin in-
sanların liderliği altında başlamış 
ve başarılmıştır. Büyük davaların 

çoğu, öncelikle, bu seçkin insanla-
rın omuzlarında taşınmış ve ancak 
onların heyecanıyla yoğrulduktan 
sonra tarihe ve insanlığa bir is-
tikamet çizebilmiştir” ifadelerini 
kullandı.

MHP’nin Türk-İslam ülküsüne 
güvence olmayı sürdüreceğini dile 
getiren Küçükdoğru, “Milliyetçiler, 
ülke sorunlarını aşmanın yolunun, 
ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları 
kızıştırmak, insanlarımızı birbirine 
düşürmek gibi sakıncalı yöntem-
lerle bulunamayacağını bilmek-
tedir. Bize düşen görev, binbir 
emekle elde ettiğimiz siyasal ka-
zanımlarımızı geriye döndürecek 
ve fikri mücadelemizin hızını ya-
vaşlatacak tuzaklara dikkat etmek 
olmalıdır. Vefatının 24. yıldönü-
münde bilge liderimiz merhum 
Başbuğumuz Alparslan Türkeş 
Bey’e, ayrıca dava şehitlerimize, 
fani hayattan göç etmiş değerli 
Ülküdaşlarımıza veğ tüm şehitleri-
mize Cenab-ı Allah’tan rahmet di-
liyor, aziz hatıralarını şükranla yad 
ediyorum. Ruhları şad, mekânları 
cennet olsun diyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.  
Bakan Dönmez, Konya’nın belediyeciliğin güzel örneklerinin sergilendiği nadide şehirlerden birisi olduğunu belirtti

Bakan Dönmez’den
Konya’ya övgüler

Çeşitli programlara katılmak 
üzere günü Konya’da geçiren Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da 
ziyaret ederek bir süre görüştü. Kon-
ya’da son yıllarda belediyeciliğin gü-
zel örneklerinin sergilendiği nadide 
şehirlerden birisi olduğunu belirten 
Bakan Dönmez, “Bunda hiç şüphe-
siz gerek şimdiki başkanımızın, ge-
rekse daha önceki başkanlarımızın 
hizmeti, emeği çok büyük. Konya’da 
örnek gösterebileceğimiz bir beledi-
yecilik var. Teşekkür ediyorum. Be-
lediyelerin şehirlerimizi planlarken; 
altyapıyı özellikle de kentin ihtiyaç 
duyduğu bir takım müşterek yerel 
hizmetlerin sağlanması noktasında 
enerji ihtiyaçlarını karşılayacak pro-
jeleri geliştiriyor olmaları son derece 
takdire şayan. Belediyemizin bu an-
lamda yenilenebilir enerji kaynakla-
rına dayalı enerji projelerini biz de 
destekliyoruz. Örnek gösteriyoruz.“ 
diye konuştu. 

KONYA YILDIZI PARLAYAN 
BUNDAN SONRA DA PARLAYACAK 

OLAN BİR ŞEHRİMİZ
Konya’nın sadece bir tarım kenti 

olmadığını, sanayisi ile de öne çıkan 
bir şehir olduğunu vurgulayan Ba-
kan Dönmez, “Konya aynı zamanda 
bir kültür başkenti. Yıldızı parlayan, 
bundan sonra da parlayacak olan bir 
kentimiz. Konya’ya bu anlamda bor-

cumuz çok. 
Hem doğalgaz anlamında hem 

de elektrik anlamında ihtiyaçları 
neyse karşılanması konusunda eli-
mizden gelen desteği göstereceğiz.” 
ifadelerini kullandı. 

EKSİK BÖLGELER DOĞALGAZLA 
BULUŞTURULACAK 

Bakan Dönmez Konya’da do-
ğalgaz bulunmayan bölgelerle ilgili 
de müjde vererek, “Özellikle Konya 
merkezde uygulama imar planla-
rının henüz faaliyete geçmediği, 
dönüşümü bekleyen bazı mahalle-
lerimiz vardı. Oradaki vatandaşları-
mızın da doğalgaz talebi vardı. Bu-
gün arkadaşlarla da değerlendirdik. 
Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle bir 
kanunda değişiklik yapılmıştı. Bu tür 

yerlerde doğalgazın geçici de olsa 
temin edilmesi ve vatandaşlarımı-
zın çağdaş, kaliteli yaşam kalitesini 
artırmaya dönük kullanabileceği bu 
çevreci yakıttan istifade etmesi gibi. 
Bu konuda mevzuat engeli büyük 
ölçüde kalkmış oldu. İnşallah Beledi-
ye Meclislerimizden alınacak kararla 
eksik sokaklarımızı, mahallelerimizi 
de tamamlayacağız.” şeklinde ko-
nuştu. 

ENERJİ BAKANI OLARAK 
ENERJİNİZE HAYRANIZ 

Başkan Altay ise Bakan Dön-
mez’i Konya’da ağırlamaktan dola-
yı mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Doğu Akdeniz’de yapılan çalışmalar 
ve Karadeniz’de bulunan doğal-
gaz rezervinden dolayı ziyadesiyle 

mutlu olduklarını kaydeden Başkan 
Altay, “Enerji Bakanı olarak ener-
jinize hayranız. Konyalılar sizi tak-
dirle izliyor. Şahsınızda tüm ekibe 
teşekkür ediyoruz. Konya bir enerji 
şehri. Özellikle Karapınar’da yapılan 
Güneş Enerji Santrali tüm dünya-
ya örnek bir işletme olacak. Biz de 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, 
hem atıksu arıtmadan hem de çöp-
ten elektrik üretiyoruz. Ayrıca Kon-
ya’nın içme suyunu sağlayan KOP 
projesi kapsamında 25 megabaytlık 
bir hidroelektrik santralimiz var. İn-
şallah o da Nisan ayı içerisinde ta-
mamlanacak. Böylece belediyemiz 
için de ciddi bir gelir kaynağı oluştu-
rulacak.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ülkü Ocakları İl Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, “Büyük Türk 
milletinin yetiştirdiği ve Türk mil-
letine hizmet etmeyi ömrünün son 
anına kadar sürdüren Bilge Lideri-
miz, MHP’nin kurucu ve ilk genel 
başkanı Merhum Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş’i, aramızdan ay-
rılışının 24.ncü sene-i devriyesinde 
rahmet minnet, saygı ve şükranla 
anıyorum” dedi.

Başkan Akta, yayınladığı me-
sajda, “Milliyetçi-ülkücü camiaya 
onurla, gururla savunacağı eşsiz 
bir dava bırakan, büyük devlet 
adamı ve bilge liderimiz Başbuğ 
Alparslan Türkeş’in fikirlerinin ne 
denli kıymetli olduğunu bugün 
daha iyi anlıyoruz. Hayatı boyunca 
tavrını hep milletinden, vatanın-
dan yana koyan bunu da dile getir-
mekten hiçbir zaman çekinmeyen 
Başbuğumuzu yürüdüğü yoldan, 
inandığı davasından ne kendisine 

reva görülen tabutluklar, neden 
yapılan işkenceler döndürebilmiş-
tir.

Böylesi müstesna bir şahsiye-
ti anmak, ilmek ilmek dokuduğu 
Milliyetçi Hareketin içinde bir nefer 
olmak bizler için bir şereftir. Bizler 
bu inanç ve şuurla, başbuğumu-
zun bize emaneti olan Milliyetçi 
Hareketi en iyi şekilde muhafaza 
ederek, gelecek nesillere aktara-
cağız. Son nefesimize kadar çizdiği 
yolda yürüyecek, ifade ettiği ilke-
lere bağlı kalacağız. Bu duygu ve 
düşüncelerimle, milliyetçi, ülkücü 
camianın yönünü kıble, arkasını 
Türk milleti olarak belirleyen başta 
Başbuğumuz Alparslan Türkeş ol-
mak üzere, ebediyete intikal eden 
ülkü erlerini ve tüm şehitlerimize 
bir kez daha Yüce Allah’tan rah-
met diliyorum. Mekânları cennet, 
ruhları şad olsun” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Konya’dan Şanlıurfa’ya eğitim köprüsü

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• VARDİYALI ve MESAİLİ ÇALIŞACAK
23-45 YAŞ ARASI
VASIFSIZ ELEMANLAR (10 BAY - 5 BAYAN)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• 30-35 YAŞ ARASI
SRC VE PSİKOTEKNİK BELGELERİNE SAHİP
ŞOFÖR (1 KİŞİ)

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN VE PANO 
OKUYABİLEN ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
3 Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
3 Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
3 Askerlik ilişkisi olmayan

Müracatları şahsen yapılacaktır.

0 332 345 03 08Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen

TEL: 0 332 342 35 80

Genel Merkez - Fabrika Adresi:  Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. 
Kobisan 2 San. Sit. No: 7/A Karatay/KONYA

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI
VASIFSIZ

 BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ARANAN ŞARTLAR: • En az ilkokul mezunu, • 22-45 yaş aralığında, • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, • Kronik rahatsızlığı olmayan.
YAPACAĞI İŞ: • Üretim alanında verilen görevleri yerine getirmek

ÇALIŞMA ŞARTLARI: • 3’lü vardiya şeklinde çalışılacak. • Maaş; Net 2600 TL + AGİ
20 PERSONEL ALINACAKTIR

ARANAN ŞARTLAR: • Tercihen Teknik Lise veya Yüksek Okulların İlgili Bölümlerinden Mezun (Makine Teknolojisi, CNC, 
Kalıp, Torna-Tesviye vb. bölümler) • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayacak, 

• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, • Vardiyalı çalışabilecek, 22-30 yaş aralığında. • Sağlık sorunu olmayan.

YAPACAĞI İŞ: • Kendisine verilen iş emirlerinin başlama ve bitiş kayıtlarını doğru yapmak. • İşlenen parçaların ilgili ölçü-kontrol 
aletlerini kullanarak kontrollerini yapmak. • Üretim yaptığı makinanın tertip ve düzeninden sorumlu olmak.

• Üretim öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaştığı uygunsuzlukları amirine bildirmek.
• Üretimi teknik çizimlere uygun olarak yapmak.

ÇALIŞMA ŞARTLARI: •3’lü vardiya şeklinde çalışılacak.
SOSYAL / YAN HAKLAR

• Servis, Devam Primi ( 150 TL ), Gece Farkı ( 175 TL), , Ramazan Bayramı İkramiyesi (650 TL), 
Kurban Bayramı İkramiyesi (850 TL).

20 PERSONEL ALINACAKTIR

Dövme Biriminde Görevlendirilmek üzere;

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANMAKTADIR

3’lü vardiya şeklinde çalışılacak. Servis, Devam Primi (150 TL), Gece Farklı (175 TL), Ramazan Bayramı İkramiyesi (650 TL)
Kurban Bayramı İkramiyesi (850 TL), Yemek

FİRMAMIZIN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Firmamızın Talaşlı imalat biriminde yetiştirilmek üzere;

CNC OPERATÖRÜ ARANMAKTADIR!
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-KAYNAKÇI 
-MEKANİKÇİ

-MONTAJCI (SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN)

VASIFSIZ ELEMANLAR
(18-30 YAŞ ARASI)

 ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

Emekli amirallerin darbe çağrışımlı bildirisine tepki yağdı. Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç 
tanımadık, tanımayacağız” derken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 15 Temmuz hatırlatması yaptı

Milletin iradesinin üstünde
hiçbir güç tanımıyoruz!

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, emekli amirallerin 
darbe çağrışımlı bildirisine tep-
ki göstererek, “Millet iradesinin 
üzerinde hiçbir güç tanımadık, ta-
nımayacağız. Vesayetçiler asla de-
mokrasimize zarar veremeyecek. 
Vesayetçi zihniyeti ve uzantılarını 
lanetliyorum. 15 Temmuz’da ol-
duğu gibi gerekirse yine vatanımı-
zı ve demokrasimizi canımız paha-
sına koruruz.” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, 103 emekli amiralin 
yayımladığı darbe çağrışımlı bildi-
riye sert tepki gösterdi. Geçmişteki 
kötü ve çirkin olayları hatırlatan 
bir yöntemle bildiri yayınlamasının 
asla kabul edilemez bir durum ol-
duğunu belirten Milletvekili Halil 
Etyemez, sözde bildiriyi yayımla-

yan emekli amiralleri ve vesayetçi 
zihniyeti şiddet ve nefretle lanetle-
diğini söyledi.

Millete parmak sallanan gün-
lerin geride kaldığını vurgulayan 
Milletvekili Etyemez, “Eski Türkiye 
aşığı, vesayetçi, kendini ve haddini 
bilmez bazı emekli amiraller sözde 
bildiri yayınlamış. Millete parmak 
sallanan günler geride kaldı. Artık 
eski Türkiye yok. Demokrasisi ile 
güçlü ve büyük Türkiye var. Kimse 
milli iradeye, milletimizin seçtiği 
hükümetimize ayar vermeye kal-
kamaz. AK Parti olarak bugüne 
kadar millet iradesinin üzerinde 
hiçbir güç tanımadık, bundan son-
ra da tanımayacağız. Vesayetçiler, 
demokrasimize ve ülkemize asla 
zarar veremeyecek.” dedi.

Bildiriyi yayımlayan emek-

li amirallere ‘haddinizi bilin’ diye 
seslenen Halil Etyemez, vesayetçi 
anlayışa asla geçit vermeyecekle-
rinin altını çizdi. 15 Temmuz’da 

darbe ve işgal girişiminde bulu-
nanların millet tarafından bertaraf 
edildiğini hatırlatan Etyemez, “15 
Temmuz hain darbe ve işgal girişi-

minde kahraman ve aziz milletimiz 
ile birlikte sadece FETÖ’cü darbeci-
lere değil, tüm darbe sevdalılarına 
gereken dersi verdik. Bağımsızlı-
ğımızdan, demokrasimizden, milli 
birlik ve beraberliğimizden asla 
ödün vermeyeceğimizi tüm vesa-
yet odaklarına, tüm dünyaya hay-
kırdık. 15 Temmuz’da olduğu gibi 
gerekirse yine vatanımızı ve de-
mokrasimizi canımız pahasına ko-
ruruz. Bu emekli amiraller, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve hükümetimiz Doğu 
Akdeniz’de dünyayı karşısına ala-
rak Mavi Vatanına sahip çıkarken 
neredeydi, neden sesleri çıkmadı? 
Türkiye, tüm topraklarına ve Mavi 
Vatanına sahip çıkacak, koruyacak 
güce ve kudrete sahiptir. Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve 
güçlü Türkiye’mizin önünde kimse 
duramayacak. Kendini ve haddini 
bilmez, bildiriye imza atan emek-
li amiraller hakkında da bağımsız 
Türk yargımız gerekeni yapacak-
tır.” diye konuştu.

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
HATIRLATIRIZ!

Konuyla ilgili Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ise sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Vesayetçi 
zihniyet şunu kafasına iyice yerleş-
tirmelidir ki; Türkiye’de darbeler 
dönemi bitmiştir.  Silahlı kuvvetle-
rimizin utanç kaynağı 103 emekli 
amiral 15 Temmuz’u unutmuşsa 
hatırlatmak boynumuzun borcu-
dur” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Halil Etyemez Uğur İbrahim Altay
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Türk-Mısır İşadamları Derneği Başkanı Atilla Ataseven, halihazırda 5 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye ile Mısır 
arasındaki ticaretin, en az 3-4 katına çıkması gerektiğini ve bunun için gerekli çalışmanın yürütüleceğini söyledi

Mısır’la ticaret gelişecek
Türk-Mısır İş Adamları Derne-

ği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ata-
seven, diplomatik ilişkilerin yeni 
dönemde iki ülke ticaretine olumlu 
yansıyacağını söyledi. Ataseven, 
Türkiye ile Mısır arasındaki ticari 
ilişkileri değerlendirdi. Derneğin 
18 yıl önce Mısır’ın başkenti Ka-
hire’de kurulduğunu anlatan Ata-
seven, Mısır ve Türkiye arasındaki 
ikili ticaret ilişkileri güçlendirmeye 
çalıştıklarını aktardı. Ataseven, 
çoğu Mısırlı olmak üzere 733 şirke-
ti temsil ettiklerini belirterek, şöyle 
konuştu: “Mısır’a 3 milyar dolar 
civarında ihracatımız var. Türki-
ye-Mısır arasında 5 milyar dolarlık 
ticaret var. Bu rakamlar iki büyük 
ülke için oldukça yetersiz. Bunun 
3-4 kata çıkacağını düşünüyoruz. 
Yeni anlaşmalar olursa bunu hız-
la artıracak güce sahibiz. Yaşanan 
son gelişmelerin psikolojik katkısı 
olacak. Gerekli anlaşmalar yapılır-
sa ticaret hacmini 10 milyar dolar 
ve üzerine çıkarabiliriz. Beklen-
tilerimiz yüksek. Mısırlı ve Türk 
yetkililer, ticarete odaklanmamızı 

söylüyor. İki tarafla sürekli temas 
halindeyiz.”

TÜRKİYE’NİN YARDIM TEKLİFİ 
MISIR’I MEMNUN ETTİ

Türk iş insanlarının Mısır’da 
vize problemi yaşadığına işaret 
eden Ataseven, “Dernek olarak 
girişimde bulunduk, gerekli ça-
lışmaların yapılacağı sözü verildi. 
Önümüzdeki dönem olumlu poli-
tik gelişmelerle ticaretin daha da 
kolaylaşacağını tahmin ediyoruz. 
Türkiye’nin Süveyş Kanalı’ndaki 
olayda Mısır’a yardım teklifi götü-
ren ilk ülkelerden olması memnu-
niyetle karşılandı.” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SAVUNMA 
SANAYİSİNDEKİ BAŞARISI 
MISIRLI YETKİLİLERİ DE 
HEYECANLANDIRIYOR’

Ataseven, Mısır’ın jeopolitik 
önemine dikkati çekerek, Kuzey 
Afrika ülkesinin anlaşma zemini 
olan, Afrika ve Orta Doğu’ya da 
hitap eden kilit devlet özelliğinin 
altını çizdi. Mısır ile Türkiye arasın-
daki ticaretin başında enerji sektö-
rünün geldiğine belirten Ataseven, 

“Karşılıklı yakıt ithalatları önde 
geliyor. Petrol ve yan ürünleriyle 
demir-çelik sanayisi, ev eşyaları ve 
yedek parça gibi çok sayıda sek-
törde ticaretimiz var hatta ilişkili 
olmayan sektör yok. Katma değeri 
yüksek ürünleri satmak istiyoruz. 
Türkiye’nin savunma sanayisinde-
ki başarısı Mısırlı yetkilileri de he-
yecanlandırıyor. Bu alanda yapıla-
cak anlaşmalar ticarete de olumlu 
katkı sunacaktır. Mısır’da 2 milyar 
doların üzerinde direkt yatırımı-
mız var. 100 binden fazla Mısırlı 
işçi fabrikalarımızda çalışıyor. Yan 
kuruluşlarla 1 milyondan fazla Mı-

sırlı Türk firmalarının yatırımından 
ekmek yiyor. Mısırlı yetkililer, bunu 
artırmak için bizimle temas halin-
deler. Türk firmalara davet açık. 
Türk firmalarının yapıcı bir özelliği 
var.” ifadelerini kullandı.

‘KARŞILIKLI ZİYARETLERİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ 

HEDEFLİYORUZ’
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 

Ömer Faruk Okka da salgın süre-
cinden önce Mısırlı iş adamlarını 
Konya’da ağırladıklarını, saha zi-
yareti ve ikili iş görüşmelerin tica-
rete olumlu yansıdığını anımsattı. 
Konyalı sanayicilerin Mısır’ı önem-

sediğini vurgulayan Okka, “Ticari 
ilişkileri geliştirmek için TÜMİAD 
ile yol haritası belirledik. Konya 
sanayisinin yapısı dinamik olması 
önemli bir avantaj. Konya sanayi-
sinin gelişimi de Mısır için uygula-
nabilecek bir model. Burada hem 
tecrübe paylaşımı hem de ticaretin 
artırılması amacıyla birlikteliğin 
geliştirilmesinde hem fikir olduk. 
Önümüzdeki süreçte Mısırlı iş 
adamları ile Konyalı iş adamlarının 
online görüşmelerinin ardından 
karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştiril-
mesini hedefliyoruz.” diye konuş-
tu. Okka, Konya’nın 180 ülkeye ih-
racat yaptığına ve geniş yelpazede 
üretim kabiliyetine sahip olduğuna 
işaret ederek, “Afrika ile Arap birli-
ği ilişkileri bakımından Mısır, Kon-
yalı sanayici ve iş adamları için fır-
sat. Hem iş birliği yapmak hem de 
Mısır’ın etki coğrafyasına açılmak 
bizim için önemli. Bundan sonra 
ticaretimizi ve kültürel ilişkileri-
mizi artırarak coğrafyalarımızdaki 
kadim medeniyetimizin devamını 
birlikte getireceğiz.” dedi. n AA

Başından vurulan 
genç kızla ilgili 3 
şüpheli tutuklandı

Gelinini öldüren 
89’luk kayınpedere 
ev hapsi verildi

Ereğli ilçesinde yol kenarındaki 
boş arazide başından vurulmuş halde 
cansız bedeni bulunan Bahriye Buket 
İlhan’ın (20) öldürülmesine ilişkin gö-
zaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk 
edildi. Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp 
başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan 
(20) geçtiğimiz perşembe yol kenarın-
daki boş arazide başından vurularak 
öldürülmüş halde bulundu. Olayın ar-
dından inceleme başlatan polis ekip-
leri, olay sırasında genç kızın yanında 
bulunan ve erkek arkadaşı olduğu be-
lirtilen Batuhan B. ile olayın ardından 
yardım istediği arkadaşı S.Ş. ile babası 
A.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheli Batuhan 
B. emniyetteki ifadesinde genç kızın 
intihar ettiğini öne sürerek, “Ben ve 
Buket, araçla birlikte mezarlığın karşı-
sındaki boş araziye gittik. Buket orada 
intihar edeceğini söyleyip, çantasından 
çıkardığı tabancayı başına dayayarak 
ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yı-
ğıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de 
intihar etmek istedim sonra panikleyip, 
arkadaşım S. Ş.’yi aradım. S.Ş, babası 
A.Ş. ile birlikte geldi. Tabancayı onlara 
vermiştim, saklamışlar” dedi. Emniyet-
teki işlemleri tamamlanan Batuhan B., 
S.Ş. ve babası A.Ş. sağlık kontrolünün 
ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
1 Nisan’da Ereğli ilçesi Hortu Ma-

hallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı 
yakınında ailesinin kayıp başvurusu 
yaptığı Bahriye Buket İlhan, yol kena-
rındaki boş arazide başından tabancayla 
vurulmuş olarak bulundu. Olay sonra-
sı genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen 
Batuhan B. ile olayın ardından arayarak 
yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası 
gözaltına alındı. n İHA

Aksaray’da miras meselesi yüzün-
den çıktığı iddia edilen tartışma sonra-
sı gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla 
ve bastonuyla darp ederek yaralayan 
89 yaşındaki kayınpeder, yaşlı olması 
nedeniyle ev hapsine çarptırılırken di-
ğer 4 şüpheli serbest kaldı. Aksaray’da 
miras meselesi yüzünden çıktığı iddia 
edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak 
öldüren, 4 yeğenini de bıçaklayıp basto-
nuyla darp ederek yaralayan 89 yaşın-
daki Cemal Ç., yaşlı olması nedeniyle 
ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüpheliler 
Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve 
Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konula-
rak serbest kaldı. n İHA
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MOTİVASYON-SONUÇLARI 
PLANLAMA- TOPLUMSAL KABUL 

VE/VEYA İSTİŞARE
Davranışlarımızın fiillerimizin arka 

planındaki itici güç, güdülerimiz/ mo-
tivasyonlarımızdır.   Bir tavır, davra-
nış veya fiile iten güç yasal ve ahlaki 
değilse bundan hemen vazgeçmek 
gerekir. Somut bir örnek üzerinden gi-
dersek: hırsızlığın motivasyonu nedir? 
Kısa yoldan çalışmadan, yorulmadan, 
terlemeden zengin olmak suretiyle 
rahat bir hayat sürmek! Elde edilen 
zenginliğin kendini güçlü ve ölümsüz 
kılacağını zannetmek! Hırsızlık neticesi 
elde edilecek büyük bir rant olduğuna 
inanmak. Kişinin, en büyük yanılgısı ve 
aldanışıdır bu duygu. Bu motivasyon, 
bizi başka alanlarda da yakalayabilir!  
Yasal olmakla birlikte şans oyunların-
da da aynı motivasyon vardır. Demek 
ki ikisi de aynı motivasyonda birleşti. 

Aslında, legal yada ahlaki olmayan fi-
illerin çoğundaki motivasyon aynıdır.

Hâkezâ, yine alacağımız bir karar 
ve yapacağımız bir işin sonucunu ön-
görmek ve süreci buna göre değerlen-
dirmek ve gözden geçirmek zorunda-
yız.  Yine aynı örnekten yola çıkarsak 
zengin ve rahat hayat sürmek gaye-i 
hayal olursa bu hayatın ne anlamı ; 
ne semeresi olur?  Kısa bir araştırma 
yapalım: Şans oyunlarında en büyük 
ikramiyeyi kazananların akıbetleri nice 
olmuş? Bir çok insan böyle bir hayat-
la geldi, geçti bu dünyadan; hazin bir 
öykü dışında, tarihe iyi iz bırakamadı-
lar. 

Üçüncüsü, yapacağımız davranışı, 
fiili herkesin önünde utanmadan ya-
pabilir miyiz, toplumsal kabul görür 
mü, makbul karşılanır mı? Hırsızlığı 
meselâ… Tanınmamak, teşhis edil-
memek için tüm gayreti ortaya koyar 

hırsız.  Neden? Zira, hem 
yasal cezası, hem de 
utanılacak bir fiil olduğu 
için… Efkār-ı ‘umūmiyye 
(kamuoyu) tepkisini işin 
başlangıcında kendimize 
sormalıyız! Yahut, alaca-
ğımız kararda riskleri ve 
belirsizlikleri nasıl berta-
raf edebiliriz? Kaynakları 
israf etmeden, deneme 
yanılma ile en pahalı öğ-
renme yoluna sapmadan başkalarının 
tecrübelerinden nasıl istifade edebili-
riz?  Tabii ki, istişareyle… işin ehline 
sorarak ağır maliyetlere katlanmaktan 
kurtulabiliriz.

Kanaatim ve iddiam odur ki, 
üçlü kontrol mekanizmasını MOTİ-

VASYON-SONUÇLARI 
PLANLAMA- TOPLUM-
SAL KABUL VE/VEYA 
İSTİŞARE üçlüsünü 
sağlam kurarsak, yani 
bu mekanizmayı sıra-
sıyla güçlü bir iradeyle 
hayata tatbik edersek: 
doğru kararla, doğru işi 
(Doing the right things) 
ve işi doğru (Doing thin-
gs right) yaparak hik-

metle hayatımızı kâmilen anlamlandırır 
ve üretken oluruz. Asgari hata ile hayat 
yolculuğunda güzel bir yere ulaşırız.

Buna benzer, Sokrates’in üçlü filt-
re testi ile hayatından bir kesitle yazımı-
zı tamamlayalım. 

Bir tanıdığı, Sokrates’e rastladı ve 

dedi ki:
- “Arkadaşınla ilgili bazı şeyler 

işittim?”
Sokrates:

- “Bir dakika dur” dedi. “Bana 
bir şey söylemeden evvel küçük bir 
testten geçmeni istiyorum. Benim-
le arkadaşım hakkında konuşmaya 
başlamadan önce, bir süre durup; 
söyleyeceğini gözden geçirmek iyi bir 
fikir olabilir. Bu nedenle üçlü filtre testi 
diyorum. Birinci filtremiz doğruluk.  
Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam 
anlamıyla doğru olduğundan emin 
misin?”

Adam “Hayır” dedi, “Aslında bunu 
sadece duydum.”

Sokrates, devam etti:
- “Öyleyse, sen bunun gerçekten 

doğru olup olmadığını bilmiyorsun. 
Şimdi ikinci filtreyi deneyelim, iyilik 
filtresini. Arkadaşım hakkında bana 

söylemek istediğin şey iyi bir şey mi?” 
Adam, “Hayır, tam tersi.” dedi.

- “Öyleyse” diye devam etti Sokra-
tes, “Onun hakkında bana kötü bir şey 
söylemek istiyorsun ve bunun doğru 
olduğundan emin değilsin. Fakat yine 
de testi geçebilirsin, çünkü geriye bir 
filtremiz daha kaldı, yararlılık filtresi. 
Bana arkadaşım hakkında söyleyece-
ğin şey benim işime yarar mı?”

- “Hayır, gerçekten yaramaz.” dedi 
adam.

- “İyi” diye tamamladı Sokrates. 
“Eğer, bana söyleyeceğin şey doğru 
değilse, iyi değilse ve işe yarar bir şey 
değilse bana niye söyleyesin ki?”

Üçlü filtre testini sosyal hayatımı-
za tatbik ettiğimizde sosyal bünyede 
onulmaz hasarlar açan dedikodu-ne-
mime(söz taşıma)- gıybet vs. gibi has-
talıklardan kurtulur ve aramızdaki bağ-
ları kuvvetlendirerek  yek vücut oluruz.

ÜÇLÜ KONTROL SİSTEMİ

Sağlık Bakanlığından 
Karaman’a ambulans desteği

Sağlık Bakanlığı tarafından Ka-
raman’a gönderilen 4 yeni ambu-
lans göreve başladı. Sağlık Bakan-
lığı tarafından Karaman’a tahsis 
edilen 4 tam donanımlı ambulans-
ların göreve başlaması nedeniyle 
düzenlenen törene, Karaman Vali-
si Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti 
Karaman Milletvekilleri Recep Şe-
ker ve Selman Oğuzhan Eser, AK 
Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl 
Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, da-
ire müdürleri ve sağlık çalışanları 
katıldı. Ambulanslar, İl Sağlık Mü-
dürlüğü binası önünde düzenlenen 
törenle 112 acil servis istasyon so-
rumlularına teslim edildi. Tören-
de konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. 
Adnan Kurşun, 16’sı istasyon ol-
mak üzere 265 personel ile 4 adet 
paletli, 1 adet obez, 5 adet 4x4, 30 
adet 4x toplamda 40 ambulans ile 
hizmet verildiğini söyledi.

Kurşun, ayrıca, kentsel vaka 
ulaşım oranı ilk 10 dakikada yüzde 
94, kırsal vaka ulaşım oranının ise 
ilk 30 dakikada yüzde 76 olduğunu 
vurguladı. Karaman’da ambulans 
ortalama yaşlarının 1 ile 2 arasına 
indiğini belirten AK Parti Karaman 
Milletvekili Recep Şeker, “Bakan-

lığımızın ilimize destek için gön-
derdiği bu ambulanslar için ken-
dilerine şükranlarımızı sunuyoruz. 
Şuanda Karaman’da ambulans ya-
şının 1 ile 2 arasında yaş ortalama-
sına inmesi çok büyük bir güzellik. 
Tabii ki yaşı ilerleyen, kilometresi 
artan ambulanslar yenileri ile de-
ğişmiş olacak. Bunların bir tanesi 
4x4. Bunu Toroslara Ermenek’e 
gönderiyoruz. Oradaki kar kış şart-
ları dolayısıyla” ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık da, 
“İlimize bu ambulansların gönde-
rilmesinden dolayı Cumhurbaş-
kanımız başta olmak üzere Sağlık 
Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl 
başkanımıza herkese çok teşekkür 
ediyorum. Az önce sağlık müdürü-
müz söylediler, yüzde 94 oranında 
ilk 10 dakikada ulaşma seviyemiz. 
Bu ambulanslar ile biraz daha hızlı 
olacağını düşünüyorum” dedi.

Kesilen kurdelenin arından 
Vali ve Milletvekilleri, ambulansla-
rın özellikleri ile ilgili görevlilerden 
bilgi aldı. Daha sonra Vali Işık ve 
Milletvekilleri Şeker ve Eser, am-
bulansların direksiyonlarına ge-
çerek İl Sağlık Müdürlüğü binası 
önünde tur attılar. n İHA

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Mart-2 Nisan’da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığının 
açıkladığı 27 Mart-2 Nisan’ı kapsayan 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla azalan il bulunmuyor

Vaka sayısı her hafta
artmaya devam ediyor

Her 100 bin kişideki Kovid-19 
vaka sayısı, bir önceki haftaya (20-
26 Mart) göre tüm illerde arttı. 
Kovid-19 vaka sayısının en fazla 
arttığı iller, sırasıyla Kırklareli, Ça-
nakkale, İstanbul, Yalova ve Rize 
olarak sıralandı. 100 binde vaka sa-
yısı 1 haftada Kırklareli’nde 220,05, 
Çanakkale’de 197,96, İstanbul’da 
189,83, Yalova’da 163,38, Rize’de 
154,78 arttı.

Bir önceki hafta en fazla vaka 
artışında ilk sırada yer alan İstanbul 
bu hafta üçüncülüğe gerilerken, 
geçen haftanın üçüncüsü Kırklareli 
ilk sıraya çıktı. Çanakkale ise en faz-
la vaka artışının yaşandığı il sırala-
masındaki ikinciliğini korudu.

Geçen haftanın vaka sayısı en 
fazla artan dördüncü ili Malatya, 
vaka artış hızını gözle görülür şe-
kilde yavaşlatarak listenin 25’inci 
sırasına geriledi. Geçen hafta artış 
yaşanan illerde 5’inci sırada olan 
Kastamonu da vaka artış hızını dü-
şürerek 10. sıraya düştü.

Kovid-19 vaka sayısı en az artan 
iller ise Hakkari, Sinop, Şırnak, Bur-
dur ve Bitlis olarak sıralandı. Vaka 

sayıları bir önceki haftaya göre 100 
bin kişide Hakkari’de 1,07, Sinop’ta 
5,54, Şırnak’ta 9,86, Burdur’da 
10,11, Bitlis’te 10,25 arttı.

VAKA ARTIŞI BAKIMINDAN ÜÇ 
BÜYÜKŞEHRİN DURUMU

İstanbul’da her 100 bin kişideki 
vaka sayısı bir haftada 401,62’den 
591,45’e, Ankara’da 184,29’dan 
272,79’a, İzmir’de ise 156,48’den 
218,88’e yükseldi.

Üç büyükşehrin vaka artışı sı-
ralamasında, Türkiye genelinde 
üçüncü olan İstanbul 189,83’lük 
artışla birinci, Türkiye genelinde 

27’nci olan Ankara 88,5’lik artışla 
ikinci, Türkiye genelinde 41. sıra-
daki İzmir ise 62,4 artışla üçüncü 
oldu.

İLLERİN VAKA ARTIŞ ARALIKLARI
Türkiye genelinde bir haftada 

100 bin nüfusta Kovid-19 vaka ar-
tışı 100-200 aralığında olan il sayısı 
10’dan 17’ye, 50-100 aralığındaki 
il sayısı 19’dan 35’e çıkarken, 1-50 
aralığındaki il sayısı 52’den 29’a 
düştü.

Bu tabloya göre vaka sayılarının 
“az arttığı” il sayısı düşerken “çok 
arttığı” il sayısı yükseldi. Her 100 

bin kişide 100-200 arası Kovid-19 
vakası artışının yaşandığı iller Bur-
sa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Bilecik, 
Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, 
Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, 
Rize, Yalova, İstanbul, Çanakkale, 
Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vakası 100 binde 50-
100 aralığında arttığı iller ise Kars, 
Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, 
Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, 
Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırık-
kale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, 
Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Af-
yon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, 
Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, 
Amasya, Konya, Samsun, Düzce, 
Karabük, Bartın, Niğde olarak sıra-
landı.

Türkiye genelinde 29 ilde 100 
binde vaka artışı 1-50 aralığında 
görüldü. Bu iller, Hakkari, Sinop, 
Şırnak, Burdur, Bitlis, Van, Batman, 
Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Di-
yarbakır, Kahramanmaraş, Adana, 
Denizli, Aksaray, Siirt, Adıyaman, 
Artvin, Muğla, Elazığ, Kütahya, Ga-
ziantep, Karaman, Hatay, Aydın, 
Isparta, Uşak, Antalya oldu. n AA

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Deniz ile Erdi mutluluğa ‘evet’ dedi
Konya’nın başarılı genç iş adam-

larından Erdi Köroğlu düzenlenen 
nikah merasimi ile Deniz Sönmez ile 
dünyaevine girdi. 

Şükran- Salih Sönmez çiftinin 
kızı Deniz ile Ayşe-Nuri Köroğlu 
çiftinin oğlu Erdi, Kralin Düğün Sa-
rayında düzenlenen nikah merasi-
mi ile dünyaevine girdi. Sönmez ve 
Köroğlu ailelerini mutlu günlerinde 

sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Sönmez ve Köroğlu aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak 
davetlilerin hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Deniz ve Erdi’ye bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, Sönmez ve 
Köroğlu ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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İşletmelerimiz görünen ve görün-
meyen verimlilik sorunları ile mücadele 
etmektedir. Bu durum Anadolu işletmele-
rinin kronik sorunudur. Hatta yıllar önce-
sinde Koç Holding’in üst düzey yönetici-
lerinden birisi Arnavutluk ziyaretinde; çok 
hantallaştık biz de özelleşeceğiz diyerek 
verimsizleşen yapılarına işaret etmişti.

İşletmeler büyürken, yeni yapıla-
rına paralele davranışlar geliştirmekte 
zorlanıyorlar. Bu seviyeye gelirken elde 
etmiş oldukları başarı davranışlarını yeni 
durumda da geçerli olacakmış gibi düşü-
nüyorlar.

Oysa her seviyenin dengeye gelmesi 
için yeni davranışlara ihtiyaç var.

Her davranış, her yerde, aynı ölçüde 
etkili olamaz.

İşletmeler dinamik yapılardır. Sürekli 
değişim içindedirler. Bu değişimden ge-
liştirici sonuçlar çıkarabilmek için süreci 
rasyonel yönetmek lazım.  Bu da sürecin 
doğru analiz edilmesine bağlıdır. Doğru 
analiz için doğru ölçümler yapılabilmesi 
gereklidir. Doğru ölçümler doğru ölçüler-
le yapılır.

Eğer işletmeler hesap verebilir, tahlil 
edilebilir ölçülere sahip değilse doğru 
analiz edilemez. Araya kişisel değerlen-
dirmeler ve duygular karışır,  gelişmeleri 
analiz edeceğim derken yanlış sonuçlara 

ulaşırız.
İşler yolunda iken elbette istenmeyen 

sonuçların farkına varmak,  bu ölçüsüz 
şartlarda çok net fark edilemez ya da tesa-
düfen fark edilebilen olgulara dönüşür. Bu 
da doğru çözümler yolunda bizleri şaşırtır.

Bugün çoğu işletmeler çok güçlü 
katma değer meydana getirebilecek ya-
pılarda olmalarına rağmen,  doğru analiz 
edilemeyen yapılarından dolayı doğru 
pozisyonlara ulaşamıyorlar. Hatta maliyet 
sarmalından kurtulamıyor, yeni açılmala-
ra başlayamıyorlar.

İşletmelerde verimlilik deyince ne 
anlaşılmalı?

Öncelikle makine, teçhizat, her türlü 
araç gereç, satın alma, depolama, üretim, 
satış, tahsilât gibi bütün süreçlerin işlet-
menin gelişimine katkı yapacak, etkili bir 
iş akışının kurulması demek.

Öyle ki verimliliği doğru ölçebilen iş-
letmeler, ne kadar daha gelişebileceklerini 
ya da mevcut sistemle artık gelişmenin 
mümkün olmayacağını da önceden doğ-
ru algılayabilirler.

İnsanlar, kurumlar, işletmeler hatta 
devletler yeteneksizlik seviyesine kadar 
gelişirler. Eğer bu seviye önceden öngö-
rülebilirse, değişen şartlara göre erken 
pozisyon ve aksiyon alınacağına göre yeni 
şartların davranış biçimlerine de önceden 

geçilmiş olur.
Elbette bu sadece bu 

davranış biçimini istemekle 
olmaz. Verimli çalışmalıyız, 
verimli olmalıyız sadece bir 
dilek olacağı gibi, astlarına 
verimli olun demek de yalın 
içi boş bir talimat olur.

Dediğimiz gibi öncelikle 
ölçülebilir ve hesap verebilir 
organizasyonlar olmazsa 
olmazımız.

Verimliliğin ana aktörü 
insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları doğ-
ru kullanılamayan, yönetilemeyen organi-
zasyonlar verimlilik üretemez. Onlara sa-
dece maaş alan ve karşılığında iş yapması 
gereken unsur olarak değerlendiren bakış 
açısı sadece görebildiği kadar yönetebilir.

Hâlbuki organizasyonların göreme-
diğimiz alanları gördüğümüz alanlarından 
çok fazladır.

 O alanları yönetebilmek için işletme-
nin hesap verebilir, ölçülere bağlı analiz 
edilebilir sürecini tamamlamış olması 
lazım. Bu işin çoğunlukla fiziki alt yapısı 
ile ilgilidir.

Ama insan kaynaklarının bu sürece 

dâhil edilmesi ve verim-
liliği arttıran bir sistemi 
tamamlayabilmesi için 
işletme içinde iş gücünün 
doğru konumlandırılması 
lazım. İşi doğru tanım-
lanması, doğru işe doğru 
insanın yerleştirilmesi ol-
mazsa olmazımız. 

Sonra işletme ilkele-
rinin doğru konması ve 
tanımlanması lazım. Sü-

reçlerin doğru anlatılması, 
iş akışının doğru yerleştirilmesi lazım… 
Yoksa bir zincirin ağırlığı kaldırırken,  en 
zayıf halkasından kopar. 

Verimlilik ve kalite birbirini tamamla-
yan topyekûn bir sürecin ismidir. Bu sü-
reç ilkelerle donatılmalı bu ilkelere herkes 
kesinlikle uymalıdır. Bu işletmenin kültü-
rünün de oluşturulması demektir. Diğer 
adı kurumsallıktır.

Bu arada kurumsallık pahalı ofisler, 
fabrikalar, danışmanlar, kalabalık orga-
nizasyon hiç değildir. Kurumsallık ilkesel 
davranabilmek demektir. İşin gereği ilke-
leri içselleştirebilmek, hatta yaşam biçimi 
yapabilmektir. Bu aynı zamanda işletme-

nin iletişim dilidir. 
Eğer bu dil kurulabilirse,  artık orga-

nizasyonun işleyişinde ortak paydaların 
yerleşmesi, tamamlayıcılık,  yardımlaş-

ma, dayanışma ve ekip ruhu dediğimiz 
işletme özelliği ortaya çıkar.

Bu dilin ve kültürün tesis edilmesi ile 
doğru ve anlaşılabilir beklentilerden söz 
edebiliriz. Dil yoksa sadece hayal kırıklığı 
bol olan beklentilerle yönetmek kaderi-
mizmiş gibi kalır.

Artık iş yerinde tahta işin kendisi otur-
muştur. Öncelik iştir. Patron da çalışan 
da işletme için gayret ediyordur. Patron 
gayretinin ve sermayesinin karşılığı kar 
alırken, çalışan da gayretinin ve emeğinin 
karşılığını ücret olarak alacağından emin 
olmalıdır.

Öngörülebilir bir işletmede geleceği 
öngörebilen yönetim ve kariyer planı ya-
pabilen çalışan elbette mutlu olacaktır.

Sonuçta herkes işi, kendi iş ve varlık 
sebeplerinden birisi olarak görmeye baş-
layacaktır.

Tersi bir durumu düşünün endişenin 
bilişim alanını ( düşünebilme, üretkenlik, 
keşif kapasitesi) daralttığı bilimsel bir ger-
çek.  

Oysa ilkeli çalışma ortamı yani ku-
rumsallaşmış bir organizasyonda insan-
lar yaptıklarının ölçülebileceğini değerlen-

dirmelerin söylentilerle değil de ölçülerle 
yapılacağını anladıkları alanda motivas-
yonla bilişim alanlarını genişletecekler-
dir.  Tam tersi de geçerlidir. Çalışmayan 
duygusunu aklından önce kullanan, sık 
sık hatalar ve yanlışlar yapanlar da bu de-
ğerlendirmelere maruz kalacağını bildikle-
rinden daha dikkatli olacaklardır.

Böyle bir ortam yapmamız gerekip 
de yapmadıklarımızı ortaya koyduğu gibi 
yapmamamız gerektiği halde yaptığımız 
davranışları da önümüze koyacaktır.

İşletme içinde sadece kendi konum-
larını düşünen işletmenin topyekûn dav-
ranışı ile ilgilenmeyen yapılar da ortaya 
çıkacaktır.

Çünkü yerleşen işletme kültürü cetvel 
gibi olacaktır. Doğrular ve eğriler kendisini 
apaçık ortada bulacaklardır.

Yapmamız gerekenleri çoğaltmaya 
başlayıp, yapmamamız gerekenleri azalt-
tıkça kültürel zenginleşme derinleşecek, 
verimlilik artacak, kalite güçlenecek, iş 
akışı ahenkli bir hale gelecektir.

Bu bir bilinç çalışmasıdır. Bireysel ve 
kurumsal bilinç çalışması…

Öyle ki kültür çarpanı ile meydana 
gelen verimlilik ve toplam kalite vizyonu 
güçlendikçe,

İşe yakın çalışan sayısı daha da arta-
caktır.

KÜLTÜREL ÇARPANIN VERIMLILIK ETKISI

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinde Konya Büyükşehir, Ka-
ratay, Selçuklu ve Meram Beledi-
yelerinin katkılarıyla 2021 yılının 7. 
Programı olarak “Günümüz Dijital 
Tekno-Kültürü ve Gençler Üzerinde 
Deizm İthamı” konuşuldu.

TYB Konya Şubesine ait sosyal 
medya kanallarında canlı olarak ya-
yınlanan ve yönetimini, TYB Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla 
Yaramış’ın yaptığı programın konu-
ğu Araştırmacı Yazar Ercan Yıldı-
rım’dı.

Konuşmasında İslâmî kesim 
üzerinde bir bezginlik ve bitkinlik ol-
duğunu belirten Yıldırım, kendilerini 
dindar olarak niteleyenlerde bile çok 
önemli ölçüde sekülerleşme mey-
dana geldiğini ifade etti. Deizmin 
ortaya çıkmasının temel nedeninin 
Avrupa’daki “kilise bıkkınlığı” oldu-
ğunu söyleyerek başladığı konuş-
masında Deizm’e dair genel bilgiler 
veren Ercan Yıldırım, “Deizm, za-
man zaman Türkiye’nin gündemine 
giriyor. Diğer bir adı Yaradancılık 

olan Deizm, temelde tüm dinleri 
reddeder ve tek tanrıya inanır. Din-
sel bilgiye akıl yoluyla ulaşılabile-
ceğini savunur. Vahiy gibi konuları 
reddeder. Tanrı, dünya hayatına ve 
evrene müdahale etmez” ifadelerini 
kullandı. Yıldırım, Deizm’in Türki-
ye’de taban bulamayacağına vurgu 
yaparak ülkemizde Allah’ı kabul 
edip de Peygamberimizi kabul et-
meyen bir anlayışın yer edinemeye-
ceğini söyledi.
‘TÜRKIYE’DEKI TEMEL SORUN DEIZM 

DEĞIL, SEKÜLERLEŞMEDIR’
Yıldırım, “Roma imparatorluğu 

yıkıldıktan sonra ortalıkta feodalite 
doğdu. Ortalıkta bir devlet yoktu. 
Feodal Beyler vardı ama dünyadaki 
bu boşluktan İslâm ve Müslüman-
lar, özellikle biz Türkler çok rahat bir 
şekilde Avrupa’ya kadar yayılabildik. 
Dolayısıyla bir şeyin varlığı, bir şeyin 
elden gitmiş olması, bir başka şeyin 
doğuşu demektir. Çünkü oluş, Al-
lah’ın yaratması, ‘Ol’ deyince oldur-
ması, hiçbir zaman eksiklik içerisin-
de değildir, zaaf içerisinde değildir. 
Allah her dakika, her saniye, bizim 
bilmediğimiz vakit kavramı içerisin-
de olmayı sürdürüyor. Dolayısıyla 

buradaki temel mesele; Biz bu oluşu 
ne kadar yakalayabiliyoruz?

Ayrılıklar üzerinden durursanız 
orada herkes kendisi bir şey icat et-
meye başlar, ortak yönlerimizi öne 
çıkarmalıyız. Cemaatler, çocuklara 
benim doğrum hakikattir düşünce-
sini verdiler. Baba otoritesini kaybet-
tik, öğretmenin otoritesini kaybettik. 
Toplu bir şekilde sevmeyi, toplu bir 
şekilde sövmeyi anlamlandırmayı 
kaybettik. Ne olursa olsun hayatta 
kalmayı anlamlandırırsak o zaman 
bir tane virüs bütün varoluşsal den-
gemizi bozabiliyor. Biz paraya ve 
kariyere ayarlı bir yaşamı anlamlan-
dırmaya giriştik. Üretimden ziyade 
hizmet ekonomisini benimsedik. 
Gençler, maaşlı burjuva olmak is-
tiyor. Çok para, daha çok yatma, 
bunlar günün gerçekleridir. Yokluk 
ve yoksulluğu terbiye manasında, 
kendimizi geliştirme, varoluşumuz-
la daha da bütünleşmek yerine; kız-
mak, isyana ve nimeti verene ram 
olmaya adadık. ” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZ

‘Vergi yükünün arttırılması 
ekonominin iflası demektir’

Tozoğlu: Taşkent, 
Konya sayılmıyor mu?

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, hükümetin bir 
kanun teklifiyle kurumlar vergisini 
attırmak istemesi, vergi yükü altın-
da kıvranan ekonomimizin toptan 
iflasının itirafı anlamına geldiğini 
söyledi.

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Seyit Karaca hazırlanan “Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” hakkında bir açıklama ya-
parak, “Hükümet, hazırladığı bu 
taslak kapsamında 2021 yılı Ku-
rumlar vergisini oranını 5 puan 
arttırarak 2021 yılı için yüzde 25 
ve 2022 yılı için ise 3 puan artıra-
rak yüzde 23 yapmak için kolları 
sıvamıştır. Bu süreç zaten vergi 
yükü altında kıvranan ekonomimi-
zin toptan iflasının itirafı demektir. 
Kaynakların nasıl çarçur edildiği-
nin açık beyanı, denizin bittiğinin 
resmidir. Zaten son iki yıl içerisinde 
yaşanan döviz dalgalanmaları neti-
cesinde firmalarımızın borcu ikiye 
katlanmıştır. Ayrıca 2020 yılı so-
nunda çıkan borç yapılandırmasına 
firmalarımızın neredeyse tamamı 
başvurmuştur. Firmalarımızın bu 
sıkışıklığının içerisinde birde vergi 

oranları arttırılmaya çalışılmakta-
dır. Buradan bizler şunu anlıyoruz 
ve bu hareket 2021 yılının ikinci 
yarısından sonra salgın azalacak ve 
firmalarımızın işleri açılacak bizde 
hükümet olarak firmaların cepleri-
ne biraz daha elimizi daldıralım ve 
payımız fazlası ile alalım anlamına 
gelmektedir. Oysa daha yakın bir 
geçmişte yandaş firmaların yüzde 
80 vergi borçları affedilmiştir. Hü-
kümetin bir taraftan reform paket-
leri ile yabancı sermeye çekmeye 
çalıştığını belirtirken bir taraftan da 
vergi oranlarını artırması trajiko-
mik bir olaydır. Deva Partisi Konya 
İl Başkanlığı olarak buradan sesle-
niyoruz; hükümetin geçirmeye ça-
lıştığı bu oranlarla bırakın yabancı 
sermaye girişini yabancı sermaye 
ülkemizden kaçacaktır. Firmaları-
mızın daha rekabetçi olabilmesi ve 
dünya ile rekabet edebilmesi, vergi 
yükü altında ezilerek değil adalet-
li bir vergi dağılımının olduğu bir 
ekonomi ile mümkün olacaktır. 
Aylardır her fırsatta söylüyoruz ve 
söylemeye devam edeceğiz. Güçlü 
bir ekonomi ve adaletli bir vergi 
sistemini sadece DEVA kadroları 
tesis edebilecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu, geçtiğimiz gün-
lerde Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’u hedef alan ‘sözde 
– özde Konyalı’ tartışmalarına işa-
ret ederek yaptığı yazılı açıklama-
da Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 
Başbakanlıktan istifası sürecinde 
neden böyle bir tepki verilmediğini 
sorguladı. Tozoğlu yaptığı açıkla-
mada, “Bir yerel gazetenin “Söz-
de - Özde” tartışması üzerinden 

birçok kişi ve kuruluş Sn. Murat 
Kurum’a güzelleme yarışı içerisine 
girmişler. Elbette ki Sn. Murat Ku-
rum Konyalıdır, hemşehrimizdir. 
Sağolsun memlekete hizmetleri 
de olmaktadır. Ancak ilginç olan 
şudur Konyalı başbakan görevden 
alındığında nedense birçoğunun 
hemşehricilik duyguları depreş-
memiş, süreci sessizce geçiştirmiş-
lerdi. Anlaşılıyor ki “Taşkent” pek 
de Konya sayılmıyor” diye konuş-
tu. n HABER MERKEZİ

Su seviyesinin azalmasıyla Acıgöl’ün çevresinde oluşan tufa ve çatlaklar etkileyici görüntüler oluşturuyor. Uzmanlar, 
Acıgöl’ün Meke’ye dönmemesi için Karapınar özelinde değil bölge genelinde bir şeyler yapmak lazım” dedi

Acıgöl’ün akıbeti
Meke gibi olmasın

Karapınar ilçesinde, Meke Gölü 
gibi volkanik patlama sonucu oluş-
muş genç bir krater gölü olan Acı-
göl’ün su seviyesi son yıllardaki 
kuraklığa bağlı olarak düşerken, 
Acıgöl’ün Meke gibi kurumayacağı, 
uzun yıllar kalabileceği öngörülüyor. 
Göl çevresinde oluşan tufa ve çat-
laklar ise etkileyici görüntüler oluş-
turuyor.

Acıgöl’de su seviyesi her geçen 
yıl düşüyor. Türkiye’nin en derin 
gölü olan Acıgöl’ün kenarında, ora-
daki karbondioksit çıkışlarıyla bir-
likte alglerin de oluşturduğu güncel 
tufa çökelleri bulunuyor. Göldeki 
su seviyesi de çekildiği için beslen-
meler gerçekleşmiyor ve tufaların 
volkaniklerle sınır yaptığı bölgelerin 
bazılarında çatlaklar, hatta bazen 
düşmeler meydana gelebiliyor. Gez-
mek için göle gelenler ise, çevreye 
yerleştirilen “Göl kenarına yaklaş-
mayınız, göçük tehlikesi vardır” ya-
zılı uyarı levhaları ile ikaz ediliyor.

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Jeoloji Bölümü Başkanı ve 
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, Acıgöl’ün Meke Gölü gibi Ka-
rapınar volkaniklerine bağlı olarak 
oluşmuş genç bir krater gölü oldu-
ğunu ifade ederek, “Aslında tam 
kraterin ortasında biriken sularla 
oluşmuş olan bir göl. Göl çevresinde 
çevredeki kayaçlardan sızan sular ve 
yağışlarla besleniyor. Gölün derinliği 
oldukça fazla. Ancak Acıgöl çevre-
sinde yapılan çalışmalarda su se-
viyesinde düşümler devam ediyor. 
Yıllık bazen 10, 20, 30 santim düş-
meler oluyor. Son 20 yıllık periyot 
içerisinde yüzeydeki sularda en az 

2,5 metrelik su seviyesi düşmesi söz 
konusu. Acıgöl’ün kenarında, ora-
daki karbondioksit çıkışlarıyla bir-
likte alglerin de oluşturduğu güncel 
tufa çökelleri var. Bunlar karbonatlı 
çökeller ve bazılarının da seviyeleri 
oldukça kalın. Göldeki su seviyesi de 
çekildiği için beslenmeler gerçekleş-
miyor ve tufaların volkaniklerle sınır 
yaptığı bölgelerin bazılarında çat-
laklar meydana geldi. Hatta bazen 
düşmeler de meydana gelebiliyor. 
Ancak Acıgöl’ün çevresindeki bu 
karbondioksit çıkışlarından kaynak-
lı olarak bu tufa oluşumları devam 
ediyor. Görsel olarak da oldukça et-
kileyici ve güzel. Görülmesi gereken 
güncel karbonat oluşumları bunlar. 
Bölgedeki yeraltı su seviyesi 2,5 
metre seviyesine düşmüştür. Buna 
bağlı olarak da tufalarda bir miktar 
kırıklar ve çatlaklar meydana gel-
miştir” dedi.

‘ACIGÖL, MEKE’YE DÖNMEZ’
Prof. Dr. Fetullah Arık, Acıgöl’ün 

Meke’ye dönmeyeceğini belirterek, 
“Şu anda bunu beklemiyoruz. Çün-
kü Acıgöl’deki su derinliği gerçekçi 

ölçüm yapamadık ama 80 hatta 400 
metre diyenler var. Şu anki krate-
rin tam ortasında çukurlukta bulu-
nuyor. Dolayısıyla şu anda hemen 
suyu kaybedeceğini öngörmüyoruz. 
Zaten kenardan beslenimler de var 
çok küçük olmasına rağmen. Bu böl-
gede yapılacak olan ilave tedbirlerle 
birlikte belki de bütün havza boyun-
ca yapacağımız yeraltı suyu kullanı-
mının düzenlenmesi, daha az su tü-
keten bitkilere doğru evrilme, havza 
bazında modellemeler ve teşviklerle 
birlikte bu bölgede de yeraltı su sevi-
yesini biraz daha az düşürürsek Acı-
göl’ün daha uzun yıllar kalabileceği-
ni öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KARAPINAR ÖZELINDE DEĞIL
 BÖLGE GENELINDE BIR ŞEYLER 

YAPMAK LAZIM’
Prof. Dr. Arık, Acıgöl’ün Me-

ke’ye dönmemesi için alınabilecek 
tedbirlerle ilgili olarak ise “Bölge 
genelinde bir şeyler yapmak lazım. 
Çünkü Konya Kapalı Havzası, Kon-
ya, Karaman, Aksaray, Niğde’yi 
kapsayan oldukça geniş bir havza. 
Bu havza içerisinde birbirinden ba-

ğımsız su kütlelerinin olmasına rağ-
men bütün havzayı bir havuz gibi 
düşünelim, havuzun herhangi bir 
yerinden su çektiğiniz zaman bütün 
hepsini etkiliyor. Dolayısıyla sade-
ce Karapınar özelinde ya da Acıgöl 
çevresinde suyun kullanımıyla ilgili 
alınacak tedbirlerin yeterli olmaya-
cağını düşünüyoruz. 

Bütün havza bazında bir çalış-
ma yürütülmesi gerekiyor. Burada 
da yerel olarak yapılacak şeylerden 
ziyade suyla ilgili kurumlarımıza 
Devlet Su İşleri, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü gibi Çevre Şehircilik Ba-
kanlığımız, Tarım ve Orman Bakan-
lığımız bütün bunlar ortaklaşa çalış-
malarla yöredeki vatandaşlarımızla 
birlikte bunları da çözümün içerisine 
alarak, bölgede daha az su tüketen 
bitkilerin yoğunlaştırılması ve mev-
cut suyun daha dikkatli kullanılması 
yoluyla yeraltı seviyesinin düşmesi-
ni azaltabilirsek o zaman hem Acı-
göl’ü hem Meke’yi hem diğer sulak 
alanlarımızı kurtarma şansımız var-
dır” diye konuştu.
n İHA

Ercan Yıldırım: Z kuşağında umut var

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK



1993 Mevlâna Ortaokulu pist takımı öğretmenleri Ali Tunç ile.1993 Mevlâna Ortaokulu pist takımı öğretmenleri Ali Tunç ile.

Mehmet Özdil, Murat Tümtürk, Hasan Salgın, Mehmet Sarı, Mehmet Korkmaz, Mehmet Özdil, Murat Tümtürk, Hasan Salgın, Mehmet Sarı, Mehmet Korkmaz, 
Durali Yıldız, Hasan Yıldırım, Ahmet Bişkin, Halis Savaş, Tuğrul Karakuş.Durali Yıldız, Hasan Yıldırım, Ahmet Bişkin, Halis Savaş, Tuğrul Karakuş.

Mevlâna Ortaokulu atletizm takımı öğretmenler sol baştan Mevlâna Ortaokulu atletizm takımı öğretmenler sol baştan 
Nihat Kahraman, Şöhrettin Koyuncu sağ taraf Okul Müdürü Sabahattin Şengün Nihat Kahraman, Şöhrettin Koyuncu sağ taraf Okul Müdürü Sabahattin Şengün 

ve Abdurrahman Çınar.ve Abdurrahman Çınar.
1991 Konya Saraçoğlu Kros Parkuru Mevlâna Ortaokulu 1991 Konya Saraçoğlu Kros Parkuru Mevlâna Ortaokulu 

Kız ve Erkek Kros Takımı öğretmenleri Ali Tunç ile.Kız ve Erkek Kros Takımı öğretmenleri Ali Tunç ile.

Mevlâna ortaokulundan yetişerek Milli formayı giyme şerefine yetişen Hüseyin Kıyak, Mevlâna ortaokulundan yetişerek Milli formayı giyme şerefine yetişen Hüseyin Kıyak, 
Zafer Göçmez (ayakta) Erdan Şerbetçigil (önden 1.), Mahir Balıkçı, Zafer Göçmez (ayakta) Erdan Şerbetçigil (önden 1.), Mahir Balıkçı, 

Hataylı Vahit (ayakta başta sivil) ve antrenör Muzaffer Tulukcu.Hataylı Vahit (ayakta başta sivil) ve antrenör Muzaffer Tulukcu.

1971 Ankara 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu için Konuşa ekibi 1971 Ankara 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu için Konuşa ekibi 
Ulus Meydanında İlhami Arslan Necdet Işıksız, Mehmet Özdil Mevlâna Ulus Meydanında İlhami Arslan Necdet Işıksız, Mehmet Özdil Mevlâna 

Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Seçil Kutay Celâl Güneş, ? ,Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Seçil Kutay Celâl Güneş, ? ,
İsmail Erkuş oturanlar;  Muzaffer Tulukcu ve Mustafa Avcu.İsmail Erkuş oturanlar;  Muzaffer Tulukcu ve Mustafa Avcu.

Atletizm sporuna özel ilgileri olan iki öğretmen Ali Tunç ve Atletizm sporuna özel ilgileri olan iki öğretmen Ali Tunç ve 
Süleyman Ünver 1991Süleyman Ünver 1991

Erdem Şerbetçigil’in öğrencileri Hasan Karakoç, Erdem Şerbetçigil’in öğrencileri Hasan Karakoç, 
Ramazan Bal, Mesut Erdoğan, Mevlüt Kalaycısert.Ramazan Bal, Mesut Erdoğan, Mevlüt Kalaycısert.

MEVLÂNA ORTAOKULUMEVLÂNA ORTAOKULU
1966 yılında eğitim ve öğretime açı-

lan Mevlâna Ortaokulu’nun, atletizmin 
ilimizde gelişmesinde önemli fonksi-
yonu olmuştu. Bunun sebeplerinden biri 
1966 yılında kurucu müdür olarak atanan 
Sebehattin Şengün’ün beden eğitimi 
dersi öğretmeni olması ve tayinen geldiği 
Gazi Lisesi’nde müthiş bir atletizm alt ya-
pısının olmasıdır. Diğer sebebi bu paralel-
de de atletizmle birebir alakalı Süleyman 
Ünver, Seçil Kutay, Ali Tunç, Erdem 
Şerbetçigil gibi beden eğitimi dersi öğ-
retmenlerinin bu okulda görev yapmaları.

Ayrıca okulun stadyuma yakın olma-
sı, Bozkır ve Hadim gibi dağlık memleket 
çocuklarının bu yörede  oturmaları, yetiş-
tirme yurdunun okula çok yakın olması; 
sonraki okul müdürleri Mehmet Kurban, 
Ali Yılmaz Kasapçopur, Murat Yeşil’in 
yanında müdür yardımcısı Faruk Yaşar 
Bağcı ve Behzat Altınbaş’la din kültürü 
ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Abdur-
rahman Çınar, Almanca dersi öğretmeni 
Osman Nazlı, fizik dersi öğretmenleri Ni-
hat Kahraman ve Sevinç Çavkar ve öğ-
retmen Şöhrettin Koyuncu’nun da atletiz-
mi teşvik etmeleri, Mevlâna Ortaokulunu 
atletizmin Konya’daki önemli bir alt yapısı 
olmasını sağlamıştır. 

Nitekim öğrenimlerini Mevlâna Or-
taokulu’nda yapan Mehmet Özdil, Du-
rali Yıldız, Erdem Şerbetçigil, Ali Tunç, 
Hüseyin Kıyak, Zafer Göçmez ve Tansel 
Canan bu okulda yetişerek ay yıldızlı 
formayı şerefle taşıma onuruna ulaştı-
lar. Bu millî atletlerden Mehmet Özdil, 
Durali Yıldız, Ali Tunç ve Zafer Göçmez 
Türkiye rekorlarına erişerek Konya’mızı 
onurlandırdılar.

Atletizm millî takımına davet edilen 
Kemal Güven ise futbolu tercih ettiği için 
futbolda ay yıldızlı formayı giymişti.

Mevlâna Ortaokulu’ndaki bu avan-
taj, yetiştirme yurdunda kalan öğrenci-
lerden birçoğunun atletizm sayesinde 
toplumdaki yerlerini pekiştirdikleri mu-
hakkak.

İşte Mevlâna Ortaokulundan hatırla-
nabilinen atletler:
1. Mehmet Özdil (400 ve 8000m, bay-

rak)
2. Durali Yıldız (Orta ve uzun mesafe, 

kros)
3. Celâl Güneş (Uzun mesafe, kros)
4. İsmail Güneş (200 ve 400m, engel)

5. Tuğrul Karakuş (Sprint, 800m, bay-
rak)

6. Murat Tümtürk (Atmalar)
7. Mehmet Korkmaz (Sprint)
8. Fedai … (Orta mesafe, kros)
9. Ahmet Bişkin (Orta mesafe, kros)

10. Halis Savaş (Yüksek atlama)
11. İbrahim Taşkın (Kros)
12. İsmail Erkuş (Orta mesafe, kros)
13. Hasan Salgın (Gülle atma, yüksek 

atlama)
14. Mehmet Sarı (Gülle ve disk atma)

15. Hasan Yıldırım (Sprint, bayrak)
16. Nazım Cur (Kros)
17. Mustafa Çotur (Orta mesafe, kros)
18. Erdem Şerbetçigil (800 ve 15000m, 

kros)
19. Hüseyin Kıyak (1500 ve 5000m, 

kros)
20. Zafer Göçmez (800 ve 1500m, kros)
21. Ali Tunç (Orta ve uzun mesafe, kros)
22. Yusuf Ekşici (Kros)
23. Kemal Güven (Sprint, 800m)
24. Süleyman Şen (Teknik branşlar)
25. Tansel Canan (Uzun ve üç adım at-

lama, kros)
26. Murat Koç (Sprint)
27. Murat Toros (Sprint)
28. Musa Akçay (110 ve 400m engelli, 

bayrak)
29. Bayram Kılıç (Orta mesafe, kros)
30. Mustafa Avcu (Orta mesafe, kros)
31. Halit Şahin (Sprint, bayrak)
32. Mehmet Karakemik (Kros)
33. Mevlüt Kıyak (Kros)
34. Muzaffer Yurt (Sprint)
35. Osman Nazlı (…)
36. Sevda Erenler (200 ve 400m, kros)
37. Ayşegül Arık (Sprint, kros)
38. Birsen Çotur (Sprint)
39. Derya Erenler (Sprinti kros)
40. Hatice Dinç (800 ve 1500m)
41. Şerife Selçuk (1500 ve 3000m)
42. Bekir Dündar (Kros, 1500 ve 3000m)
43. Salih Büyükhasırcı (Sprint)
44. Uğur Demirci (110 ve 400m engelli)
45. Sinan Aycan (Yüksek atlama) 
46. Metin … (4x100 ve 4x400m bay-

rak,)
47. A. Rıza Arıkan (400 ve 800m)
48. Erol Ölmez (Uzun ve üç adım atlama)
49. A. Osman Erenel (1500 ve 3000m, 

kros)
50. Durmuş Çifçi (Gülle ve disk atma)
51. İsmail Z… (4x100 ve 4x400m bay-

rak)
52. M. Ali Tuğrul (Yüksek ve üç adım 

atlama)
53. Mustafa Gödek (Kros, 1500m)
54. Fatih Gödek (Kros, 1500m engelli)
55. Mesut Erdoğan (200 ve 400m, kros)
56. Hasan Karakoç (400 ve 800m, kros)
57. Mevlüt Kalaycısert (1500 ve 3000m, 

kros)
58. Ramazan Bal (Kros)
59. Mustafa Erkan (1500 ve 3000m)
60. Mesut Kınaç (Kros)
61. Ramazan … (Kros)
62. Yusuf … (Kros)

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

1993 Okul Müdürü Murat Yeşil, başarılı atlet ve güreşçileri ödüllendirmişti. Salih Büyükhasırcı 1993 Okul Müdürü Murat Yeşil, başarılı atlet ve güreşçileri ödüllendirmişti. Salih Büyükhasırcı 
Uğur Demirci, Sinan Aycan, Hatice Dinç, Metin, ?  , Öğretmen Ali Tunç ve Rıza ArıkanUğur Demirci, Sinan Aycan, Hatice Dinç, Metin, ?  , Öğretmen Ali Tunç ve Rıza Arıkan

1992 Tokat Grup 2.si olan Mevlana Ortaokulu Kros Takımı Rıza Arıkan, Mustafa Erkan, 1992 Tokat Grup 2.si olan Mevlana Ortaokulu Kros Takımı Rıza Arıkan, Mustafa Erkan, 
Uğur Demirci, Erol Ölmez, Ali Osman Erenpek.Uğur Demirci, Erol Ölmez, Ali Osman Erenpek.

Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Kurban. Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Kurban. 
Ayaktakiler; ? , Yusuf, Oturanlar; ? Yusuf, Ayaktakiler; ? , Yusuf, Oturanlar; ? Yusuf, 

Mevlüt Kıyak ve Mehmet Karakemik.Mevlüt Kıyak ve Mehmet Karakemik.

Atletizme ilgi gösteren Sosyal Bilgiler Atletizme ilgi gösteren Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Nihat Kahraman ve dönemin Öğretmeni Nihat Kahraman ve dönemin 

atletleri Ayaktakiler; Durali Yıldız, Mehmet atletleri Ayaktakiler; Durali Yıldız, Mehmet 
Özdil,  Oturanlar; Ahmet Bişkin,  İsmail Erkuş.Özdil,  Oturanlar; Ahmet Bişkin,  İsmail Erkuş.

Ahmet Bişkin 54 göğüs numarası ile Salon Tür-Ahmet Bişkin 54 göğüs numarası ile Salon Tür-
kiye Birinciliği’nde 800 m. yarışında İzmir 1973kiye Birinciliği’nde 800 m. yarışında İzmir 197320 Kasım 1992 Yeni Meram Gazetesi.20 Kasım 1992 Yeni Meram Gazetesi.
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Konya Büyükşehir Belediyesi, koro-
navirüs pandemisi sürecinde insanların 
sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunmak 
amacıyla Türkiye’nin en kapsamlı online 
kişiye özel spor eğitimini başlattı.

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN 
ÜYELER KATILIYOR

Başta Konya merkez ve ilçeleri olmak 
üzere Türkiye genelinden ve Almanya, 
Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sa-
yıda sporsever online spor eğitimine katı-
lıyor. Sistemdeki önemli uygulamalardan 
biri de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
geliştirdiğimiz yazılım. Uygulamada eğit-
men tüm üyeleri görürken, üyeler ise bir-
birini görmeden sadece eğitmeni görerek 
sporlarını yapıyor. Alanlarında uzman 24 
spor eğitmeni, 4 doğum pilatesi eğitmeni 

ve 7 diyetisyenle hizmet veriliyor. Ders 
grupları, vücut kitle indeksine ve yaşa göre 
ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre oluş-
turuluyor.

2 BİN 500 KİŞİ KATILIYOR
Pandemi döneminin en önemli prob-

lemlerinden birinin kapalı ve hareketsiz 
kalmak olduğunu kaydeden Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Bu problemi çözmek için Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türki-
ye’de internet üzerinden bir spor progra-
mı başlattık. Programımıza 2 bin 500 kişi 
katılıyor. Spor malzemelerinin tamamını 
Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdik 
ve online olarak Türkiye’nin her yerinden 
insanlar hocalarımız eşliğinde spor yapma 
imkanı buluyor.” dedi.

RANDEVULU DİYETİSYEN 
HİZMETİ VE HAMİLE SEANSLARI

Türkiye’nin en kapsamlı spor uygu-
lamasında üyelere spor eğitimlerinin 
yanında diyetisyen hizmeti de veriliyor. 
Randevulu olarak kişiye özel verilen diye-
tisyen hizmeti de Türkiye’de ilk ve tek olma 
özelliği taşıyor. Yine Türkiye’de ilk olarak 
gerçekleştirilen hamile seansları ile de 
katılan anne adaylarının rahat bir hamile-
lik ve doğum süreci geçirmesine olanak 
sağlanıyor.

DERS EKİPMANLARI 
BÜYÜKŞEHİR’DEN

Konya Büyükşehir Belediyesi Online 
Spor eğitimine katılan bütün üyelere; pila-
tes topu, matt (pilates minderi) ve direnç 
bandından oluşan pilates seti ders ekip-

manlarını hediye olarak gönderiyor. Ka-
yıtları www.sporkonya.com.tr adresinden 
alınan programda kadın-erkek ayrı olmak 
üzere; 11’er kişilik gruplarda, 40’ar daki-
kalık seans dilimleriyle haftanın her günü 
09.00-21.40 saatleri arasında katılmak 
isteyen herkese hizmet veriliyor.

Gelen yoğun talep üzerine ikinci dö-
nem kontenjanların artırılması planlanı-
yor.

ÜYELER ÇOK MEMNUN
Pandemi döneminde hareketsiz kal-

mamak ve sağlıklı yaşamak için online 
spor uygulamasına katılan üyeler ise, 
uzaktan verilen hizmetten çok memnun 
kaldıklarını belirterek, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir’den 
online spor eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs pandemisi döneminde spor yapma imkanı bulamayanlar için 
Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor uygulamasını hayata geçirdi. Sporseverlere sağlıklı yaşa-
mın kapılarını aralayan uygulamaya yurt içinden ve yurt dışından ilgi gösteren üyeler, kendilerine ücretsiz 

gönderilen spor aletleriyle hem spor yapıyor hem de diyetisyen hizmeti ile sağlıklı yaşamın keyfini çıkarıyor

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Bölgesel Amatör Lig’de mü-
cadele eden ve yakın zamanda lig mü-
sabakalarına başlayacak Ereğlispor’un 
teknik heyeti ve futbolcularıyla ant-
renmanda bir araya gelerek başarılar 
diledi.

Ereğlispor Başkanı Bilgin Kamış, 
antrenmana gelen Başkan Oprukçu’ya 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“EREĞLİSPOR’UMUZUN İHTİŞAMLI 
GÜNLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM”
Ereğlispor’a her zaman destekleri-

nin süreceğini belirten Başkan Opruk-
çu: “Biz Ereğli penceresinden bakıyo-
ruz, nereye bakarsak Ereğli’yi görmek 
istiyoruz. Ereğli başarılarıyla, üretime 
ve milli ekonomiye katkılarıyla iftihar 
ettiğimiz bir şehir olsun diye gayret 
ediyoruz. Hizmetlerimiz, çabamız, gay-

retimiz hepsi ona yönelik. Ereğlispor’u-
muzun ihtişamlı günlerini görmek isti-
yorum. Bu anlamda da size çok büyük 
bir yük düşüyor. Bu yükün altından 
kalkacağınıza da adım Hüseyin kadar 
eminim. Arkanızda değerli işadamla-
rımız var, basın mensupları var ama 
unutmayın ki yoklukta bile Allah’ın iz-
niyle Hüseyin Oprukçu var eder. Çünkü 
niyetiniz halis ise; aç, biilaç kalırsanız 

yemek vakti geldiğinde yemek yiyecek 
bir sofrada bulursunuz kendinizi yeter 
ki niyetiniz halis, gayretiniz samimi 
olsun. Bu sezonda sizden çok büyük 
başarı bekliyorum, çok umutluyuz in-
şallah basamakları bir bir tırmanalım 
Ereğli Belediyesi ve Ereğli Belediye 
Başkanı’nı hep arkanızda görmeye de-
vam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.
 n SPOR SERVİSİ

Hüseyin Oprukçu’dan Ereğlispor’a moral ziyareti

1922 Konyaspor’da 
Kastamonu hazırlıkları

Genç Kartallar 
tek golle güldü

Melisa Güneş’ten
Avrupa üçüncülüğü

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da ligin 32.hafta-
sında deplasmanda oynanacak olan GMG Kastamonuspor 
maçının hazırlıkları Tatlıcak Tesisleri’nde devam etti. 

31.haftada sahasında ligin iddialı ekiplerinden biri 
olan Etimesgut Belediyespor’u Maksut Taşkıran’ın attığı 
golle 1-0 geçen Yeşil-Beyazlılar, ligde kalma adına dev 
bir adım atmıştı. Öte yandan direkt rakiplerinden biri olan 
Kastamonuspor ile Çarşamba günü karşılaşacak olan 1922 
Konyaspor kazarak yoluna devam etmek istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig Gelişim Ligi’nde mücadele eden 
Konyaspor U19 takımı ligin 3.haftasında sahasında ağırla-
dığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 takımını Emre 
Pehlivan’ın 58.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup 
etmeyi başardı. Yeşil-Beyazlılar aldığı bu sonuçla ligdeki 
ikinci galibiyetini alırken, puanını da 6’ya çıkardı.

Konyaspor U19 takımı, 7 Nisan Çarşamba günü deplas-
manda MKE Ankaragücü U19 takımıyla karşılaşacak. 
n SPOR SERVİSİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa 
Halter Şampiyonası’nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Mil-
li halterci ve Konya TOHM sporcusu Melisa Güneş, Avru-
pa Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya 
kazandı. Önemli bir başarıya imza atarak gerek Konya’yı 
gerekse de Türkiye’yi gururlandıran Melisa Güneş, , kopar-
mada 68 kg ile gümüş, silkmede 83 kg ile bronz, toplamda 
ise 151 kg ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu. 
n SPOR SERVİSİ

26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı
Turun son etabında Cezayir’den 

Hamza Yacine birinci, Malezya’dan 
Youcef Reguigui ikinci, Belarus’tan Si-
arhei Shauchenka ise üçüncü oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncü-
lüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuklu, Meram ve Karatay beledi-
yelerinin sponsorluğunda düzenlenen 
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 
sona erdi.

Toplam 522.5 kilometre koşulan ve 
4 etaptan oluşan 26. Uluslararası Mev-
lana Bisiklet Turu’nda, 15 ülkeden 20 
takım 136 sporcu yarıştı.

Mevlana Meydanı önünden 90 spor-
cunun katılımıyla başlayan organizasyo-
nun 139.3 kilometrelik son bölümünde, 
Cezayir’den Hamza Yacine kürsüde ilk 
basamağa çıkarken, Terengganu Cyc-
ling Team takımından Youcef Reguigui 
ikinci, Minsk Cycling Club takımından 
Siarhei Shauchenka ise üçüncü sırada 
yer aldı.

Dört etap üzerinden koşulan Ulusla-
rarası Mevlana Bisiklet Turu’nda takım 

olarak şampiyonluğa Wildlife Generati-
on Pro Cycling Team ulaştı.

Dereceye giren sporculara kupa ve 

madalyalarını Konya Vali Yardımcısı Fa-
ruk Bekarlar, Türkiye Bisiklet Federasyo-
nu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik ve 

Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı takdim etti. n SPOR SERVİSİ

Eray Birniçan
kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’da Erzurumspor maçı öncesinde bir sakatlık haberi 
yayımlandı. Son antrenmanda sol arka adalesinde ağrı 
hisseden deneyimli file bekçisi Eray Birniçan maç kadro-
sundan çıkarıldı. Maç öncesi kulüpten yapılan açıklamada, 
“Erzurumspor maçı hazırlıkları sürerken yapılan son antren-
manda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden kalecimiz 
Eray Birniçan’ın yapılan MR tetkiki sonucunda 2. Derece 
zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup maç kadrosundan 
çıkarılmıştır.” İfadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ



STAT: Erzurum Kazım Karabekir
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Murat Uçar, 
Da Costa, Schwechlen, Bergdich (Dk. 68 Hasan Hatipoğlu), Omolo, 
Obertan (Dk. 46 Osman Çelik), Emrah Başsan (Dk. 75 Petrus Bou-
mal), Aatıf, Rashani (Dk. 54 El Kabir), Ricardo Gomes
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, 
Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin 
(Dk. 83 Adil Demirbağ), Sekidika (Dk. 83 Kravets), Milosevic (Dk. 65 
Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 74 Miya), Cikalleshi
GOLLER: Dk. 9 Milosevic, Dk. 44 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding 
Konyaspor), Dk. 15 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Dk. 15 Jevtovic, Dk. 90+6 Guilherme (İttifak Holding 
Konyaspor), Dk. 24 Murat Uçar, Dk. 90+6 Schwechlen (Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor)

Palut: İlk yarıdaki oyundan memnunum Vural: Büyük bir yara aldık
İttifak Holding Konyaspor Teknik 

Direktörü İlhan Palut 2-1 kazanı-
lan Erzurumspor maçı sonrasında 
açıklamalarda bulundu. Palut, 
“Ligin son 10 haftasına girilirken, 
her maç gibi bugün oynadığımız 
Erzurumspor maçı da çok kritik mü-
sabakaydı. Çünkü puan avantajımız 
olsa da, ligin bitimine çok zaman 
var ve dengelerin her an değişebi-
leceği bir lig yaşıyoruz. Onun için 
Erzurumspor’un maça çıkarken ki 
konsantrasyonunu tahmin edebili-
yorduk. 

Takımım ilk yarı güzel bir futbol 
ortaya koydu. Rakibe akan oyunda 
pozisyon vermedik ve rakip kalede 
pozisyonlar yakaladık. Üçüncü böl-
gede çok tehdit ediciydik. Üstüne bir 
de penaltı kaçırdık ve iki gol bulduk. 
Bir anlık dikkatsizlikle yediğimiz gol 
hariç ilk yarıdaki oyundan memnu-
num. İkinci yarı itibariyle ilk 10 da-
kika iyi başladık. Sonrasında topu 

daha fazla rakibe verdik. Bu olabilir 
ama bunu yaptığınızda çok daha iyi 
kontra ataklara çıkmanız gerekiyor. 
Bunu başaramadık. Sonuç olarak 
çok değerli bir 3 puan aldık. Sahada 
gösterilen mücadeleden, istekten 

memnunum. Futbolcu arkadaşları-
mızı tebrik ediyoruz. Yoğun bir hafta 
yaşayacağız, hemen üç gün sonraki 
Ankaragücü maçının konsantras-
yonuna başlayacağız.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

BB Erzurumspor Teknik Direktö-
rü Yılmaz Vural, Konyaspor mağlu-
biyeti sonrası çok kötü bir sonuç al-
dıklarını ifade ederek, “Aldığımız bu 
sonuçla büyük bir yara aldık” dedi.

Teknik Direktör Vural, büyük 
bir yara aldıklarını belirterek, “Çok 
kötü bir sonuç aldık. Kazansak baş-
ka şeyler konuşacaktık ama olmadı. 
İki oyuncumuzu daha çok hücuma 
destek versinler diye sahaya sür-
dük. Oyunun normal temposundan 
giderken golü yedik. Hemen karşılık 
verdik. Skoru eşitliğe getirdik. Ar-
dından pozisyon kısırlıkları yaşan-
dı. Devrenin sonuna doğru 2. golü 
yedik. Değişiklikle ikinci devreye 
başladık. Osman’ın daha diri ola-
cağını düşündük, onu oyuna aldık. 
Oyunun büyük bölümünde oyuna 
biz hakimdik. Rakip skoru korumak 
istedi. Yatan kalkmıyor, kaleci pas 
vermiyor adeta oyunun içine edi-
yorlar. Hakem kardeşlerim bir daha 

yaparsa diye bekliyorlar. Güzel maç 
yönetti ama zamana dikkat edeme-
di. İyi pozisyonlarımız oldu. Kazan-
dığımız penaltı açık ama elini geri 
çekiyormuş diye penaltı vermedi. 
Sonrasında faul bize yapılıyor onlara 
veriyorlar. VAR’da ki neyi düşünüp 
hakemi çağırdı. Bu kadar net görülen 
şeylerde halen VAR’da sistem hata-
sı var denilmez. Kazanılan 1 puan 
veya kaybedilen 1 puan çok önemli 

artık bunun farkına varılsın. İkinci 
yarı oyuncularımın verdiği çabadan 
dolayı onlara teşekkür ediyorum. 
Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara 
aldık. Gençlerbirliği’yle oynayacağız 
ve yine ağır bir maç olacak. Oyuncu-
larımı oynarken sahada tanıyoruz. 
Konyaspor’u kutluyorum. Umarım 
bundan sonra her şey istediğimiz 
ve düşündüğümüz gibi gerçekleşir” 
dedi. n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 29 20 4 5 63 30 33 64
2.GALATASARAY 31 19 4 8 61 30 31 61
3.FENERBAHÇE 30 18 5 7 54 31 23 59
4.TRABZONSPOR 31 16 8 7 39 30 9 56
5.ALANYASPOR 31 14 7 10 49 31 18 49
6.HATAYSPOR 30 14 7 9 51 36 15 49
7.GAZİANTEP FK 30 12 11 7 44 34 10 47
8.KARAGÜMRÜK 31 12 9 10 46 38 8 45
9.SİVASSPOR 30 9 14 7 37 35 2 41
10.GÖZTEPE 31 10 10 11 44 42 2 40
11.İH KONYASPOR 30 10 9 11 37 36 1 39
12.ANTALYASPOR 31 8 15 8 29 37 -8 39
13.RİZESPOR 30 8 11 11 36 47 -11 35
14.BAŞAKŞEHİR 31 8 9 14 35 49 -14 33
15.MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32
16.ANKARAGÜCÜ 30 9 5 16 36 49 -13 32
17.KAYSERİSPOR 30 8 8 14 23 39 -16 32
18.KASIMPAŞA 30 8 7 15 33 47 -14 31
19.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 6 16 28 52 -24 30
20.ERZURUMSPOR 31 6 9 16 29 51 -22 27
21.DENİZLİSPOR 29 6 7 16 26 50 -24 25

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor, ligin 
32.haftasında deplasmanda Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. 
İlk yarıda müthiş bir futbol sergileyen 
Konyaspor, ikinci yarıda geri çekilse de 
kazanmasını bildi. İlhan Palut’un göre-
ve gelmesiyle oyun anlamında sıçrayış 
gösteren Konyaspor, Erzurumspor ma-
çının ilk yarısında harikalar yarattı. Net 
fırsatlardan yararlanamayan Anadolu 
Kartalı, maçın ilk yarısında bir penaltı 
vuruşundan da yararlanamadı. Karşı-
laşma genelinde rakibine oranla daha 
iyi bir futbol oynayan Konyaspor, maçın 
son dakikasında VAR’dan döndü. Erzu-
rumspor deplasmanında kritik bir gali-
biyete imza atan Yeşil-Beyazlılar, pua-
nını 39’a çıkararak kalan haftalar adında 
bir nebze daha rahatladı.

MAÇTAN DAKİKALAR 
9. dakikada Konyaspor öne geçti. 

Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldı-
ğı topla sol kanattan ilerledi ve meşin 
yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla 
buluşan Milosevic’in vuruşunda, meşin 
yuvarlak filelere gitti: 0-1

15. dakikada Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor beraberliği sağladı. Sağ 
taraftan kazanılan serbest atışı kullanan 
Emrah Başsan’n ceza sahasına ortasın-
da, yükselen Da Costa kafayla topu ağ-
lara gönderdi:1-1

19. dakikada savunmanın arkasına 
atılan topla buluşan Sekidika’nın aşırt-
ma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin 
vermedi.

25. dakikada konuk ekip penaltı ka-
çırdı. Kaleci Sehic’in gönderdiği topa 
hareketlenen Bytyqi, ceza sahası için-
de Murat Uçar’la mücadelesinde yerde 
kaldı. Video Yardımcı Hakem sistemin-
den gelen uyarı üzerine pozisyonu saha 

kenarında izleyen hakem Sarper Barış 
Saka, penaltı noktasını gösterdi. Cikal-
leshi’nin kullandığı penaltıda top üstten 
auta gitti.

44. dakikada Konyaspor bir kez 
daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan 
köşe atışında arka direkte topla buluşan 
Milosevic’in vuruşunda direkten dönen 
topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, 
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Hol-
ding Konyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.

İKİNCİ YARI
51. dakikada sol taraftan yapılan or-

taya ceza sahası içerisinde iyi yükselen 
Cikalleshi’nin kafa vuruşu yandan dışarı 
çıktı.

64. dakikada sağ taraftan ceza sa-
hasına giren Murat Uçar’ın pasında top-
la buluşan Aatıf’ın sert şutunda, meşin 

yuvarlak auta gitti.
67. dakikada hızlı gelişen atakta Aa-

tıf’ın sağ çaprazdan uzak direğe doğru 
vuruşunda, top yandan auta çıktı.

74. dakikada Emrah Başsan’ın sol 
kanattan kullandığı serbest atışta sa-
vunmadan seken top arka direkteki Aa-
tıf’ın önünde kaldı. Aatıf’ın vuruşunda, 
kaleci Sehic topu önledi.

90+5. dakikada Aatıf’ın sağ kanattan 
kullandığı serbest atışta savunma oyun-
cusunun topa eliyle müdahale ettiği 
gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka 
önce penaltı noktasını gösterdi. 

Video Yardımcı Hakem sisteminden 
gelen uyarı üzerine pozisyonu saha ke-
narında izleyen Saka, penaltı kararını 
iptal etti. 

Karşılaşma, İttifak Holding Kon-
yaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
n SPOR SERVİSİ / AA

ANADOLU KARTALI
ERZURUM’DA KANATLANDI
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 32.haftasında deplasmanda karşılaştığı Bü-

yükşehir Belediye Erzurumspor’u Deni Milosevic ve Abdülkerim Bardakçı’nın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi 
başardı. Cikalleshi ile ilk yarıda bir penaltı kaçıran Yeşil-Beyazlılar, aldığı bu galibiyetle puanını 39’a çıkardı.

Milo’dan kesitler!

Kaptan Abdülkerim 
gollerine devam ediyor

Oğuz Kağan 14 
hafta sonra ilk 11’de

Süper Lig’in 32.haftasında deplasmanda karşılaştığı 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup eden Kon-
yaspor’da oyunuyla ön plana çıkan Deni Milosevic taraftar-
ların beğenisini kazandı. Maçın 9.dakikasında şık bir gole 
imza atan Boşnak futbolcu, Abdülkerim Bardakçı’nın attığı 
golden önce de güzel bir kesme vuruş yaparak kaleciyi zor 
durumda bırakmıştı. Bu sezon performansıyla tartışılan 
isimlerin başında gelen Deni Milosevic eski günlerinden 
kesitler sunarak Konyasporlu taraftarların takdirini kazan-
dı. Bu sezon 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha 
oyuncusu 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.  
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un başarılı kaptanı Abdül-
kerim Bardakçı, Erzurumspor maçında takımına galibiyeti 
getiren golü atarak bu sezonki üçüncü golüne ulaştı. Maç 
genelinde iyi bir performans sergileyen Abdülkerim yine 
taraftarların beğenisini kazandı. Bu sezon gösterdiği per-
formansla milli takıma kadar yükselen 26 yaşındaki sa-
vunmacı, bu sezon 30 maçta forma giydi. Başarılı isim, 
ligde Denizlispor ve Erzurumspor ağlarını havalandırırken, 
kupada ise Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Abdülkerim 
gollerinin yanı sıra ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe 
maçında ve ilk yarıda Erzurumspor maçında birer asist ile 
oynamıştı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un sezon başında kadrosuna 
kattığı orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, 14 hafta 
sonra bir maça ilk 11’de başladı. Son olarak 18.haftada 
oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahaya 11’de 
çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Erzurumspor maçına ilk 11’de 
başladı. Bu sezon toplamda 22 maçta forma giyen Oğuz 
Kağan Güçtekin gol ya da asist katkısı yapamadı. 2-1 kaza-
nılan Erzurumspor müsabakasında 83 dakika sahada kalan 
21 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre zarfı boyunca or-
talama bir performans sergiledi. Transferi ve performansıy-
la tartışılan Oğuz Kağan Güçtekin, ligin 31.haftasında Alan-
yaspor karşılaşmasında Diomande’nin yerine 75.dakikada 
oyuna dahil olmuştu. n SPOR SERVİSİ
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