
Geleceği zehirliyorlar!
Milli ve manevi değerlere 
çok yönlü saldırılar ger-
çekleştiren zihniyet, bu 

uğurda adeta gözünü bu-
daktan sakınmıyor. Doç. 

Dr. Küçükbezirci, “Günden 
güne dozu artan mankurt-

laştırma çabalarına karşı 
uyanık olmalıyız” diyor

ŞEYTANIN BİLE AKLINA
GELMEYEN OYUNLARI VAR

Toplum mühendisliğini iyi bilen, bu 
konuda ‘şeytanın bile aklına gelmez’ 
tabiri ile ifade edebileceğimiz şekilde 
fikirleri uygulamaya geçiren belli güç-
ler, bu amaçlarına ulaşmak için özellik-
le geleceğimizin teminatı çocuklarımızı 
hedef alıyor. Bu doğrultuda, teknolo-
jinin gelişmesi ile birlikte televizyon, 
bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi 
cihazlarla çocuklara yönelik olumsuz 
içerikler kolaylıkla sunulabiliyor.

ÇOCUK KİTAPLARIYLA DA
GELECEĞİ ZEHİRLİYORLAR

Sadece teknoloji ürünleriyle değil çocuk 
kitaplarıyla da bu çabaya hizmet eden 
güçlerin subliminal mesajlar konusunda 
bir hayli mahir olduğunu söyleyen Doç. Dr. 
Yağmur Küçükbezirci, “Çocukların bilinç 
altına hunharca saldırılıyor. Bu konuda 
devletimizin de ebeveynlerimizin de 
uyanık olması gerekiyor. İnceden inceden 
geleceğimizin altını oymaya çalışanların bu 
çabalarını boşa çıkarmak gerekiyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘Mescid-i Aksa davamdan
asla vazgeçiremeyecekler’

‘Disiplinli olursak
söz sahibi oluruz’

Mescid-i Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı Hatice 
Huveys, İsrail'in uyguladığı baskıları ve yaşadığı 

sıkıntıları anlattı. “Tutuklandım, hapsedildim, aynı 
şekilde kızlarım da tutuklanıp sorgulandılar" diyen 
Huveys, davasından vazgeçmeyeceğini söyledi. 

n HABERİ SAYFA 6'DA

Konya’nın başarılı genç iş insanlarından Genç ASKON 
Konya Şube Başkanı ve Envoy Petrol Genel Müdürü 
Ferhat Bozkurt, Türkiye’nin daha disiplinli ve siste-

matik bir çalışmayla dünyada söz sahibi olabileceğini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 15'TE

121005 Nikahının kıyılacağı 
gün ölüm günü oldu

Havva Nine’nin elemeği
Mehmetçiği ısıttı

Köseleci Evi,
kültürü yansıtacak

1400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor
Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kala kurbanlık hareket-
liliği de arttı. Bu kapsamda, Konya genelindeki çiftliklerde kur-
banlık satışları hızlı bir şekilde sürüyor. Kurbanlık satışları devam 
ederken bazı hayvanlar ise cinsi ve kilosuyla dikkat çekiyor. 

Bu hayvanlardan biri de Meram ilçesi Alakova Mahallesi’nde 
bulunan bir çiftlikte bulunan Simental Akbaş cinsi boğa. İdris Öz-
can tarafından yetiştirilen ve 1400 kilo ağırlığında olan dev boğa, 
görenleri hayrete düşürüyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Genç KOMEK 60 
bin öğrenci eğitecek

Selçuklu’da sezon
dolu dolu geçecek

Değerlerimizden
uzaklaştırıyorlar!

İslam medeniyeti ve Türk 
kültüründen bizi uzaklaştırmak 
isteyen güçler, buldukları her 
fırsattı değerlendiriyor. Hıris-
tiyanlığın simgesi olan haç 
ve türevlerinin hayatımızdan 
tamamen çıkması gerekiyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu, 
Konya ve Türkiye genelinden 
60 bin, Balkanlarda da 1.000 
öğrencinin katılımıyla çevrimiçi 
ve yüz yüze eğitimlere başladı. 
Eğitimler 20 Ağustos’a kadar 
devam edecek. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Selçuklu Belediye Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
modern fiziki altyapıyı oluştur-
mak ve vatandaşların hayat kali-
tesine katkı sağlamak amacıyla 
ilçenin 72 mahallesinde asfalt 
ve bordür çalışmalarını sürdür-
düklerini dile getirdi. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

ÇUMRA’NIN TARİHİNE 
IŞIK TUTUYORLAR

DAHA VERİMLİ SULAMA
İÇİN BİR FORMUL LAZIM

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Sadık Gökçe, 
Başkan Yardımcıları Abdullah Sucu ve Sedat Ulupınarlı 

95. yıl dönümünde Çumra’nın tarihine ışık tutacak 
bir projeye imza attı. Konya Yenigün Gazetesi’nin de 

paydaş olduğu çalışma ile her ayın son Cumartesi günü 
Çumra tarihine ilişkin bilinmeyenler paylaşılacak. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Şehrin birçok bölgesin-
de yapılan ağaçlandır-
ma çalışmaları takdir 
toplarken, daha önce 
dikilen ve bugün şehri 

yeşillendiren bazı ağaç-
ların sulanabilmesi için 
diplerinin açılarak elden 

geçirilmesi isteniyor.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci
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Çumra tarihine ışık tutuyorlar
Çumra sevdalıların bir araya 

gelerek kurduğu Çumra Kültür ve 
Sanat Topluluğu 95 Yıllık Çumra 
tarihini Çumralı yazarlarla birlikte 
gelecek nesillere aktaracak. Çum-
ra’nın Konya’nın önemli ilçelerin-
den bir tanesi olduklarına dikkat 
çeken topluluk üyeleri Çumralılık 
bilincinin oluşması için de çalış-
ma yapacaklarına dikkat çekti. 
Çumra Kültür ve Sanat Toplulu-
ğu Başkanı Sadik Gökçe, Başkan 
Yardımcıları Abdullah Sucu ve 
Sedat Ulupınarlı toplulukları hak-
kında özel açıklamalarda bulundu. 
Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu 
tarafından oluşturulacak derginin 
ilk sayısı okuyucuyla buluşurken, 
dergi Konya Yenigün Gazetesi ile 
her ayın son Cumartesi günü ya-
yınlanmaya devam edecek.  

‘95 YILLIK ÇUMRA’NIN BİR 
FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTİYORUZ’

Çumra Kültür ve Sanat Top-
luluğu ile 95. Yıllık Çumra’nın fo-
toğrafını çekmek istediklerine dik-
kat çeken Topluluk Başkanı Sadık 
Gökçe, “Çumra sevdalıları Sedat 
Ulupınarlı ve Abdullah Sucu Çum-
ra aşıkları olarak Çumra’nın tarihi-

ni ve kültürünü gelecek nesillere 
aktarmak adına bir yola çıkmışlar. 
Yola çıkan bu iki arkadaşımız bizle-
re de ulaşarak bu çalışma içerisin-
de yer almamızı istediklerini ifade 
ettiler. Çumra’da eli kalem tutan 
arkadaşlarımızla birkaç kez toplan-
dık pandemi sebebiyle daha sonra 
bir araya gelemedik.  Arkadaşla-
rımızla birlikte Çumra Kültür ve 
Sanat Topluluğunu kurduk. Gru-
bumuz gönüllülerden oluşan bir 
topluluk. Topluluk üyeleri olarak 
amacımız Çumra’yı kaleme almak.  
Arkadaşlarımızla buluşmamızda 

dergi fikrimiz de kabul edildi ve ilk 
dergimizi Konya Yenigün Gazetesi 
ile birlikte çıkardık. Eli kalem tutan 
herkesten Çumra ile ilgili yazılarını 
bekliyoruz. Yazı yazamayacak ama 
hatıraları olanlarında da hatırlarını 
dinleyerek bizler kaleme almaya 
talibiz. Bizler 95 yıllık Çumra’nın 
bir fotoğrafını çekmek istiyoruz. 
Gelecek neslin nasıl bir Çumra’da 
yaşadıklarını göstermek istiyoruz. 
Bizler Çumra’ya çevre ilçelerden 
göç etmiş kişilerde Çumralı’lık bi-
lincinin oluşmasını istiyoruz. Çum-
ra dışından gelen bir kişiye nere-

lisin diye sorulduğunda Çumralı 
demesini istiyoruz. Böyle bir toplu-
luk oluşturmamız sebebiyle güzel 
dönüşler aldık ve almaya da de-
vam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇUMRA’NIN TARİHİNİ VE
 KÜLTÜRÜNÜ 

GELECEK NESİLLERE 
AKTARMAK İSTİYORUZ’

Çumra Kültür ve Sanat Toplu-
luğu Başkan Yardımcısı Abdullah 
Sucu da topluluk olarak amaçla-
rının Çumra’nın tarihini ve kültü-
rünü gelecek nesillere aktarmak 
olduğuna dikkat çekerek, “1980 

yıllarda Çumra İmam Hatip Li-
sesinde okurken bizden birkaç 
dönem üstümüz abilerimiz ile 
Yeniçağ Gazetesi çıkardık o im-
kansızlıklar içerisinde.  Yeniçağ 
Gazetesinin ardından birkaç yıl 
sonra bizler Çumra’da Çağrı gaze-
tesini çıkardık. Matbaa, gazete ve 
mürekkep kokusu lise yıllarında 
ciğerlerimize girdi.  Çıkardığımız 
gazetelerde yazı yazan 10-15 kişi-
lik bir ekip oluştu. İmam Hatipten 
mezun olduktan sonra o kadro 
Türkiye’nin dört tarafına dağıldık-
tan sonra tekrar bir araya gelmek 
ve bu işleri yürütmek imkansız 
hale geldi. Emekli olduktan sonra 
Çumra 26 Haziran Gazetesinde 
çalışmaya başladım ve gazetenin 
yazar kadrosunu çoğaltmak için 
gayret etmeye başladım. Gazete-
mizde de 25 tane yazarımız var. 
Yazısı ve romanı yazan Çumralı 
genç yazarların yazıları gördüm. 
Onları buldum ve onlarla tanıştık. 
Dergimiz her ayın son Cumarte-
si okuyucularımız ile buluşacak. 
Çumra’nın tarım ve hayvancılık 
yanında Kültür ve sanat anlamın-
da da oldukça gelişmiş durumda. 

Amacımız Çumra’yı kültür anla-
mında da layık olduğu yere ge-
tirmek için mücadele vereceğiz. 
Çumra’nın tarihini ve kültürünü 
gelecek nesillere aktarmak istiyo-
ruz” şeklinde konuştu.

‘ÇUMRA’YI ÇUMRA YAPAN 
DEĞERLERİN KAYIT ALTINA 

ALINMASINI İSTİYORUZ’
Çumra’yı Çumra yapan de-

ğerleri kayıt altına alınmasını is-
tediklerini ifade eden Başkan Yar-
dımcısı Sedat Ulupınarlı, “Bizler 
kültürümüzün tarih olmamasını 
ve gelecek nesillere aktarılması 
için gayret göstereceğiz. Kültürü-
müzün gelecek nesillere aktarıl-
masını sağlamak istiyoruz. Çum-
ra’yı Çumra yapan değerlerin kayıt 
altına alınmasını istiyoruz. Gelecek 
nesillerin Çumra’nın tarihi in-
celediklerinde Çumra tarihinin, 
ekonomisinin ve kültürünün ne 
kadar önemli olduğu görmeleri-
ni istiyoruz. Amacımız Çumra ile 
ilgili sağlam kaynak oluşturmak. 
Çumra’nın Çumra’da kalmamasını 
ve Çumra dışına daha çok çıkması-
nı istiyoruz. “
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ağaç dipleri açılarak 
su almaları sağlanmalı

Belediyecilik hizmetlerinde 
önemli bir geleneği bulunan ve 
Türkiye’ye örnek çalışmalar yürü-
tülen Konya’da, ağaçlandırmaya 
da büyük önem veriliyor. Şehrin 
birçok bölgesinde yapılan ağaçlan-
dırma çalışmaları takdir toplarken, 
daha önce dikilen ve bugün şehri 
yeşillendiren bazı ağaçların sula-
nabilmesi için diplerinin açılarak 
elden geçirilmesi isteniyor. 

Belediyecilik hizmetlerinde 
önemli bir geleneği bulunan ve 
bu gelenek doğrultusunda şehirde 
güzel hizmetlerde bulunan bele-
diyeler, altyapı, üstyapı çalışmala-
rının yanında şehri güzelleştirme 
adına da faaliyetlerde bulunuyor. 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı başta olmak üze-
re merkez ilçe Belediyelerinin Fen 
İşleri ekipleri, kendi bölgelerinde 
ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları 
yapıyor. 

Yapılan tüm bu çalışmalarla 
Konya, her ne kadar iklimsel an-
lamda olumsuz bir şehir olsa da, 
yeşillikleriyle dikkat çekiyor. Bu 
doğrultuda, şehrin hemen her 
bölgesinde insanların nefes alabi-
leceği mesire alanları, parklar yapı-
lırken, ana yol kenarları, caddeler, 
sokaklar da ağaçlandırılıyor. Uzun 

yıllardır süren bu ağaçlandırma ça-
lışmalarıyla Konya’nın hemen her 
yol güzergahında yeşilin tonlarını 
görmek mümkün. Bu durum şeh-
rin görüntüsüne canlılık verirken, 
oksijen anlamında da havamıza 
büyük katkılar sağlanıyor. 

TARAMA YAPILARAK ESKİ AĞAÇ 
KÖKLERİ ELDEN GEÇMELİ

Şehir genelinde yapılan ağaç-
landırma çalışmaları günümüz 
şartlarına uygun olarak gerçek-
leştiriliyor. Böylelikle ağaçların 
bakımları daha kolay yapılırken, 
ağaçların ihtiyacı olan suyun da ye-
terli seviyede verilmesi sağlanıyor. 
Ancak, daha önce dikilen ve bu-
gün yeşilliğiyle Konya’ya renk ve-
ren şehrin muhtelif bölgelerindeki 
bazı ağaçların dipleri kaldırım veya 
asfalt altında kalması nedeniyle 
yeterli suyu alamıyor. Böylece hem 
ağaçlar zarar görüyor hem de üst-
yapıda hasarlar meydana geliyor. 
Bu olumsuzluğun önüne geçmek 
için Büyükşehir Belediyesi Fen İş-
leri Daire Başkanlığı başta olmak 
üzere merkez ilçe belediyelerin 
Fen İşleri Ekipleri’nin şehir gene-
linde bir tarama yaparak, diplerin-
de sulama alanı bulunmayan ağaç-
lara müdahale etmesi isteniyor.  
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Kurban Bayramı’na az bir süre kala Meram’da bir çiftlikte bulunan 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki Simental 
Akbaş cinsi boğa, dikkat çekiyor. Boğanın sahibi İdris Özcan, hayvanlarına çocukları gibi baktıklarını söyledi

Çocukları gibi baktılar
Kurban Bayramı’na bir aydan az 

bir süre kala kurbanlık hareketliliği 
de arttı. Bu kapsamda, Konya gene-
lindeki çiftliklerde kurbanlık satışları 
hızlı bir şekilde sürüyor. Kurbanlık 
satışları devam ederken bazı hay-
vanlar ise cinsi ve kilosuyla dikkat 
çekiyor. 

Bu hayvanlardan biri de Meram 
ilçesi Alakova Mahallesi’nde bulu-
nan bir çiftlikte bulunan Simental 
Akbaş cinsi boğa. İdris Özcan tara-
fından yetiştirilen dev boğa, gören-
leri hayrete düşürüyor. 3 yıllık ba-
kımın ardından yaklaşık 1 ton 400 
kilogramlık kiloya ulaşan boğa, kur-
ban için alıcısını bekliyor. Boğayı do-
ğal besinlerle beslediklerini belirten 
besici İdris Özcan, “Günlük olarak 
50 kilogram yem yiyor. Kurban Bay-
ramı’na sayılı günler kala boğamızı 
satışa çıkardık” dedi. Dev boğanın 
fiyatı ise 35 bin TL olarak belirlendi. 

‘ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKTIK’
Özcan Kardeşler Tarım ve Hay-

vancılık sahiplerinden İdris Özcan 
Simental Akbaş cinsi hayvanın üç 
yaşında olduğunu söyledi. Hayva-
na adeta bir çocuk gibi baktıklarını, 

özenle beslediklerini dile getiren 
Özcan, “Hayvanımız üç yaşında ve 
üç yıldan bu yana bizimle. Hayva-
nın canlı ağırlığı bin 400 kilo, kargas 
olarak da tahminimize göre 800 kilo 
gelir” dedi. 

35 BİN TL FİYART BELİRLENDİ
Süt inekçiliği yaptıkları için 3 yıl 

boyunca hayvanı döllemede kullan-
dıklarını dile getiren Özcan, “Günlük 
kaba yem ile 50 kilo yem yiyor. Hay-

vanımızı süt yemi, arpa ve silaj ile 
besliyoruz. Hayvanımızı döllemede 
kullanıyorduk fakat artık görevini 
tamamladı. Bu yüzden Kurbanlık 
olarak Kurban Bayramı’na satışa çı-
kardık. Hayvanımıza 35 bin TL fiyat 
belirledik” diye konuştu. 

ZİNCİRE BAĞLAMADIK, 
SERBEST DOLAŞTI

Hayvanın bakımının iyi olma-
sının yanında farklı etmenlerden 

dolayı da bu kadar iyi etlendiğini 
dile getiren Özcan, şöyle devam 
etti, “Bir hayvan için cinsin yanında 
bakım da oldukça önemli. 

Bu hayvanı zincire bağlasaydık 
bu kadar verim alamazdık. Hayva-
nımızın bu kadar kilolu olmasının 
sebebi döllemede kullanmamız ve 
salık olması. Hayvanımızı hiç zinci-
re bağlamadık.”
BU AĞIRLIKTA HAYVAN ZOR YÜRÜR

Bu ağırlıkta olan hayvanların 
yürümede güçlük çektiğini ancak 
kendi hayvanlarının bu anlamda 
bir sorun yaşamadığını vurgula-
yan Özcan, “Normalde bu ağırlık-
lardaki hayvanlar bacaklara fazla 
yük verdiği için yürüme güçlüğü 
çeker. Ancak biz hayvanımızı hiç 
bağlamadığımız için ve döllemede 
kullandığımız için hayvanımızın 
bacakları da kilosuyla doğru orantılı 
olarak güçlendi. 

Bu yüzden ayağa kalkmasında, 
yürümesinde bir sorun yok. Bu da 
aslında hayvanımıza ne kadar iyi ve 
özenli baktığımızın göstergesi” ifa-
delerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sadık Gökçe Abdullah Sucu

İdris Özcan 

Sedat Ulupınarlı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:34 05:23 12:58 16:51   20:23 22:04
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C

Ankara                15 °C      31°C Hicrî: 26 Zil-Ka'de 1442 -  Rûmî: 23 Haziran 1437

Konya birlikteliği sağladığı zaman-
larda çok önemli işlere imza atıyor.

Bunun örneği çok…
“Birlikten kuvvet doğar”
‘Birliktelik’ önemli…
Önceki yıllarda ‘Birlikte Konya’yız’ 

diye bir çalışma başlatılmıştı.
Konya faydasını gördü mü?
Evet…
Sonra tespihin taneleri gibi dağıl-

dık.
Toplanmaya ihtiyacımız var gibi 

görünüyor.
Bu cümleleri yazarken çok da 

umutsuz değilim.
Neden mi?
Kısıtlamalar döneminde yapılama-

yan STK’ların genel kurulları yapılmaya 
başlandı.

Açıkçası hepsi de bizleri umutlan-
dırıyor.

Hepsi de genç ve vizyoner insan-
lar…

Şehri tanıyan, değerlerine saygılı 
ve gelecek vadeden yöneticiler…

İlk genel kurulu Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti gerçekleştirdi. Önceki 
dönemde bizlerinde yer aldığı yönetim, 
yeni isimlere sorumluluğu verdi.

Sorumluluğu, diyorum çünkü is-
tisnasız bütün STK’ların öncelikle şeh-
re karşı sorumluluğu var.

Sefa Özdemir, yeni yönetimiyle 
güven tazeledi.

Sefa Başkan ve yeni yönetimine 
bu vesileyle bir kez daha ‘hayırlı olsun’ 
diyelim. 

De…
Konya Gazeteciler Cemiyeti Genel 

Kurulu’nda önemli bir gelişme daha 
yaşandı.

‘Birliktelik’ adına…
Önceki dönemlerde küçük bir an-

laşmazlık sonrasında farklı bir STK ku-
rup yolların ayrılması, bizleri ne kadar 
üzdüyse şimdi aynı amaç uğruna şeh-
re ve sektöre katkıda bulunmak adına 
Konya Gazeteciler Cemiyeti çatısı altın-
da bir araya gelmesi bizleri mutlu etti.

Hayırlı olsun…
Sonra…
MÜSİAD Konya Şubesi’nde bir 

genel kurul yaşandı. 
Genç bir başkan Ömer Faruk 

Okka, yine genç ve vizyoner bir isim 
olan Mehmet Hilmi Kağnıcı’ya dev-
retti.

Hayırlı olsun…
ASKON Konya Şubesi de genel 

kurul yapan iş adamı derneklerindendi.
Mevcut Başkan Atilla Sinacı gü-

ven tazeledi.
Genç, dinamik, vizyoner…
Bu şehrin ekonomik rotasına güç 

katan isim…
Başka…
ASRİAD Konya Şu-

besi’nde görev değişikli-
ği oldu…

Yine genç bir sima 
Abdullah Karabağ göre-
vi devraldı.

Sonra…
DERSİAD’ta zaten 

Musa Özkan bütün üye-
lerinin oluruyla yeniden 
sorumluluğa evet dedi.

TÜMSİAD’ta Ahmet Serçe güven 
tazeledi…

En son Konya Barosu’nda yapılan 
seçimde de Mustafa Aladağ yeniden 
başkan seçildi.

Genel kurullar devam edecek…
Önümüzdeki günlerde…
Lakin…
Yukarıda genel kurulları yapılarak 

güven tazeleyen ya da göreve gelen 
yeni isimlerin ortak bir özelliği var.

Genç ve vizyoner isimler…
Birlikteliği sağlayabildikleri zaman 

bu şehre çok şeyler kazandıracaklar.
Hayırlı olsun…

***

Selçuk Tıp’ta 
yapılmayan yapıldı
Hazır vizyondan bah-

setmişken bir konuyu da 
atlamayalım istiyorum.

Efendim…
Önceki günlerde bir 

ağabeyimiz aradı ve yıl-
lardır engelli çocuğuna 
bakmak zorunda olan 
ama kazara kalçasını kır-
dığı için kendi işlerini bile 

yapamaz hale gelen bir 
teyzemizin ameliyat olması gerektiğini 
söyledi.

Şimdi soracaksınız; Öyleyse ne-
den seni aradı?

Anlatayım…
Bu teyzemize protez kalça takılma-

sı gerekiyormuş.
Hamdolsun devletimiz çok büyük 

ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra da 
Konya Şehir Hastanesi’nde bir işlem 
başlatılmış.

Maşallah…
Sağlık alanında o kadar güzel 

gelişmeler yaşanmış ki, devlet vatan-
daşına her türlü hizmeti sunmak için 
seferber olmuş.

Lakin…
Yerli protez sıkıntı çıkarabilir ya da 

rantabl olmayabilir endişesiyle ithal 
protez takılması gerektiği söylenmiş.

Onu da üniversite hastaneleri ya-
pabiliyormuş.

Sormuşlar, soruşturmuşlar bu 
operasyonu bölgede yapan üniversite 
hastanesi yokmuş!

Ankara’da…
Siz öyle sanın…
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-

si’nde bu ameliyat gerçekleştirildi.
Evet…
Ve şu anda hastamız eski gibi bü-

tün işlerini kendisi yapıp engelli çocu-
ğuna da bakabilecek.

Vizyoner olmak başka bir şey…
Dedim ya…
Şehir adına sorumluluk üstlenmek 

budur.
Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın 

vatandaşına yaklaşımının tezahürüdür 
diye düşünüyorum.

Vizyonerlik mevzusu…
‘Yapılamazmış’ denileni yapıp so-

rumluluk üstlenmek.
Çok ayrıntı vermedim tabi…
Lakin…
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Başhekimi Mustafa Koplay da genç, 
dinamik ve vizyoner.

Bir de Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 
Hoca…

Biz de bunun araştırmasını yap-
tırmıştık. Öğrendik ki… Konya’da ya-
pılırmış.

Yapılamaz denileni yaptı.
Yapılırmış demek ki…
Yapıldı da…
İşte şehrimizi ve ülkemizi hedefle-

rimize taşıyacak yöneticiler…
Hepsi ayrı ayrı alkışı hak ediyor.
Tebrik ediyorum...

SONUÇ BAŞARILI

Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde asfalt ve bordür çalışmalarını sürdürüyor

‘Dolu dolu bir asfalt
sezonu geçireceğiz’

Selçuklu Belediyesi asfaltlama 
çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler yol yenileme ve bordür 
çalışmaları kapsamında Udi sokakta 
asfaltlama Parsana Mahallesinde ise 
bordür çalışmalarını sürdürüyor. Udi 
Sokakta Fen İşleri ekipleri yola sıcak 
asfalt dökerek yolu yenilerken Par-
sana mahallesinde de bordür çalış-
malarını sürdürüyor. 

Şehir merkezinde yapılan çalış-
maların yanı sıra Büyükşehir yasa-
sıyla birlikte Selçuklu’ya bağlanan 
mahallelerde de şehir merkezi stan-
dartlarını yakalamak amacıyla yol 
ve kaldırım çalışmaları hızla devam 
ediyor.

Selçuklu’ya daha iyi bir hizmet 
için özverili bir şekilde çalışan ekip-
ler, ana arterler başta olmak üzere 
şehrin dört bir yanındaki cadde ve 
sokaklarda bulunan yollarda yenile-
me ile asfalt kaplama çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu 

Belediyesi, modern fiziki altyapıyı 
oluşturmak ve vatandaşların yaşam 
kalitesine katkı sağlamak amacıyla 
ilçenin 72 mahallesinde başlattığı 
asfaltlama çalışmalarının yanı sıra 
kumlama, parke, bordür ve sathi 
kaplama çalışmalarını sezon boyun-
ca sürdürecek.

‘DOLU DOLU BİR ASFALT SEZONU 
GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ’

Selçuklu'da yaşam kalitesinin 
her geçen gün arttırılması için fizi-
ki belediyecilik çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini ifade Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 
“Selçuklu’ya daha iyi hizmet için 

özverili bir şekilde çalışan ekipleri-
miz, ana arterler başta olmak üzere 
şehrin dört bir yanındaki cadde ve 
sokaklarda bulunan yollarda yenile-
me ile asfalt kaplama çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. Şehirci-
lik açısından Türkiye'nin en önemli 
metropol ilçeleri arasında yer alan 
Selçuklu'da yürütülen altyapı ve 
asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam 
kalitesini hızla artıyor. Yıllık çalışma 
planını uygulayan fen işleri ekipleri-
miz ilçemizin 72 mahallesinde alt-
yapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, 
kumlama, asfalt tamiri ve yol geniş-
letme çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
çalışmalarımızla fiziki belediyecilikte 
iddialıyız ve her çalışmamız Selçuk-
lu’da yaşayan hemşehrilerimize her 
anlamda konforlu bir yaşam sağla-
mak için. Bu anlamda tüm faaliyet 
alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi 
hedefleyerek çalışmalarımızı sürdü-
receğiz.” şeklinde konuştu
n HABER MERKEZİ

Karakayacı ve Nur’dan 
Doğanhisar’a çıkarma

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Merkez Yürütme Kurulu 
(MYK) Üyesi Doç.Dr. Özer Kara-
kayacı ve Türkiye Kamu Çalışan-
ları Vakfı (TÜRKAV) Konya Şube 
Başkanı Süleyman Nur, Doğanhi-
sar’da bir dizi ziyaretler gerçekleş-
tirdi. Karakayacı ve Nur, önce MHP 
Doğanhisar İlçe Başkanı Reşat Ka-
raarslan’ı ziyaret etti. Teşkilat çalış-
maları ve çeşitli konuların istişare 
edildiği ziyarette, önemli konulara 
dikkat çekildi. 

Ardından Doğanhisar Beledi-
ye Başkanı Süleyman Pekmez’le 
birlikte Bakay Moda Firmasının 

İşlettiği Doğanhisar Belediyesi’nin 
Şehit Belediye Başkanı İhsan Öz-
toklu’nun isminin verildiği Tekstil 
Atölyesi’ni, Doğanhisar Belediyesi 
Misafirhane İnşaatını, MHP Do-
ğanhisar İlçe Başkanlığı için hazır-
lanan yeni hizmet binasını ziyaret 
ettiler. Ziyaretlerin ardından şehit 
Başkan Öztoklu’yu da unutmayan 
Karakayacı ve Nur, Doğanhisar Be-
lediye Başkanı Süleyman Pekmez, 
MHP Doğanhisar İlçe Başkanı Re-
şat Karaarslan’la birlikte merhum 
Öztoklu’nun kabrini ziyaret ederek 
dua ettiler. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, vatandaşla-
rın daha konforlu ve güvenli yolcu-
luk yapabilmeleri amacıyla yürüt-
tüğü yeni yol açma, yol genişletme 
ile asfalt kaplama çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstik-
lal Mahallesi Yol Boyu Caddesi’nde 
yapılan yol düzenleme ve genişlet-
me çalışmalarını yerinde inceledi. 
Başkan Hasan Kılca, vatandaşların 
mutluluğu için tüm ekipleriyle sa-
hada olmayı sürdürdüklerinin altını 
çizdi.

Karatay Belediyesi, İstiklal Ma-
hallesi’nde ulaşımı daha da kolaylaş-
tıracak ve alternatif oluşturacak olan 
Yol Boyu Caddesi yol düzenleme 
ve genişletme çalışmalarına devam 
ediyor.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunlu-
ğundaki yol düzenleme ve genişlet-
me çalışmalarının tamamlanmasıyla 

ilçe merkezindeki yolun genişliği 
25 metreye çıkarılmış oldu. Yapılan 
çalışmalarla söz konusu yol, artık 
çok daha konforlu ve güvenli bir yol 
oldu.

BAŞKAN HASAN KILCA, 
İSTİKLAL MAHALLESİ’NDEKİ YOL 

DÜZENLEME VE GENİŞLETME 

ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da, İstiklal Mahallesi’ni ziyaret 
ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
rinin sürdürdüğü çalışmaları yerin-
de inceledi.

Başkan Hasan Kılca, Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Kara-

tay’ın dört bir yanında yeni yol açma, 
yol genişletme, asfalt ve satıh kapla-
ma, yol onarım ile bakımın yanı sıra 
park yol çalışmalarına ara vermeden 
devam ettiğini söyledi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN RAHATI VE 
MUTLULUĞUNA ÖNEM VERİYORUZ

Yeni asfalt sezonunu açmalarıy-

la birlikte ilçede yoğun bir çalışma 
yürüttüklerini kaydeden Hasan Kıl-
ca, bu sezon için koydukları 250 bin 
ton asfalt hedefi için tüm ekipleriyle 
birlikte gece gündüz çalıştıklarına 
vurgu yaptı. Kılca, “Bu kapsamda 
İstiklal Mahallemizde de yol düzen-
leme ve genişletme çalışması yürü-

tüyoruz. Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü’ne ait tesislerin hemen bi-
tişiğindeki Yol Boyu Caddesi’ndeyiz. 
Çalışma yaparak buradaki yolumuzu 
25 metreye çıkarıyoruz. 

Böylece hemşehrilerimizin çok 
daha rahat, konforlu ve güvenli ula-
şım yapmalarına katkıda bulunmuş 
oluyoruz. Tabii bu ulaşım aksını 
oluştururken aynı zamanda Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait 
tesislerin yaklaşık 1,5 kilometrelik 
bahçe duvarlarını da tamamen yeni-
ledik. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal 
ettiğimiz Yol Boyu Caddemizin İstik-
lal Mahallemize ve bütün Karataylı 
hemşehrilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Karatay’ın geleceği için 
çalışmaya devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

İstiklal Mahallesi’nde yollar daha konforlu ve güvenli

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Kızılhaçı gözümüze sokmaktan vazgeçin!
Türk-İslam aleminin değerleri-

ni yok etmek, köklerinden kopar-
mak ve kendi inançları doğrultu-
sunda yeni bir toplum oluşturmak 
amacıyla her fırsatı değerlendiren 
Hıristiyan alemi, özellikle yeni ne-
silleri hedef alıyor. Hıristiyan alemi-
nin bu saldırıları sürerken, bilinçli 
veya bilinçsizce içimizden bazıları 
da bu duruma çanak tutuyor. Gele-
ceğimizin teminatı çocuklarımızın 
eğitiminde kullanılan kitaplardaki 
Hıristiyanlık simgeleri, normalmiş 
gibi görülüyor, geleceğimizi zehir-
liyor.

Türk-İslam alemini kültür ve 
inanç değerlerinden koparmak 
isteyen güçler, bu amaçla yüz yıl-
lardır bir çalışma sürdürüyor. Özel-
likle 1900’lü yılların başında radyo, 
yazılı basın ve sinema çalışmaları-
nın hızlanmasıyla birlikte Türk-İs-
lam alemi üzerinde yozlaştırma 
çalışmalarını artıran güçlerin bu 
saldırıları internet çağıyla adeta üst 
seviyelere çıktı. Radyo, televizyon, 
sinema, tablet, cep telefonu gibi 
kitle iletişim araçlarını kullanarak 
subliminal mesajlarla toplumsal 
bozulmayı hedefleyen bu güçler, 

eğitim kitaplarını da bu emeller için 
kullanıyor. Özellikle son dönem-
lerde birçok çocuk veya eğitim ki-
tabında, Hıristiyan aleminin kutsal 
simgeleri başta olmak üzere, cinsel 
ilişkileri çağrıştıran mesajlar gibi 

Türk-İslam kültürüne aykırı mesaj-
lar, tüm tepkilere rağmen sürüyor. 

BU KONUDA BİLİNÇ 
HALA YETERLİ DÜZEYDE DEĞİL
Dış güçlerin Türk-İslam alemi-

ni köklerinden kopararak yok et-

mek amacıyla bilerek yaptıkları bu 
saldırılara karşı yeterli bilinç hala 
oluşturulamadı. Konuyla ilgili bir-
çok çalışma yapılmış olsa da, başta 
eğitimciler olmak üzere subliminal 
mesajların çocuklar ve gençler üze-
rindeki etkileri konusunda önleyici 
girişime sahip değiller. 

BU KONUDA DUYARLI 
KİMSE YOK MU?

Son olarak Konya’da özel bir 
okulun İngilizce eğitim kitabında 
yer alan Kızılhaç, büyük tepkilere 
neden oldu. Hıristiyan alemince 
“Sağlık” simgesi olarak kullanılan 
Kızılhaç’ın Türk-İslam alemde hiç-
bir karşılığının olmadığını bildiren 
duyarlı vatandaşlar, bu konuda eği-
timcileri bilinçli olmaya çağırıyor. 
Türk-İslam aleminin sağlık simge-
sinin Kızılay olduğunu vurgulayan 
vatandaşlar, eğitimcileri kitaplarda 
bu konuda dikkatli olmaya çağı-
rıyor. Birçok vatandaş tarafından 
bu hassasiyetin basit görüldüğünü 
ancak bu durumun Hıristiyan ale-
minin amaçlarına hizmet ettiğini 
vurgulayan duyarlı vatandaşlar, 
herkesi bilinçli olmaya çağırıyor. 
n MERVE DURGUT

Kültür ve inanç değerlerini yok etmeye çalışan bazı güçlerin subliminal mesajlarla çocuklarımızı etkilemeye çalıştığını be-
lirten Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Her yıl dozu artırılarak mankurtlaştırma çabaları sürdürülüyor” ifadelerini kullandı

Geleceğimize tuzak kuruluyor!
Bir milleti çökertmenin en et-

kin ve en kalıcı yollarından birisi 
o toplumun kültürünün ayarları 
ile oynamaktan geçiyor.  Toplum 
mühendisliğini iyi bilen, bu konu-
da “şeytanın bile aklına gelmez” 
tabiri ile ifade edebileceğimiz şe-
kilde fikirleri uygulamaya geçiren 
belli güçler, bu amaçlarına ulaşmak 
için özellikle geleceğimizin temi-
natı çocuklarımızı hedef alıyor. Bu 
doğrultuda, teknolojinin gelişmesi 
ile birlikte televizyon, bilgisayar, 
cep telefonu, tablet gibi cihazlarla 
çocuklara yönelik olumsuz içerikler 
kolaylıkla sunulabiliyor. Bunun da 
yanında, çocuk kitaplarıyla da ço-
cuklarımızı kültürel ve dini değerle-
rimizden uzaklaştırmak için masum 
görünen ama aslında büyük tehlike 
içeren subliminal mesajlar verili-
yor. Bu konuda önemli çalışmalar 
yürüten Konya Teknik Üniversi-
tesi (KTÜN) Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu (TBMYO) Görsel, 
İşitsel Teknikler ve Medya Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yağmur 
Küçükbezirci, tehlikenin oldukça 
büyük olduğuna dikkat çekiyor. Kü-
çükbezirci, bu konuda hem devlet 
yetkililerini hem de aileleri dikkatli 
davranmaya davet ediyor. 

DEĞİŞİMDEKİ TEHLİKE 
Konuya ilişkin önemli açıkla-

malarda bulunan Doç. Dr. Yağmur 
Küçükbezirci, televizyon gibi kitle 
iletişim araçlarının toplum üzerin-
deki olumsuz etkileri üzerine birçok 
çalışma yürüttüklerini söyledi. 

Bu kitle iletişim araçlarının, 
toplumların dönüşümünde bü-
yük etkiye sahip olduğuna dikkat 
çeken Küçükbezirci, şöyle devam 
etti, “Ekranlar olarak tabir ettiği-
miz televizyon, bilgisayar, cep tele-
fonları, tabletler ile sunulan birçok 
program, uygulama, bilgi akışı ile 
toplumun ayarları değiştirilmekte, 
gelenek göreneklerimize göre uy-
gun olmayan davranışlar normal 
hale getirilmeye çalışılmaktadır.  
Bir başka deyişle “normalleştirme 
süreci” olanca hızı, etkinliği ve yay-
gınlığı ile gün geçtikçe kendinden 
emin adımlarla amacına doğru iler-
lemektedir.  Elbette bizler de biliriz 
ki değişen ve gelişen dünya şartları 

içerisinde belli konularda değişim 
olmazsa olmaz ancak bizim kaygı-
mız gelenek, görenek, sevgi, saygı, 
insani ilişkiler konularında olumsuz 
gelişmeler ve tüm bu olumsuzluk-
ların toplumun büyük kesimi tara-
fından normal olarak algılanması-
dır.”  

MANKURTLAŞTIRMA 
ÇABASI SÜRÜYOR

Bu tehlikeli dönüşüm sürecine 
çocuk kitaplarının da dahil edildiği-
ni, bu kitaplar üzerinden çocukların 
dengesiyle oynandığını vurgulayan 
Küçükbezirci, “Algıları yöneterek 
insanları dolayısı ile toplumu ve 
hatta tüm dünya toplumlarını tek 
tip haline getirmek isteyen güçle-
rin bu konuda kullanmış oldukları 
araçlardan birisi de çocuk kitapla-
rıdır.  

Ebeveynler çocukları kitap oku-
duklarında “nasıl olsa ekranlardan 

uzak, kimse çocuğuma bulaşamaz, 
zihnine olumsuz düşünceler yer-
leştirmez” diye düşünüyorlarsa 
maalesef yanılıyorlar.  Bizim kültü-
rümüze ve hatta dünya kültürüne, 
semavi inanışlara, insani davranış-
lara uygun olmayan birçok düşünce 
sürekli verilerek çocuklarımızın zih-
nine adeta kazınıyor.  Hani bir söz 
vardır ya; “taşı delen suyun kuvveti 
değil, damlaların sürekliliğidir” işte 
bu misal, çocuklarımız her an bu 
olumsuzluklara maruz kalabiliyor-
lar ve inanın yıllardan beri çocuk 
kitaplarındaki olumsuzlukları ve 
subliminal mesajları takip eden bi-
risi olarak söylüyorum, her yıl dozu 
artırılarak mankurtlaştırma çabaları 
sürdürülüyor” ifadelerini kullandı. 

BAZI KİTAPLARDAN 
ÖRNEKLER VERDİ 

Konuya açıklık getirmek için 
bazı çocuk kitaplarından örnekler 
veren Küçükbezirci, şunları kaydet-
ti, “Konumuz ile bağlantılı olarak 
geçmişten günümüze çocuk kitap-
larında, dergilerinde yayımlanan 
örneklerin sadece bir kısmından 
bahsederek durumun vahametini 
gözler önüne sermeye çalışacağım, 
bazı kitaplar gelen tepkiler üzerine 
piyasadan toplatılmış ancak tepki 
verilip, toplatılana kadar Allah bilir 
kaç çocuğumuzun zihnini bulan-
dırmış, tüm değerlerini, inanışını, 
maneviyatını olumsuz yönde etki-
lemiştir. İlk olarak örnek vereceği-
miz çocuk! masal kitabında geçen 

inanılmaz ifadeler çocukların bilin-
çaltına yönelik nasıl kalıcı hasarlar 
bırakabileceği son derece aşikar; 

"Kızım büyüdün artık, güzel bir 
kız oldun. Ne yazık ki annen öldü. 
Ölen ile ölünmüyor, yaşam sürüyor. 
Benimle evlenir misin?”

Kızın başından şapka uçmuş. 
Ne diyeceğini şaşırarak kalkıp odayı 
terk etmiş. Babası öfkeyle arkasın-
dan gelmiş: “Kaçmana gerek yok! 
İyi düşün!” diye tehdit etmiş.

Kız kapıyı çarpıp kapatmış. 
Daha o gün yatağa düşüp hastalan-
mış. Yine hekimler, ilaçlar, şifalı su-
lar... Kız günden güne daha da fena 
olmuş.

Bey, her gün ziyaretine geliyor: 
“Sen çabuk iyileş kızım, sana şen-
likler düğünler yapacağım, seni telli 
duvaklı gelin edeceğim!"

Bir başka çocuk! kitabında ge-
çen sözler inanın hiçbir dine, ina-
nışa, topluma sığmaz, sığdırılamaz 
ancak olağan bir biçimde kamuoyu-
nu sunulmuştur;  

Bu kitapta çocuğu olmayan bir 
adamın Hocaya gitmesi ve taktı-
ğı muskadan sonra kız çocuğunun 
olması anlatılıyor.  Kızı olduktan 
sonra tekrar hocaya giden bu Adam 
Hocaya soruyor; "Yetiştirdiğin mey-
veyi önce kendin mi yersin, yoksa 
başkasına mı yedirirsin?" 

Hoca "Evvela kendin yersin" de-
miş.  

Sonra gelmiş, kızına olanları an-
latmış,

Kız: "Baba hiç öyle şey olur mu, 
ben senin kızınım, babanın kızıyla 
evlenmesi olur mu" şeklinde yanıt 
veriyor.

Diğer çocuk! kitabında ise ge-
çen cümleleri sizlerin takdirine bı-
rakıyorum; 

Öğretmen ilkokul öğrencisi-
ne ödev veriyor, aşk var mı? diye. 
Çocuk da kendisinden yaşça büyük 
Selin Ablasına gidiyor ve soruyor;

“Selin Abla aşk var mı?”
Selin; “Dünden beri var… Hah 

ha haaay! Dünden beri Burak’la aşı-
ğız birbirimize… O, düne kadar Gi-
zem’e âşıktı ama ne yapalım, kader 
utansın. Artık, Burak bana âşık. Ben 
kazandım!”

“Yani var diyorsun…”
“Tabii var… Söylüyorum ya 

işte… Geçen hafta aşk Sercan’la 
aramızdaydı. Önceki hafta Hik-
met’le…. Aşk hep var… Olmaz 
mı?”

“Hep var öyle mi?” diye devam 
eden, çocuklara hitap ettiği ve ço-
cuk gelişiminde önemli olduğu id-
dia edilen kitabın sadece bir sayfa-
sından yaptığımız alıntı bu şekilde 
devam etmektedir.  Haftalık sevgili 
değiştirmeyi normalmiş gibi gös-
termeye çalışmak geleceğimizin 
teminatı çocuklarımızın zihinlerini 
bulandırmaktan ve milli manevi 
değerlerimize göre uygun olmayan 
kadın erkek ilişkilerini normalleş-
tirmeye çalışmaktan başka bir şey 
değildir.  Ayrıca bu çocuk! kitabın-

da “popo” kelimesinin birçok yerde 
kullanımı dikkat çekmektedir.  

Diğer çocuk! kitabında geçen 
cümleler ise şöyle;

“Salih Amca beni odaya gö-
türdü, gelinliğimi çıkardı, tir tir 
titriyordum ve utanıyordum, tıpkı 
kadın olarak uyandığım sabah gibi. 
Üstüme geldi, bir şey oldu. Aynı o 
kanamanın olduğu yerde, canım 
yandı, çok acıdı, çığlık attım, Salih 
Amca da bana tokat attı sonra ne 
oldu bilmiyorum.  Uyandığımda 
odada tek başıma kalmıştım, göz 
yaşlarım yüzümde kurumuş, ba-
caklarımda kan ve yapışkan bir sıvı 
vardı….”

Başka bir çocuk! kitabında ise 
babası tarafından kafası kesilen 
çocuğun kazanda pişirilmesi ve bu 
görüntüyü gören kız kardeşine ba-
basının söylediği "Ağabeyinin eti 
asla ağzına değmesin" ve "Kemik-
lerinin hepsini topla gül ağacının 
dibine göm"  sözleri dikkat çekiyor.

Toplumumuzun her kesimin-
den büyük tepkiler alan bir diğer 
kitapta ise burada dile getirmeye-
ceğimiz pedofili anlatımlar yer al-
maktadır… Ve inanın liste uzayıp 
gitmekte, her sene bu zincire bir 
yenileri eklenmektedir.”

YETKİLİLERE VE 
AİLELERE ÇAĞRI

Bu konuda iki çözüm önerisinin 
olduğunu dile getiren Küçükbezirci, 
şunları söyledi, “Birincisi; devletin 
yetkili kurumlarının bu konuda et-
kili bir birim oluşturup henüz kitap-
lar piyasaya sürülmeden incelemesi 
ve olumsuzluk içeren çocuk kitapla-
rının hiçbir şekilde bırakın piyasaya 
sürülmesini, basımını bile yaptır-
maması gerekir yani proaktif önlem 
alarak yangın çıkmadan tedbir alın-
malıdır diye düşünüyorum.  İkinci 
önerim ise; ebeveynler, çocukla-
rının kitaplarını önceden okuyup, 
incelemeli, sıkıntılı bir durum var 
ise yetkili mercileri uyarıp gerekli 
işlemlerin başlatılmasını sağlama-
lıdır hatta bu ve benzeri konularda 
medya ve sosyal medya gayet etkin 
olduğu için bu yolla tepkilerini çok 
daha hızlı bir şekilde yansıtabilir-
ler.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci
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Uzun sürelerce yapılan diyetler so-
nucu halen sonuç alamıyorsan yanlış 
yapılan bir şeyler var demektir. Yanlışla-
ra çözüm yolları bulun.Öğün atlamayın. 
Minik kaçamaklara dikkat edin. Egzersiz 
yapın, yeterli egzersiz kalori harcama-
nızı sağlayacaktır. Her gün tartılmayın. 
Porsiyon miktarlarını öğrenin. Önünüze 
geçen her diyeti denemeyin. Diyet kişiye 
özeldir, herkesle paylaşmayın ve size 
uygun bir beslenme önermesi için size 
en yakın diyetisyene başvurun. Sevdi-
ğiniz şekilde size istediklerinizle güzel 
bir yol haritası çizecektir. Yeterli uyu-
mamak, vücudu dirençsiz yapar., kilo 
vermenizi etkiler. Kronikleşmiş stres, 

vücuda ters tepki yapar.  Bazen sabır-
sızlık çıkmaza sokabilir. Demir eksikliği, 
hormonel bozukluk, D vitamini eksik-
liği, omeğa-3 eksikliği kilo vermenizi 
engelleyebilir.  Kalitesiz yağlar tüketmek 
vücudu dirençsiz yapacaktır.  Sürekli 
yapacağınız düşük kalorili diyetler kilo 
vermenizi etkiler. 

Gıda intoleransınız varsa tüketilen 
gıdanın mideyi rahatsız edip gerekti-
ği gibi sindirilemediği durumlara kilo 
vermenizi etkileyebilir. Sağlıklı diye be-
sinleri aşırı yemeyin. Hafta sonu kaça-
maklarınıza dikkat edin. Yetersiz protein 
tüketimi kilo verememenize neden olur. 
Çok fazla basit şeker tüketmek başlıca 

nedenlerin arasına girer. 
Yeterli lif tüketmemek 
bağırsaklarınızın çalıştır-
mayacağı için kabızlık ya-
şayabilir ve kilo vermenizi 
etkileyebilir.

 Ana ve ara öğünle-
rinize dikkat edin. Diyete 
başladınız ve yoğunluktan 
ana öğünleri kaçırdığınız 
olabilir. Her atladığın ana 
öğünün sana kilo kay-
betmek yerine ya sabit kilonda kalma-

nı ya da artı kilo almanı 
sağlayacaktır. Onun için 
lütfen kendinizi kandırma-
yın. Yemediğiniz bir ana 
öğün veya ara öğün kan 
şekerini düşüreceği gibi 
sizin tatlı ihtiyacını arttı-
racaktır. Diyet yaparken 
amaç metabolizmayı hep 
çalıştırmakken durdurup 
tekrardan çalıştırmanız 
sizin aleyhinize olacaktır. 

Sürekli metabolizma çalışsın ki vücut 

aldıklarını harcasın. Birazcık kuruyemiş, 
biraz tatlı, küçük bir çikolata, ya da ara 
öğünlere sıkışan hazır meyve suları, 
yapılan kaçamakların karşısında büyük 
problemlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. 
Tabiî ki zaman zaman sevdiğiniz diyeti-
nizin dışında besinler yiyeceksiniz ama 
dengeli bir şekilde kendinizi ödüllendir-
diğiniz de küçük porsiyonlar yaparak 
kendine yeme hakkı tanıyın.  Metaboliz-
mayı hızlandırın. 

Haftada en az 5 gün tempolu şekil-
de 30 dakika yürüyün. Mümkünse İşe 
yürüyerek gidip, işten yürüyerek eve 
dönün, öğle arası molalarında yürüyüp 
temiz hava almayı ihmal etmeyin. Bi-

siklet sürün, asansör yerine merdiven 
kullanın, yeter ki isteyin yapılacak elbet 
bir şeyler vardır. Özen gösterin ki sürekli 
aynı şekilde özveriyle ilerleyin. İhtiyaç 
fazlasını yemeyin.

Alışverişlerinizi listeleyin ki gereğin-
den fazla tüketmeyin. Önünüze geçen 
her diyeti denemeyin. Diyet kişiye özel-
dir, herkesle paylaşmayın ve size uygun 
bir beslenme önermesi için size en 
yakın diyetisyene başvurun. Sevdiğiniz 
şekilde size istediklerinizle güzel bir yol 
haritası çizecektir. Yaptığınız uyguladı-
ğınız bir çok yöntem sağlığınızı farkında 
olmadan elinizden alabilir. Bilinçsiz bes-
lenmeye dur deyin. Sağlıcakla kalın…

DİYET YAPTIĞINIZ HALDE KİLO VEREMİYOR MUSUNUZ?

Seydişehir’in tarihi ve kültürel 
zenginliklerini günyüzüne çıkar-
mak için başlatılan projeler kap-
samında yapımı tamamlanan Kö-
seleci Evi’nde Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal inceleme-
lerde bulundu. 

Başkan Tutal, restarasyonu ve 
yapımı tamamlanan Köseleci Evi-
nin Kültür ve Sanatevi olarak Sey-
dişehir’e kazandırıldığını belirtti. 

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan kamulaştırması yapılan ve 
hibesi (YİKOB) Yatırım İzleme Ko-
ordinasyon Başkanlığı tarafından 

Hacı Seyitali Mahallesi Türbe Ca-
misi karşısında 484 ada 55 parsel-
de bulunan Köseleci evi Seydişe-
hir’e kazandırıldı. 

Seydişehir’in tarihi ve kültürel 
zenginliklerini gün yüzüne çıkar-
mak için çalışan Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal “Uzun yıllar atıl du-
rumda kaldığı için yapımı ve resto-
rasyonu mümkün olmayan bina-
mızı yıkarak yeniden aslına uygun 
olarak gerçekleştirdik. Bu yapımızın 
Seydişehir’e tarihi ve kültürel bir 
canlılık kazandıracağına inanıyo-
ruz. Tarihimizi, mimarimizi gelecek 

kuşaklara aktararak kültürümüzün 
tanıtımına katkı sağlayacaktır. Bu 
tarihi binamızı çok amaçlı olarak 
değerlendirilip en kısa sürede hal-
kımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Restorasyonu tamamlanan 
tarihi evin Seydişehir’e kazandı-
rılmasında Projede emeği geçen 
çalışanlara teşekkür eden Başkan 
Tutal; “Seydişehir’in kültürel ve 
tarihi yapıları ile doğa ve tabiatı-
nın korunması, yaşatılması ve ge-
lecek kuşaklara aktarılması adına 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.  
Biz istiyoruz ki ilçemizde bulunan 

tarihi dokuya sahip evlerimizi res-
tore ederek yeniden kullanıma ka-
zandıralım. Çünkü geçmiş ile ne 
kadar sağlam bir köprü kurarsak o 
kadar güçlü oluruz. Toplumları bir 
arada tutan ve onları millet olarak 
geleceğe daha güvenle bakmalarını 
sağlayan ortak noktalardan biri ta-
rihimizdir. Tarihi değerlerimizi ve 
doğal güzelliklerimizi yaşatmak için 
elimizden gelen tüm desteği ver-
meye devam edeceğiz. Seydişehirli 
hemşehrilerimize hayırlı uğurlu ol-
sun " dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’in zenginlikleri günyüzüne çıkıyor

“Telafide Ben de Varım” programı kapsamında Meram Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Mustafa 
Kavuş, “Gelecek nesillerimizin eğitimi için elimizdeki bütün imkanlarla, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi

Meram’da yaz tatili, 
dolu dolu geçecek
Meram’da Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından ilkokul, ortaokul ve lise 
kademesinde eğitim gören öğrenci-
ler için hazırlanan "Telafide Ben de 
Varım" programı, Meram Belediyesi 
tarafından eğitimler için tahsis edi-
len Berlika Trafik Eğitim Parkı’nda 
başladı. İlçe genelinde 14 bin 414 
öğrenciye hitap edecek programda 
Kuran-ı Kerim eğitimi, bireysel ve 
takım sporları, akademik eğitimler 
gibi faaliyetler yer alacak.

Kovid-19 salgını ile birlikte okul-
larda eğitim online olarak gerçekleş-
tirilirken Milli Eğitim Bakanlığı yaz 
tatilinin başlamasıyla ‘Telafide Ben 
de Varım’ projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda Meram Kay-
makamlığı, Meram Belediyesi ve 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün iş birliğiyle Meram’da da 
telafi eğitimleri, düzenlenen açılış 
töreniyle başladı. 

Meram Belediyesi Berlika Trafik 
Eğitim Parkı’nda gerçekleşen prog-
rama Meram Kaymakamı Resul Çe-
lik, Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca, öğrenciler ve öğret-
menler katıldı.

Telafide Ben de Varım projesi, 
gönüllülük esasına göre gerçekleş-
tirilecekken öğrenciler, öğretmenler 
ve velilere yönelik eğitim faaliyet-
lerini içerecek. Eğitim faaliyetleri, 
fiziksel, sosyal duygusal, akademik 
gelişim ve özel eğitim alanı olmak 
üzere dört ana temaya uygun şekil-
de hayata geçecek.

MERAM’DA 14 BİN 
141 ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mustafa Koca, Telafide Ben de Va-
rım programı ile ilgili bilgi verirken 
programın 31 Ağustos tarihine ka-
dar devam edeceğini belirttti. Koca, 
“Türkiye genelinde tüm kurumlarla 
iş birliği yapılarak düzenlenen Tela-
fide Ben de Varım programı hayata 
geçiyor. Meram’da 700 öğretme-
nimiz programda görev alacak. Bu 
kapsamda 960 etkinlik ve eğitim 
programı uygulanacak. Bu kapsam-
da, farklı kademelerde 14 bin 414 
öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. 
Telafi programlarımız Kuran-ı Ke-
rim eğitimi, bireysel ve takım spor-
ları, akademik eğitimler gibi bir çok 
faaliyeti içermektedir. Bugün açılışı 
trafik eğitimi ile gerçekleştiriyoruz. 
Öğrencilerimize iki gurup halinde, 
polis arkadaşlarımız tarafından eği-

tim verilecek.” dedi.
‘BİR AĞABEYİNİZ OLARAK TELAFİDE 

BEN DE VARIM’
Meram Belediye Başkanı Musta-

fa Kavuş ise salgın süreciyle birlikte 
herkes gibi çocukların da stresli bir 
dönemden geçtiğini belirterek, “Sal-
gın süreciyle birlikte uzun süredir 
çocuklarımızı bekleyen parklarımıza 
asıl şimdi yaz geldi. İnşallah bugün 
kavuşmamızın ilk günü olacak. Hem 
Berlika Trafik Eğitim Merkezimizde, 
Hem Meram Millet Bahçemizde, 
hem de Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezimizde öğrencilerimiz için 
hazırladığımız alanlar var. Çocuk-
larımızın tamamen eğlenerek ve 
öğrenerek güzel bir yaz geçirmesini 
hedefleyen bir telafi programı bu. 
Okuldan uzak kaldıkları dönemde 
arkadaşlarıyla ilişkisini yeniden can-
landıracak bir süreç öğrencilerimizi 
bekliyor. Bir yandan da evlatlarımı-

zı evlerde dijital dünya kıskacından 
da çıkarmış olacağız. Yine yarından 
itibaren başlayacak olan Yaz Spor 
Okullarımızda da bir çok öğrenci-
mizi tesislerimizde misafir edeceğiz. 
Gelecek nesillerimizin eğitimi için 
elimizdeki bütün imkanlarla, ne ge-
rekiyorsa yapmaya hazırız. Çocuk-
lar; Meram Belediyesi olarak telafide 
biz de varız, bir ağabeyiniz olarak 
ben de varım” şeklinde konuştu.
‘BİR ÜLKENİN GELECEĞİNE VERDİĞİ 

ÖNEM EĞİTİMDEN GEÇİYOR’
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 

Telafide Ben de Varım programının 
önemine dikkat çekerek, “Bir mille-
tin geleceğine verdiği önemi görmek 
için, o ülkenin evlatlarına verdiği de-
ğeri iyi görmek gerekiyor. Eğitimle 
ilgili her türlü desteği verdik, ver-
meye de devam edeceğiz. Evlatla-
rımız uzun süredir uzaktan eğitimle 
öğrenim görüyorlardı. Telafi eğitimi 
adı altında düzenlenen programla 
yüz yüze eğitim açığı bir anlamda gi-
derilmeye çalışılacak. Bugün de ço-
cuklarımızın ilk dersine hep birlikte 
şahitlik edeceğiz. Programa verdiği 
önemli destekten dolayı Meram Be-
lediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a 
teşekkür ediyorum. Programımız 
hayırlı olsun” dedi.

 Konuşmaların ardından öğren-
cilerin trafik eğitimine eşlik eden 
Başkan Kavuş ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Koca çocuklara çeşitli he-
diyeler verdi. Eğitimlerin sonunda 
çocuklara dondurma ikram edildi. 
n HABER MERKEZİ

‘Öğretmenlerimizin 
dinlenmeye ihtiyacı var’

2020-2021 eğitim-öğretim 
yılının tamamlanmasının ardın-
dan, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
"Telafide Ben de Varım" programı 
uygulanacak. Telafi eğitimlerinin, 
5 Temmuz-31 Ağustos arasında 
gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
Ancak 2020-2021 eğitim-öğre-
tim yılını yorucu bir şekilde geçi-
ren öğretmenler, dinlenmek isti-
yor. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
2020 yılının Mart ayından buyana 
öğretmenlerin zor bir süreç yaşa-
dığını anımsattı. Öğretmenlerin 
birçok yeni uygulamayla karşı 
karşıya kaldığını belirten Doğrul, 
şöyle devam etti, “Bunlar nelerdi 
diye sorarsanız; ara tatile denk 
gelen kapanmayla birlikte öğret-
menlerin il dışına çıkıp çıkama-
yacağı konuşuldu. İl dışına çıkan-
ların geri gelmesi istendi, ancak 
şehirler arası yolculuk yasaklandı 
daha sonra gevşemeye rağmen 
ardından toplu araçla seyahat ya-
saklandı. Bu süreçte okul kapalıy-
sa öğretmenleri başka alanlarda 
değerlendirelim düşüncesi ortaya 
atıldı ve Vefa Destek gurupların-
da öğretmenlerimize aktif görev 
verildi. 

Ardından filyasyon denilen 
malum hastalığa yakalanan ki-
şilerin ikametlerinde olup olma-
dığını denetleme görevi verildi. 
Bununla yetinilmedi daha sonra 
açılmaması gereken işyerlerini 
denetleme görevi verildi. Görev 
tanımında olmamasına rağmen 
birçok öğretmen arkadaşımız bu 
görevleri özveriyle yerine getir-
di. Ne yazık ki sürekli alanda ve 
risk altında olmanın sonucunda 
birçok arkadaşımız kovid-19’a 
yakalanarak hayatından oldu. Ba-
kanlık bir düzenleme yaparak bu 
görevlerle beraber asli görevinizi 
de yapın diyerek uzaktan eğitim 
başlattı. Bu eğitim nasıl olacak 
tartışmaları arasında EBA üze-
rinde olacak denildi, EBA yetersiz 
kalınca ZOOM’da da girebilirsiniz 
denildi. Bu seferde öğrenci derse 
katılmasa ek ders verilip verilme-
yeceği tartışması başladı. Kimi 
verilir dedi kimisi verilmez dedi. 

Sonra yüz yüze eğitim yapabiliriz 
denildi ilkokullar dönüşümlü bir 
okula geldi bir gelmedi. Sekizinci 
ve On birinci sınıflar arada sırada 
okula geldiler, ara sıra gelmediler.  
Sınav olacak mı olmayacak mı 
tartışmaları arasında kimi sınav 
oldu kimi daha sonra sınavlara 
alındı. Ancak öğretmenlerimiz 
gerek LGS gerek açık lise ve ge-
rekse YGS sınavlarına katılarak 
aktif görev aldılar ve bu görev-
lerini de başarıyla tamamladılar. 
Bu süreçte bazı meslek liselerimiz 
toplumun maske ve dezenfekte 
ihtiyacını karşılamak için yoğun 
gayret gösterdi. Hatta bazıları da 
kurumların yemek ihtiyaçları için 
mutfak kurmaya başladılar. Tabi 
ki bu okullardaki öğrencilerimi-
zin uygulama dersleri de vardı 
ve ihmale gelmiyordu.  Ardından 
işyerlerinde staj gören öğrencile-
rin denetimlerinde koordinatörlük 
görevi üstlendiler.

Son tahlilde karneler verilecek 
mi verilmeyecek mi tartışmaları 
başladı. Kimi bilgisayar üzerinde 
verilsin dedi kimi yok karne dü-
zenlensin demeye başladı.”

DİNLENMEYE İHTİYAÇLARI VAR
2 Temmuz itibariyle kar-

nelerin verildiğini, 2020-2021 
eğitim-öğretim yılının tamam-
landığını belirten Doğrul, “Bu yıl 
kapandı gibi görünse de aslında 
bakanlığa göre okullar kapan-
madı. Telafi eğitimi yapılacaktır. 
Burada da gönüllüler oldu, gö-
nülsüzler oldu. Sonuç itibarıyla 
kamuda çalışanlar arasında sağ-
lıkçıların bu süreçte hakları asla 
inkar edilemez ancak öğretmen-
ler kadar stres yaşayan bir başka 
meslek gurubunun olduğunu dü-
şünmüyoruz. Çünkü belirsizlik ve 
kendisini hazır hissetmediği alışık 
olmadığı birçok görevin içinde 
buldu. Bu kadar stres yaşayan 
öğretmenimizin telafi eğitimi di-
yerek yeniden okulda tutmayın. 
Bırakın onların da sevdikleriyle 
hasret gidermeye ihtiyaçları var-
dır, dinlenmeye ihtiyaçları vardır. 
2021-2022 Eğitim ve Öğretim 
yılına dinlenmiş olarak girmiş ol-
sunlar!” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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Yaralanan vatandaşı umursamadılar Ölüm yolculuğu kameralara yansıdı 
Konya'da başka bir araçla çar-

pıştıktan sonra savrulan otomobil 
refüjde yürüyen yayaya çarptı. 
Otomobilin çarpması sonucu ya-
ralanan şahsı, gören diğer sürücü-
lerin durmayarak yollarına devam 
etmesi dikkat çekti. Kaza, sabah 
saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi 
Şehit Ömer Halis Demir Caddesi 
üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, caddede seyir halinde bulu-
nan otomobile ara sokaktan çıkan 
başka bir araç çarptı. Çarpışmanın 
etkisiyle otomobil savrularak refüj-
deki yayaya çarptı, ardından karşı 
şeride geçerek durdu. İhbar üzeri-
ne olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
yaralıyı ilk müdahalenin ardından 
ambulansla hastaneye kaldırdı. 
Otomobilin çarptığı yayanın met-
relerce sürüklenmesi ise güvenlik 
kamerası tarafından görüntülendi. 

Görüntülerde, ara sokaktan çıkan 
aracın çarptığı otomobilin savru-
larak refüjdeki yayaya çarpması, 

otomobilin karşı şeride geçmesi ve 
şoka giren sürücünün kaldırıma 
oturması yer alıyor. n İHA

Konya’da üç tekerli mo-
tosiklete yüklenen demirlerin 
üzerine oturan bir kişinin teh-
likeli yolculuğu cep telefonuyla 
görüntülendi. Olay, önceki gün 
öğle saatlerinde merkez Meram 
ilçesi Beyşehir Caddesi üzerine 
yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, üç te-
kerli motosiklet üzerine aracın 
boyutundan büyük demirleri 
yükleyen bir kişi, demirleri den-
gede tutmak için üzerine otur-
du. 

Plakası ve sürücüsü henüz 
belirlenemeyen üç tekerli mo-
tosikletin tehlikeli yolculuğunu 
gören seyir halindeki diğer va-
tandaşlar tepki göstererek du-
rumu cep telefonuna kaydetti.

 Görüntüyü çeken vatan-
daş, “Trafiğe atacağım bunu, 

herkese zarar ziyan” ifadelerini 
kullandı. Görüntülerde, aracın 
boyutundan büyük demirlerin 

üzerine oturan bir kişinin den-
gede durarak yolculuk yapması 
yer alıyor. n İHA

Yolcu ve trafiğin güveni 
ön planda tutuluyor

Aksaray’da toplu taşıma araç-
larının yoğun olduğu 3 farklı 
noktada, “Toplu taşımada trafik 
güvenliği” uygulaması gerçekleş-
tirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlü-
ğüne bağlı Trafik Tescil ve Denet-
leme Şube Müdürlüğü ekipleri, 
kentin 3 farklı noktasında toplu 
taşıma araçlarını durdurdu. Du-
raklardan yolcu aldıktan sonra dur-
durulan toplu taşıma araçlarında 
ilk olarak sürücü ve araç belgeleri 
sorgulandı. Araç sürmek için ge-
rekli evrakları olan sürücülere hız 
ve trafik kuralları için uyarılar ya-
pıldı. Daha sonra toplu taşıma ara-
cı içerisini denetleyen polis ekipleri 
yolcu sayılarına bakarak sürücü-
lere koltuk sayısı kadar yolcu alı-
nacağını belirtti. Yolcuların sağlık 
açısından maske takmaları istendi. 
Yaklaşık 2 saat süren uygulama 
kapsamında 60 toplu taşıma aracı 
denetlendi. Uygulama kapsamında 
toplu taşıma araçlarının şehir içeri-
sinde güvenli taşımacılık yapması 
hususunda önlemler alındı. Trafik 
Tescil ve Denetleme Şube Müdür-
lüğü ekipleri duraklardan yolcu 

aldıktan sonra hareket eden toplu 
taşıma araçlarını durdurdu. Sü-
rücülerin ehliyet sorgulamasının 
ardından trafik kuralları hakkında 
bilgiler verildi. Sürücülere trafik 
ekipleri tarafından duraklar hak-
kında açıklama yapıldı. Yolcuların 
ve trafiğin güvenliği açısından du-
rak haricinde yolcu alınmaması ge-
rektiği vurgulandı. Durak dışında 
alınan yolcu ve trafik güvenliğinin 
ihlali dolayısıyla meydana gelen 
kazalar hatırlatıldı. Toplu taşıma-
nın sık kullanıldığının vurgusunun 
yapıldığı uygulamada denetlenen 
her toplu taşıma aracında trafik 
güvenliği bilgisi aktarıldı. Trafikte-
ki hız kontrolü, toplu taşıma araçla-
rının yayalara öncelik sağlaması ve 
ayakta yolcu almanın oluşturduğu 
olumsuzluklar ön planda tutuldu. 
Bu hususların beraberinde getir-
diği olumsuzluklar hem yolculara 
hem de sürücülere anlatıldı. Toplu 
taşıma araçlarının ön kapısından 
giriş yapan trafik polisi araç içe-
risinde denetleme yaparak arka 
kapıdan indikten sonra yaptığı son 
kontrollerle toplu taşıma araçlarını 
trafiğe tekrar gönderdi. n İHA

Akşehir ilçesinde otomobilin 
çarptığı kiraz bahçesindeki kişi, ya-
şamını yitirdi.

Ramazan Üzümcü yönetiminde-
ki 06 EV 36 16 plakalı otomobil, Ata-
kent Mahallesi yakınlarında önünde 
seyreden Seyit Muhammet Kızılöz 
idaresindeki 42 TV 281 plakalı oto-
mobile çarptı. Hızını alamayarak yol 
kenarındaki kiraz bahçesine giren 
Üzümcü'nün kullandığı araç, bah-
çedeki Şerife Dede'ye (74) çarptı. 
Kazada ağır yaralanan Dede, kaldı-
rıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde 
yapılan müdahaleye rağmen kurta-
rılamadı.
n AA

Araç bahçeye daldı, 1 kişi öldü!

Mescid-i Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı Hatice Huveys, İsrail'in uyguladığı baskıları ve yaşadığı sıkıntıları anlattı. “Tutuklan-
dım, hapsedildim, aynı şekilde kızlarım da tutuklanıp sorgulandılar" diyen Huveys, davasından vazgeçmeyeceğini söyledi

Davamızdan vazgeçmem
İsrail saldırılarına karşı Mescid-i 

Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak 
bilinen "murabıtlar"dan Kur'an-ı 
Kerim öğretmeni Hatice Huveys, 
İsrail'in Filistin halkına uyguladığı 
baskıları ve bu süreçte karşı karşıya 
kaldıkları hukuksuzlukları anlattı. 
Huveys, murabıtlık görevine 2014 
yılında Mescid-i Aksa'nın sahala-
rında ilim halkalarıyla başladığını, 
murabıt olduktan sonra İsrail güç-
lerinin ağır baskılar uygulamaya 
başladığını belirtti. İsrail güçlerinin 
kişileri değil ailenin tamamını he-
def aldığını belirten Huveys, şöyle 
devam etti: "Mescid-i Aksa'nın ka-
pılarında nöbet tuttuğum zaman 
dayak yemekten tutun, yerlerde 
sürüklenmem, baş örtümün alın-
ması gibi birçok sıkıntı yaşadım. 
Tutuklandım, hapsedildim, aynı 
şekilde kızlarım da tutuklanıp sor-
gulandılar. 

Ailemin sağlık hizmeti alması 
engellendi, uzun yıllar ilaç kulla-
namadık. Bunun gibi sıkıntılar hala 
devam ediyor. Çok kez seyahat 
yasağı aldım, sosyal medya hesap-
larım kapatıldı, evlatlarımla tehdit 
edildim, evime baskınlar yapıldı. 
Yeri geldi annem, babam tutuklan-
dı, evim yıkıldı. Yaşadığım evden 
uzaklaştırıldım hatta eşim uzun 
süre ailesinden uzak yaşamak zo-
runda kaldı, ailece uzaklaştırmalar-
dan tutun da yaralanmalara kadar 
birçok baskıya maruz kalıyoruz." 
Son olaylarda küçük oğlunun ya-
ralandığını anlatan 5 çocuk annesi 
Huveys, eşinin de Kudüs'e girmek-
ten tamamen men edildiğini bildir-
di. Mescid-i Aksa'ya girdiği, orada 
ibadet ettiği için cezalar verildiğini 

vurgulayan Huveys, "Bir yeri da-
ğıtmak için yaptıkları zamansal ve 
mekansal baskınlarda orada bu-
lunuyorsam bunu bahane ederek 
beni suçluyorlar. Aksa'nın etrafında 
yaptığım bir sarma yemeğini ar-
kadaşlarla yemekten bana cezalar 
verebiliyorlar. Aksa'dan kaç kere 
uzaklaştırıldığımı hatırlamıyorum. 
Son aldığım 6 aylık uzaklaştırma 
sekizinci ayda sona erecek inşallah 

ama yine beni çağırıp süreyi uzat-
maları mümkün, bu hep böyle olu-
yor." dedi. İsrail güçlerinin, kendi 
bayramlarını kutlamak için Müs-
lümanlara baskı uyguladığını dile 
getiren Huveys, ramazan ayında ya 
da bayramlarda saldırıların düzen-
lendiğine, Müslümanların Mescid-i 
Aksa'da bir olmasını engellemek 
için özel günlerin hedef alındığına 
değindi.

"DAVAMDA SEBAT ETMEYİ 
DÜŞÜNÜYORUM"

Huveys, Türkiye'nin Kudüs 
Davası'na destek verdiğini bildikle-
rini aktararak, şunları söyledi: "Biz 
biliyoruz ki; Türkiye, hükümetiyle 
halkıyla bütün halinde bu davaya 
sahip çıkıyor ve destek veriyor. Fi-
listinliler olarak bunun farkındayız, 
hissediyoruz. Türkiye ziyaretlerim-
de bakanlarla, eşleriyle bir araya 
geldim. Emine Erdoğan Hanıme-
fendi'yi ziyaret ettim. Ciddi mana-
da büyük destek görüyoruz, onlara 
her zaman şükranlarımızı sunuyo-

ruz." Emine Erdoğan'ı ziyaretinde 
kendisiyle çok güzel ilgilendiğini 
paylaşan Huveys, "Hanımefendiye 
'Hepimiz Meryemiz' projesinin ça-
lışmalarından bahsettiğimde bü-
yük bir mutluluk duyduğunu dile 
getirdi. Kudüslü kadınlar ve çocuk-
lar için yapılan çalışmaları hem tak-
dir etti hem de teşekkür etti, hatta 
bizlere söz verdi. 'Bizler Türkiye'de 
Kudüs ile ilgili çalışan STK'leri 
daha çok takip edip destekleyece-
ğiz' dedi." diye konuştu. Huveys, 
sözlerini şöyle tamamladı: "Kudüs 
davası sadece benim davam değil 
ve davayı savunduğum için sıkıntı 
yaşayan tek kişi de ben değilim. Bi-
zim bir inancımız var; burası bizim 
kutsalımız, ne olursa olsun ne ben 
ne de benimle savunan kardeşle-
rimiz bu davadan vazgeçmeyecek. 
İnşallah ilk başladığım günden so-
nuna kadar da ne gerekiyorsa ya-
pacağım, Allah'ın izniyle davamda 
sebat etmeyi düşünüyorum."
n AA

Hatice Huveys
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Çumra’da kitap okuyanlar ödüllendirildi
Çumra’da gençlerin pande-

mi döneminde kitap okuma alış-
kanlıklarının artmasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen ‘Pandemide 
Çumra Okuyor’ kitap okuma yarış-
ması ödül töreni ile son buldu. 

Çumra Belediyesi ve Çumra 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak, kitap okumayı sev-
dirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın 
seçkin eserlerine ilgiyi artırmak 
amacıyla düzenlenen ‘Pandemide 
Çumra Okuyor’ kitap okuma ya-
rışmasının kazananları ödüllerini 
aldı. 

Öğrenciler okudukları kitapla-
rın özetlerini konu alan sınavın ar-
dından ödül töreninin heyecanını 
aileleri ile birlikte yaşadı. 

Yarışma; İlkokul, Ortaokul ve 
Lise kategorilerinde düzenlendi.  
Ödül törenine katılan Çumra Bele-
diye Başkanı Recep Candan, "Ya-
rışmamıza olan yoğun katılım ve 

ilgi nedeniyle pandemi dönemin-
de ne kadar önemli bir işe başladı-
ğımızı bir kez daha görmüş olduk.   
Çok mutlu olduk. Ben bütün katı-
lımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Çumra Belediyesi Sultan Ab-
dülhamit Han Bilgehanesi’nde 
düzenlenen törende, yarışmada 
İlkokul kategorisinde 1. Erva Nisa 
Büyük, 2. Fatma Beren Morçiçek 
ve 3. Eymen Ersöz oldu. 

Yarışmanın Ortaokul katego-
risinde; 1. Safiye Mebrure Onat, 
2. Sevim Kevser Gül, 3. Türkan 
Çınar oldu. 

Son olarak Lise kategorisinde 
ise; 1. Medine Özcan, 2. Emine 
Berra Çay, 3. Safura Hüma Onat 
oldu. 

Yarışmada 3 kategoride de de-
receye giren ilk 3 öğrenciye 250 
TL'lik alışveriş çeki ve mansiyon 
ödülü almaya hak kazanan 17 kişi-
ye de ise 100 TL'lik hediye çekleri 
verildi.

AMAÇ GENÇLERİ EĞİTMEK 
Ödül törenine katılarak kaza-

nanlara ödüllerini veren Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan; 
“Pandemide Çumra Okuyor' Kitap 
Okuma yarışmamızın uzun mara-
tonu bugün ödül törenimiz ile son 
buldu. Yarışmamıza olan yoğun 

katılım ve ilgi nedeniyle pandemi 
döneminde ne kadar önemli bir işe 
başladığımızı bir kez daha görmüş 
olduk. Amacımız, gençlerimizin gü-
zel Türkçeyi, güzel roman ve eser-
lerden öğrenerek hayatında uygu-
lamasıydı. Dili geliştirmekle, fazla 
kelime kullanmakla ve gençlerimi-

zin bilgilerini tazelemekle insanlar 
arasındaki diyaloğu güzelleştire-
ceğine inanıyoruz. Aynı zamanda 
bu bizim göğsümüzü kabartan çok 
güzel bir etkinlik oldu. Eğlence te-
malı yarışmalar belki daha albenili 
ancak özellikli kendi kültürümüze 
ve gençlerimizin gelişimine katkı 

sağlayan kitapları okutmak Çum-
ra Belediyesi olarak bizim için çok 
değerliydi. Gençlerimiz ve çocuk-
larımızın bizden bilgi seviyesinde 
daha önde olmasını arzu ediyoruz. 
Malumunuz Peygamber efendimiz 
de bu konudaki hadis-i şerifinde ‘İki 
günü birbirine eşit olan ziyandadır’ 
diyor. Bununda katkısını ve geri 
dönüşümünü Allaha hamdolsun 
alıyoruz. Ülkemizin son yıllarda sa-
vunma sanayinde yakaladığı ivme 
ile bilgiye aç ve her geçen gün üze-
rine koyarak yetişen nesillerimizin 
teknolojiyi ülkemizin yararına kul-
lanması en güzel örneklerden bi-
risi. Yarışmamızda dereceye giren 
sevgili kardeşlerimi tebrik ediyor, 
bütün katılımcı kardeşlerime, aile-
lerine ve yarışmamıza katkıda bu-
lunan hocalarımıza teşekkür ediyo-
rum. Başka bir etkinlikte yine hep 
birlikte görüşmek üzere” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlarda da 
1.000 öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı. Eğitimler 20 Ağustos’a kadar devam edecek

Genç KOMEK Yaz Okulu
60 bin öğrenciyi eğitecek

Konya Büyükşehir Belediye-
si Genç KOMEK Yaz Okulu, 7-14 
yaş aralığındaki 60 binin üzerinde 
öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve 
yüz yüze eğitimlere başladı.

Her yıl on binlerce öğrencinin 
yaz tatilini verimli geçirmesi için 
eğitimler veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi Genç KOMEK Yaz Oku-
lu’nda bu yıl çevrim içi eğitimlerde 
Konya’dan, Türkiye genelinden ve 
dünyanın farklı ülkelerinden öğren-
ciler misafir ediliyor. 7-14 yaş aralı-
ğındaki öğrencilerin yeteneklerinin 
geliştirilmesi amaçlanan Yaz Oku-
lu’na bu dönem de çocuklar yoğun 
ilgi gösterdi. Konya dışından top-
lam 4 bin 150 kaydın alındığı Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda Konya’dan 
sonra en çok kayıt alınan iller ara-
sında; Ankara (651), İstanbul (536), 
Antalya (280), İzmir (199), Kara-
man (191), Aksaray (169), Bursa 
(161), Adana (138), Kayseri (109) 
ve Mersin (106) bulunuyor.

Çevrimiçi eğitimlerde kız ve 
erkek 60 bin çocuğa ayrı sınıflar-
da toplamda 3 bin öğretmen ile 
Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi 
ve eğitici dersler verilirken; dün-
yanın her yerinden öğrencilere de 
Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 
çevrimdışı eğitimler verilecek.

PEKÇOK EĞİTİCİ VE 
EĞLENCELİ ETKİNLİK

Genç KOMEK Yaz Okulu, bu 
yaz çevrim içi eğitimlerin yanında 
öğrencilere pandemi kuralları doğ-
rultusunda yüzme, kamp, piknik 
ve atölye çalışmaları ile yüz yüze 
etkinlik ve aktiviteler de düzen-
leyecek. Yaz Okulunda; Hayalini 
Resmet, Ahşap Oyuncak Boyama, 
El Sanatları, Verimli Ders Çalışma, 

Drama Kulübü, Dönüştür At-Ma, 
Temel Matematik Kulübü, Ahşap 
Oyuncak Boyama, Karikatür, Re-
sim, Robotik Yazılım ve Kodlama, 
Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, 
Çocuk Korosu ve İngilizce Konuş-
ma Kulübü gibi yüz yüze etkileşi-
min olacağı atölye grupları oluştu-
rulacak.

GENÇ KOMEK İHTİSAS
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda; 

Kur’an-ı Kerim’i Düzgün ve Güzel 
Okuma, Arduino, Sketchup ile Mo-
delleme, Yazarlık Becerileri, Dijital 
Resim, Resim, İhtisas Müzik Bağ-
lama ve İhtisas Müzik Gitar gibi 
ihtisas kurslarına kayıt olan öğren-
cilere seçtikleri branşlarda seviye 
belirleme sınavı yapılırken sonuç-
larına göre yerleştirme yapılarak 
derslere devam ediliyor. 

Yaz Okulu’nu başarıyla bitiren 
ihtisas grubu öğrencileri, isterlerse 
güz döneminde de kayıtlarını yeni-

leyerek eğitime devam etme imka-
nı bulacak.

ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME 
EĞİTİMLERİ

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
görev alan her yaş grubu için ha-
zırlanan birbirinden farklı derslerde 
görev alacak öğretmenlere Genç 
KOMEK’in işleyişi ve müfredatla-
rıyla ilgili eğitimler verildi. Eğitim-
lerde Konya dışından katılan ve 
KOMEK’le ilk defa tanışacak olan 
öğretmenlere KOMEK’in tanıtımı 
yapılırken uzaktan eğitim merkezi 
görevlileri tarafından tüm bilgiler 
detaylarıyla anlatıldı.

ÖĞRENCİ PANELİ İŞLEYİŞİ
Her yaş grubuna özel hazırla-

nan müfredatların dijital ortama 
uygun olarak öğrenci paneline yük-
lendiği Genç KOMEK Yaz Okulu’n-
da her öğrenci ders kitaplarına pa-
nelden ulaşarak eğitim içeriklerini 
takip edebilecek. 

Öğrenciler panelden; devam-
sızlık süresine, derslerinin gün-sa-
at-süre bilgisine, eğitimlere nasıl 
katılım sağlayacağı hakkındaki bil-
gilere, ödüller için puanlama tab-
losuna, güncel duyurulara, destek 
videolarına, ders dışı faaliyet ve et-
kinliklere ulaşabiliyor. Aynı zaman-
da panel üzerinde bulunan eğitim 
sistemi destek numarasından da 
mesai saatleri içerisinde her türlü 
sorun ve sorular için bilgi alınabi-
liyor.

ÖĞRENCİLERİ SÜPRİZ 
HEDİYELER BEKLİYOR

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
öğrenciler, ezberledikleri sure, dua, 
hadis, adab-ı muaşeret kuralları 
ve eğitici derslerde kazandıkları 
puanlarla sürpriz hediyeler kazan-
ma fırsatı da bulacak. Ödüller, her 
öğrencinin kendi yaş grubu içinde 
puanlaması yapılarak belirlenecek.
n HABER MERKEZİ

eTwinning'de Konya’nın 
gururlarına ödül verildi

Avrupa'da okul ortaklıklarının 
kurulması ve bilişim teknolojileri-
nin eğitim öğretim faaliyetlerinde 
kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla yürütülen eTwinning 
Faaliyeti kapsamında Konya’daki 
öğretmenler tarafından hazırlanan 
projeler, kazandıkları Ulusal ve Av-
rupa Kalite Etiketi sayılarıyla Kon-
ya’ya Avrupa Birinciliği unvanını 
kazandırdı. 2020 yılı içerisinde, 
eTwinning faaliyeti kapsamında 
Konya’dan başvuru yapan öğret-
menlerden 585'i, 406 proje ile 
1.073 Ulusal Kalite Etiketi ve 583 
Avrupa Kalite Etiketi almaya hak 
kazandı. Ulusal ve Avrupa Kalite 
Etiketi Sertifikası almaya hak kaza-
nan öğretmenler okullarının da Av-
rupa/Ulusal Kalite Etiketi Levhası 
almasını sağladı. Bu bağlamda 293 
okul Ulusal ve Avrupa Kalite Etike-
ti Levhası ile ödüllendirildi. Ayrıca 
2020 yılı içerisinde gerekli kriterle-
ri taşıyan 169 okul da eTwinning 
Okulu Etiketine başvurdu; bunlar-
dan 164’ü eTwinning Okulu un-
vanı almaya hak kazandı. Böylece 
Konya’daki “eTwinning Okul” sa-
yısı da 292 oldu. 05Temmuz 2021 
tarihinde Selçuklu Kongre Merke-
zinde muhteşem bir organizasyon-
la gerçekleştirilene Twinning ödül 
töreni, Ulusal Destek Servisi (UDS) 
ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan eTwinning 
tanıtım videolarının izlenmesiy-
le başladı. Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük yaptığı 
konuşmada, tarihi boyunca bir eği-
tim ve kültür şehri olan Konya’nın 
bugün kendini bir kez daha ispat 
ettiğini söyleyerek eTwinning’te 
bir destan yazdığını ifade etti. Kon-
ya’da İnsan Mektebi Projesiyle çok 
önemli çalışmalar yürüttükleri-
ni belirterek Öğretmen Mektebi, 
Okulumda Kan’panya Var ve Kon-
ya ÖDM kapsamında yapılan çalış-
malardan da örnekler verdi. Kon-
ya’nın projeler konusunda “ben de 
varım” diyen bir öğretmen kadro-
suna sahip olduğunu söyleyerek 

tüm öğretmenleri tebrik etti. Eği-
tim çalışmalarında her daim öncü 
olan ve desteklerini esirgemeyen 
Konya Valisi Vahdettin Özkan’a, 
Milletvekillerine, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, 
eTwinning ödül töreninin yapıldığı 
salonu tahsis eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı’ya ve diğer ilçe belediye başkan-
larına teşekkürlerini iletti. Türkiye 
Ulusal Destek Servisi Koordinatörü 
Mehmet Fatih Döğer de konuş-
masında Türkiye’nine Twinning 
sistemine dâhil olan 43 Avrupa 
ülkesi arasında birinci olduğunu 
söyleyerek Konya’nın tek başına 
bir ülke olsaydı da birinci olabile-
cek bir başarıya sahip olduğunu 
ifade etti. Konya’da çok değerli bir 
öğretmen kadrosu olduğunu belir-
terek tebrik ve teşekkürlerini iletti. 
Konya Milletvekili Orhan Erdem 
de yaptığı konuşmada öğretmen-
lerimizin tüm kurumlar içerisinde 
yer alarak çok değerli çalışmalara 
öncülük ettiklerini söyledi. Kon-
ya’daki öğretmenlerin de eTwin-
ning’te Avrupa Birinciliğini elde 
ederek büyük bir başarıya imza at-
tıklarını söyledi. Konya’daki eğitim 
çalışmalarına öncülük eden Vali 
Özkan’a ve İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük’e teşekkür etti. Son 
olarak kürsüye çıkan Konya Valisi 
Vahdettin Özkan da bu büyük ba-
şarı vesilesiyle bir araya gelmek-
ten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek eğitimin bütün insanları 
ilgilendiren bir konu olduğuna dik-
kat çekti. Özellikle son dönemlerde 
ülkemizde eğitim adına çok önemli 
kamu hizmetleri verildiğini debe-
lirterek bu hizmetlerin sürekli ge-
liştirilmesinin projeci bir yaklaşım-
la mümkün olabileceğini söyledi.  
eTwinning’de Konya’ya birincilik 
unvanını kazandıran öğretmenle-
re teşekkürlerini iletti. Daha son-
ra protokol mensupları tarafından 
öğretmenlerin ve okulların aldığı 
ödüllerin takdimi yapıldı.
n HABER MERKEZİ
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

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

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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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 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

ELEMANLAR 
ARANIYOR

İletişim: 0332-3575959  0537-3450505

• 20-40 yaş arasında
• Vardiyalı çalışma sistemiyle çalışabilecek
• Askerliğini tamamlamış
• Vasıflı-Vasıfsız elemanlar aranıyor

Görüşmeler aşağıda belirtilen 
adreste yüz yüze yapılacaktır.

BELDE GIDA TEM. VE SAĞ. HIZ. SAN. TIC. LTD. ŞTI
Adres: Kumköprü Mahallesi Büyükkumköprü Caddesi 

No:211 Karatay / KONYA
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Arap Dili ve Edebiyatı 
70 öğrenci mezun verdi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde mezuniyet heyecanı 
vardı. 4 yıllık eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan 70 öğrenci, diploma-
larını düzenlenen törenle aldı. Sel-
çuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünün 
2020-2021 eğitim öğretim yılı 
mezuniyet töreni, Sultan Alpars-
lan Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirildi. Törene; Edebiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan 
Kuyumcu, akademisyenler, öğren-
ciler ve aileleri katıldı. 

“GURUR KAYNAĞIMIZ OLMAYA 
DEVAM EDECEKSİNİZ”

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hakan Kuyumcu, konuşmasında 
“Fakültemizden okuyan ve mezun 
olan öğrencilerimiz, inanıyorum 
ki bundan sonraki hayatınızda 
da gurur kaynağımız olmaya de-
vam edeceksiniz. Hangi konuda, 
hangi işi yapıyor olursanız olun, 
en değerli olanın ahlaklı bir hayat 
sürdürmek olduğunu hatırınızdan 
çıkarmayın. Hz. Mevlânâ’nın silin-
mez izler bıraktığı bu topraklarda 
edinilen ilim; gönüller yapmayı, 
sevgiyi, hoşgörüyü ve her şeyden 
önce kendini bilmeyi düstur olarak 

seçmeyi gerektirir.” dedi.  
“ALIN TERİ DÖKMEDEN 

BAŞARI OLMAZ”
Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Kazım Ürün de “Yeni bir 

döneme başlıyorsunuz. Bundan 
sonraki hayatınızda da okumaya, 
öğrenmeye devam edin. Toplum-
la iç içe olacaksınız. Öğretmenlik 
yapacaksınız ya da başka bir alan-
da çalışacaksınız. Ter dökmeden 
başarı olmaz. İşinizi en güzel şe-
kilde yapın. Bizim kültürümüzde 
bize rehberlik edecek çok güzel 
sözlerimiz, zenginliklerimiz var. 
Bunlardan biri de ‘Vatanını en 
çok seven, işini en iyi yapandır.’ 
Bilginizi hep taze tutun. İmkânı-
nız ölçüsünde yurt dışı tecrübeniz 
olsun. Önceliğiniz; uyum sağla-
mak, ahlaki erdemlilik göstermek 
olsun. İnsanların kusurlarını araş-
tıran değil, diyaloğa açık bireyler 
olun, ülkemiz için millî ve manevi 
değerlere sahip çıkın.” ifadelerini 
kullandı.  Arap Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mahmut Kafes ve dönem bi-
rincisi Kübra Özel'in konuşmaları-
nın ardından Tuğba Koç ve Sevgi 
Yorulmaz, İliyyâ Ebû Mâdî'ye ait 
“Bilmiyorum” adlı şiiri seslendirdi. 
Tören, mezun olan öğrencilerin 
akademisyenler için uyarladıkları 
şarkıları söylemesi ve kep atma se-
remonisiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, 4 mahalle, 444 Ada, 12 Parsel, 3.kat 45Bağımsız Bölüm 
numaralı tapuda mesken nitelikli ise de fiilen iş hanına çevrilmiş ana taşınmazda iş yeri olarak kullanılan 
taşınmaz; 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo+wc bölümlerinden oluşmaktadır. Islak hacimlerin 
zeminleri seramik kaplı, odaların zemini ise laminat parke ile kaplı durumdadır. Giriş kapısı ve iç kapılar 
doğramadır. Islak hacimlerin duvarları fayans kaplı vaziyettedir. Diğer mahallerin duvarları alçı sıva 
üzeri boyalıdır. Mutfak alt dolapları yapılı durumda olup tezgâh mevcuttur. Isınma merkezi doğalgaz 
ile sağlanmaktadır. Elektrik, su ve doğalgaz tesisatları vardır. Ana taşınmazın dış duvar yüzeyleri tuğla 
örgü, harç sıvalı ve üzeri boyalıdır. Çatısı ahşap kiremit örtü olup, yatay ve dikey yağmur suyu olukları 
mevcuttur. Ana taşınmazın bina giriş kapısı demir doğramadır. Merdiven basamakları, süpürgelikler 
ve sahanlıklar granit, korkulukları alüminyum doğrama korkuluktur. Parsel Atatürk Caddesine 40 m, 
Alaaddin Bulvarına 140 m, Selçuklu Belediyesine 9,60 km, şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet 
Binasına 880 m, Konya Tren Garına 1,18 km, Konya Otogarına 9 km ve Konya Havaalanına 13,65 km 
uzaklıktadır.
Adresi   : İhsaniye Mahallesi, Hazırol sokak No:3/21 Selçuklu /Konya
Yüzölçümü  : 90 m2
Arsa Payı  : 19000/880500
İmar Durumu  : 1/1000 ölçekli imar planında 5 Kat Blok Ticaret-Turizm ve Yol sahası 
içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parseli konumundadır. -3. Derece 
Arkeolojik Sit alanındadır.
Kıymeti   : 260.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 25/08/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü  : 22/09/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/33 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1405698

Ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu, “Oğlum olmadığı için albaya söyledim. 'Benim oğlum yok. 
Bu askerler hep benim oğlum. İnşallah patiklerim yerlerine yetişti, vardı. Ayaklarına giysinler rahatça yatsınlar, kalksınlar” diyerek mutluluğunu paylaştı

Havva Nine Mehmetçiği ısıttı
Konya'da yaşayan 81 yaşındaki 

Havva Eseroğlu, örerek bağışladığı 
patikleri, Milli Savunma Bakanlı-
ğı vasıtasıyla Ağrı'da görev yapan 
Mehmetçiklere ulaştırmanın mut-
luluğunu yaşıyor. İlerleyen yaşına 
rağmen, "kışın askerlerin ayağını 
sıcak tutsun" diye el emeği, göz 
nuruyla bir yılda yaklaşık 100 patik 
ören Havva nine, sağlığı el verdik-
çe örmeye devam etmek istiyor. 
Havva ninenin en büyük destek-
çisi ve yardımcısı ise aynı yaştaki 
60 yıllık hayat arkadaşı Mustafa 
amca oluyor. Mustafa amcanın bir 
taraftan sardığı ipleri diğer taraftan 
geleneksel motiflerle örerek pati-
ğe dönüştüren 6 kız annesi Havva 
nine, erkek çocuk sevgisini de oğlu 
yerine koyduğu Mehmetçiklerde 
yaşıyor. Askerlere patik örmeye kızı 
Emine'nin teşvikiyle başlayan Hav-
va nine, patiklerini Mehmetçiklere 
ulaştırabildiği için çok mutlu oldu-
ğunu söyledi.

Gençliğinden bu yana örgü ör-
düğünü belirten Havva nine, "Kı-
zım Emine, 'Anne herkese örüp 
örüp vereceğine, askerlere örsen 
olur mu?' diye söyledi. Ben de 'Olur, 
neden olmasın' dedim. Gitti çokça 
ip aldı geldi. Ben de yavaş yavaş 
başladım, bir kış ördüm. 80-90'a 
yaklaşınca askerlere göndermeye 
karar verdik. İnşallah kabul oldu. 

Çok sevdiler." diye konuştu.
"BEN ONLARIN BİR ANNESİYİM"
Patikleri teslim almak için ge-

len Milli Savunma Bakanlığı heye-
tini görünce çok heyecanlandığını 
ve mutlu olduğu kaydeden Havva 
nine, şöyle konuştu: "Kapıdan bir 
kişi gelecek çorapları alıp gidecek 
zannediyorduk. Baktık maşallah al-
bayı, binbaşısı, astsubayı, askerleri 

hepsi gelmiş. Bizimle sohbet ettiler. 
Oturduk, çay içtik. Çoraplarıma ba-
kıp teşekkür ettiler. Bayrak hediye 
ettiler. Gelirken şeker de getirmiş-
ler. Ben de onlara 5'er lira kese be-
reketi harçlık verdim. Bazen 'çocuk-
lar botlarının içine giyseler olur mu 
ki?' diye düşünüyorum. Olmazsa 
gece yatarken giysinler, rahat uyu-
sunlar, ayakları ısınsın diyorum. 

Ben onların bir annesiyim. Onlar ol-
masa biz burada rahatça yatamayız. 
Onlar orda görev yaparken biz de 
evimizde rahatça yatıyoruz Allah'a 
çok şükür. Bunları düşüne düşüne 
gönderdim. Oğlum olmadığı için al-
baya söyledim. 'Benim oğlum yok. 
Bu askerler hep benim oğlum. On-
ların ayakları ısınsın diye yaptım.' 
dedim. O da 'Allah razı olsun' dedi. 

İnşallah patiklerim yerlerine yetişti, 
vardı. Ayaklarına giysinler rahatça 
yatsınlar, kalksınlar."
"ANNEME YAŞATTIKLARI MUTLULUK 

İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Havva ninenin kızı Emine Ese-

roğlu da patikleri almaya gelerek 
annesine yaşattıkları mutluluk için 
Milli Savunma Bakanlığına teşek-
kür etti. Eseroğlu, "Annem, ördüğü 
patikleri önemseyip, gelip almazlar 
diye düşünüyordu. Bir hayal kur-
dum. Hayalimin temel amacı, o za-
man 80 yaşında olan annemin, hala 
topluma yararlı olduğunu, yaşama 
ne kadar değer kattığını kendisine 
göstermekti. Annemle el ele verdik 
ve gerçekleştirmek için yola çıktık. 
Patikler örüldükten sonra Milli Sa-
vunma Bakanlığına ulaştık. Sağol-
sunlar, kayıtsız kalmadılar, zahmet 
edip evimize kadar geldiler. Anne-
me çok büyük bir mutluluk yaşat-
tılar" dedi.
n AA

Hakan Kuyumcu

Ahmet Kazım Ürün 
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‘Memurun alım gücü günden güne düşüyor’
Haziran ayı enflasyon rakam-

larının açıklanmasının ardından 
Memur-Sen Konya İl Başkanı, 
Eğitim Bir-Sen Konya İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, bir değerlendirmede 
bulundu. Haziran ayı enflasyon ra-
kamlarının belirlenmesiyle birlikte 
kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk 
altı aylık zam oranına eklenecek 
enflasyon oranının da belirlendiği-
ni dile getiren Karlıer, “5. Dönem 
Toplu sözleşmenin mutabakatsız-
lıkla sonuçlanması sonucu Kamu 
İşvereni ve Kamu Görevlileri Ha-
kem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 
+ yüzde 3 zammı kamu görevlile-
rine reva görmüştü. Bugün açıkla-
nan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon 
oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enf-
lasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 
1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 
8,45’lik bir artış olmuştur. Bu zam 
değil, enflasyon kaynaklı memurun 
kaybıdır” dedi.
MEMUR MAAŞLARI ENFLASYONA 

YENİK DÜŞTÜ 
yılı Ağustos ayında açıklanan 

ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren 
geçerli olan Hakem Kurulu kararın-
dan bugüne kadar 18 ay geçtiğini 
anımsatan Başkan Karlıer, şöyle 
devam etti, “Bu 18 Ayda: Gerçek-

leşen enflasyon yüzde 24,258, 
hedeflenen enflasyon yüzde 7,5, 
memura verilen zam yüzde 11,40. 
18 ayda Dolar yüzde 46,05 arttı. 18 
ayda Euro yüzde 54,50, altın (Gr.) 
yüzde 71,33, yağ (18 LT) yüzde 
116,04, elektrik (kr/kWh) yüzde 
30,91, Doğal Gaz (m3/TL) yüzde 
23,68 arttı. Bu veriler maalesef, 
memur maaşlarının enflasyona 
yenik düştüğünü, memurun alım 
gücünü zayıflattığını gösteriyor. 
Biz bugün burada, işte bu gerçek-
ler ışığında, hem bir durum tesbiti 
yapmak hem de oluşan kayıpların 
tazmini noktasında taleplerimizi 
dile getirmek için toplandık. Özel-
likle küresel dengesizlikler ve 

son 1 buçuk yıldır bütün insan-
lığı etkisi altına alan ölümcül ko-
vit-19 pandemisi, hayatımızın akı-
şını derinden etkiliyor. Dolayısıyla, 
böylesi zor koşullar altında, ülkemiz 
ekonomisinin kur üzerinden yaşa-
dığı finansal dalgalanma dâhil bir-
çok konuyu serinkanlı bir değerlen-
dirmeye tabi tutmamız gerektiği de 
ortadadır. Biz durduğumuz yerin 
sorumluluğunu da zorunluluğunu 
da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. 
Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimi-
zin derdindeyiz. Biz, alın terimizin 
hakkını ve hizmetimizin ederini 
istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalama-
dan, özellikle enflasyon üzerinden 
yaşanan gelir kayıplarının tazmini 

noktasında hem sesimizi hem de 
sözümüzü bu meydandan ve diğer 
80 ilimizden yükseltiyoruz.”

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI 
Bugün açıklanan enflasyon ra-

kamlarına bakıldığında, evdeki he-
sabın çarşıya uymadığını belirten 
Başkan Karlıer, şöyle devam etti, 
“Son 18 aylık enflasyon rakamla-
rına baktığımız zaman hedeflenen 
enflasyonun 3 katı, maaş ve ücret-
lere yapılan artışın ise tam 2 katın-
dan fazla oranda bir sapma oldu-
ğu görülecektir. Böylesi büyük bir 
sapma, hedeflenen enflasyon üze-
rinden ücretlendirme politikasının 
yanlışlığını ortaya koymuyor mu? 
Biz, ilk günden beri bu yöntemin 

yanlış olduğunu dile getirdik. kal-
dı ki, kamu işvereninin üzerinden 
pazarlık yaptığı öngörüler hiçbir 
zaman tutmadı, tutmayacaktır da. 
Aslında hükümet, oluşturduğu sis-
tematikte “kamu görevlilerini enf-
lasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek 
bu gerçeği itiraf etmektedir. Fakat 
Memur-Sen olarak; 4. ve 5. Dö-
nem Toplu sözleşme süreçlerinde 
hükümetin sığınağı haline gelmiş 
olan “kamu görevlilerini enflasyo-
na ezdirmeyeceğiz” sözünün hak-
kaniyeti yansıtmadığını söyleyerek, 
kamu görevlilerinin büyümeden ve 
refahtan pay alması gerektiğinin 
altını çizdik ve bunun mücadelesini 
verdik. Biz ülke gerçeklerini temel 
alan tekliflerle masaya oturduk 
hep Ekonominin gerçekleri ve alın 
terinin hakkını vermeye dair ge-
rekler yerine, tahmini enflasyon ra-
kamları ile alım gücünü sıfırlayan, 
gerçekleşmesi mümkün olmayan 
hedefler üzerinden belirlenen ar-
tış oranına dayanan mantıkta ısrar 
etmenin manası ve anlamı yok. 
Geldiğimiz nokta ortada yaşanan 
süreç maalesef Memur-Sen’in hak-
lılığını tescilledi. Gelin, bu çarpık 
sistematiği değiştirelim! Hayali 
enflasyon hedefler üzerinden değil, 

reel gerçekler üzerinden artışları 
belirleyelim. Artık enflasyon oranı 
bazlı güncelleme/yeniden değerle-
me katsayı uygulaması yerine bü-
yümenin yansıtıldığı, refah payının 
kamu görevlilerine aktarıldığı adil 
bir sistemin kuruluş startının hep 
birlikte verelim. 

Kamu görevlisi devletin yükü 
değil gücüdür. Her şeye zam yapı-
lırken memurun seyretmesi bek-
lenemez. Biz, gerçeklere uygun 
yüzdelik zam, geçmiş kayıpların 
telafisi için seyyanen zam ve büyü-
yen Türkiye’den memurların refa-
hına düşen payını istiyoruz. Kamu 
işvereninin belirlediği zam, Mart 
demeden buharlaşıyor. Tam da bu 
yüzden, en düşük devlet memuru 
maaşının yüzde 10’undan az olma-
mak üzere seyyanen zam talebini 
her zemin ve şartta dile getirdik, 
getirmeye de devam edeceğiz. Ar-
tık bahaneleri ortadan kaldıralım, 
gerçekleri konuşalım. Gelin, kamu 
görevlilerini ferahlatacak ve bu 
amaçla da refahtan pay almalarını 
sağlayacak bir paradigmal değişimi 
hayata geçirelim. Seyyanen zam 
çağrımız, bu kapsamda görülmeli, 
Gelir kayıpları giderilmeli...”
n FAHRİ ALTINOK

Akşehir ilçesinde, 62. Uluslara-
rası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 
geleneksel Dellalın şenliğe daveti ile 
başladı.

Şenlik kapsamında Dellallar Ak-
şehir’in cadde ve sokaklarını geze-
rek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe 
protokolünü de makamında ziyaret 
edip onları da etkinliklere davet etti. 
Akşehir Hükümet Konağı’na geçen 
Dellallar burada İlçe Kaymakamı 
Ahmet Sait Kurnaz’ı makamında zi-
yaret ettiler. 

Kaymakam Kurnaz; bugün baş-
layan 62. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliğinin hayırlı olma-
sı temennisinde bulunarak, Şenliğe 
katılmak isteyen herkesi Akşehir’e 
beklediklerini belirtti. Davul çalarak 
Akşehir Belediye Binası’na gelen 
Dellal’lar, Akşehir Belediye Başka-
nı Salih Akkaya’dan bahşiş alarak 
Başkan Akkaya’ya davul çaldırttılar. 
Başkan Akkaya “Bu şenliğin Nas-
reddin Hocamızı en güzel şekilde 

anlamak ve onu en güzel şekilde an-
latmak adına bir fırsattır. Bugün iti-
bari Dellallar daha sonra Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı’na geçerek 

burada da Başkan Yardımcısı Yaşar 
Özden'le görüşüp şenliğe davet et-
tiler. Dellallar daha sonra Akşehir 
cadde ve sokaklarında da dolaşıp 

davul çalarak şenliğin başladığını 
söyleyerek tüm herkesi şenliğe da-
vet etti.
n İHA

Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet

Vali Vahdettin Özkan, kaymakamlarla koronavirüse karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Vali Öz-
kan, hedeflerinin kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti geçekleştirmek olduğunu vurguladı

Kısa zamanda herkesin 
aşı olmasını hedefliyoruz

Kaymakamlar ile video konfe-
rans sistemi üzerinden görüşen Vali 
Özkan, koronavirüs (COVİD-19) 
salgını ile mücadele kapsamında 
ilçelerde yürütülen aşılama faaliyet-
lerini değerlendirdi.

Toplantıya, dönem içinde sal-
gına karşı verdikleri mücadeleden 
dolayı Sağlık çalışanlarına teşekkür 
ederek başlayan Vali Vahdettin Öz-
kan; “Salgınla mücadele faaliyetleri 
çerçevesinde sağlık camiamız, hem 
tıbbi ayak hem önleyici tedbirler 
hem daha sonraki süreçlerde reha-
bilitasyon faaliyetlerinde dünyaya 
örnek bir çalışma ortaya koymuş-
lardır.

Bu vesile ile sağlık çalışanları-
mız her türlü teşekkürü hak ediyor. 
İnşallah bundan sonraki süreçte 
aşılama faaliyetlerinin sonucunda 
salgından kurtulma durumu olur. 
Bütün bu süreçte fazlasıyla çaba 
harcayan başta sağlık çalışanlarımız 
olmak üzere Kaymakamlarımızın 
Koordinasyonunda kolluk birimle-
rimiz ve diğer kamu görevlilerimiz 
de yüksek bir çaba içinde oldular.” 
dedi.

Hedeflerinin kısa zamanda yüz-
de yüze yakın aşılama faaliyeti ge-
çekleştirmek olduğunu belirten Vali 
Özkan; “Hedefimiz Kaymakam-
larımızın organizasyonunda; İlçe 
Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla Aile 
Hekimlerimizin İlçelerimizde tek 
tek bütün ailelere ulaşarak aşılama 
oranlarını daha yüksek seviyelere çı-
karmaktır. Aile hekimleri her aileye 
ulaşma yönünde altyapı oluşturarak 
vatandaşlarımızı aşılamaya yönlen-

direcektir. Sağlık personelimiz gere-
kirse ev ev gezerek aşıya erişimi ko-

laylaştıracak ve aşılama oranlarını 
arttırılması sağlanacak. Hedefimiz 

kısa zamanda yüzde yüze yakın aşıl-
ma faaliyeti geçekleştirmek” dedi.

Aşılama faaliyetleri, aşıya erişim 
ve aşıya olan talebin artırılması yö-
nünde yapılması gereken çalışma-
lar değerlendirildiği toplantıda Vali 
Özkan, aşıya olan talebin eksiksiz 
yerine getirmesi için Eylem Planı 
hazırlanması yönünde Kaymakam-
larımıza talimatlar verdi.

Vali Vahdettin Özkan’ın baş-
kanlığında gerçekleştirilen toplan-
tıya, video-konferans aracılığıyla 
Kaymakamlarımızla beraber Vali 
Yardımcıları Mehmet Aydın ve Hacı 
İbrahim Türkoğlu, İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftçi 
ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Meram’da kurbanlık satış 
yeri tahsis işlemleri başladı

Meram’da kurbanlık satışları 
için tahsis işlemleri başladı. Meram 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne 
yapılacak başvurular sonucunda 
tahsisler müracaat sırasına göre 
belirlenecek. Meram’da, Kurban 
Bayramı hazırlıkları hız kazandı. 
Kurban Bayramı’nın tüm ilçede 
rahat ve huzur içinde geçirilebil-
mesi amacıyla aylar öncesi başla-
yan hazırlıklar çerçevesinde satış 
yeri tahsis işlemleri için başvurular 
başladı. Meram Belediyesi hizmet 
binasında bulunan Zabıta Müdür-
lüğü’nde gerçekleştirilen müracat-
larda satış yapmak isteyen esnaflar 
başvurularını nüfus cüzdanı ile 
gerçekleştirebiliyorlar. Tahsislerin 
başladığı ilk günde müracaatlarda 
yoğunluk yaşandı. 13 Temmuz 
Salı günü başlayacak satışlar için 
yer tahsisleri geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da kura ile değil 
müracaat sırasına göre belirlene-
cek.

ÇOMAKLI KURBAN SATIŞ YERİ 
DIŞINDA KURBANLIK HAYVAN 
SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK
Meram Belediyesi, vatandaş-

ların sağlıklı ve düzenli bir şekilde 
kurban alış-verişlerini yapmalarını 
sağlayabilmek amacıyla Çomak-
lı Mahallesi Bahçelievler Caddesi 
üzerinde bulunan Kurban Satış Ye-
ri’nde sürdürdüğü çalışmalarda da 
sona yaklaştı.  Meram Belediyesi 
Veterinerlik Müdürlüğü’nden ya-
pılan açıklamada 2021 yılı Kurban 
Bayramı için de bu alanın dışında 
kurbanlık hayvan satışına izin ve-
rilmeyeceği bildirildi. Açıklamada 
ayrıca; “Satış amacıyla getirilen 
hayvanların sevk belgeleri, kulak 
küpeleri ve pasaportlarının bu-
lunması, dişi hayvanların, serbest 
veteriner hekimlerden alınmış 
damızlık değeri taşımadığına dair 
Veteriner Hekim Raporu’nu giriş 
esnasında görevlilere göstermeleri 
gerekmektedir. Kurban satış yerin-
de kontrol amacıyla 24 saat hizmet 
veren Veteriner Hekimler görev-
lendirilmiştir. Vatandaşlarımız 
kurban alırken kurbanlık hayvan-
ları ücretsiz olarak, görevli veteri-
ner hekimlere muayene yaptırabi-
leceklerdir” görüşlerine yer verildi.
n HABER MERKEZİ

Vali Vahdettin Özkan
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Beyşehir Gölü’nün sazlık alanında yangın çıktı
Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 

Gölü kenarındaki sazlık alanda 
çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Beyşehir ilçesi Soğla 
mevkisindeki sazlık alanda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
göl kenarında çok sayıda büyük 
ve küçükbaş hayvanın da otlatıl-
dığı ve kazların beslendiği sazlık 
alanda henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. 

Su kuşlarının da yaşam sür-
düğü alandan metrelerce duman-
lar yükseldi. Yangında bölgede 
bulunan besihanelerde kalan 
ve alanda beslenmede olan bazı 
büyükbaş hayvanların da alevler 
arasında kaldığı ihbarı üzerine 
harekete geçen itfaiye ekipleri, 
alana gelerek alevlere su sıkarak 
müdahalede bulundu. Bölgenin 

balçık ve bataklık olması nede-
niyle ilerlemekte oldukça zorla-
nan ve alevlerin yoğunlaştığı bazı 
bölgelere giremeyen itfaiye ekibi, 
bölgeye sevk edilen bir iş maki-
nesi tarafından toprak dökülerek 
oluşturulan köprüden geçiş sağ-
layabildi. 

Alevler arasında kalan bü-
yükbaş hayvanlar ise ekipler ta-
rafından yangın mahallinden çı-
karılarak bölgeden uzaklaştırıldı. 
Rüzgarın da zaman zaman etkili 
olması sebebiyle geniş bir alanda 
etkili olan sazlık yangını ekipler 
tarafından uzun uğraşların ardın-
dan kontrol altına alındı. Yangına 
karşı takip altında bulunduruldu-
ğu öğrenilen sazlık alandaki yan-
gın sonraki hali drone ile görün-
tülendi.
n İHA

Zina yeniden suç 
kapsamına alınsın

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet 
ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil 
Diyanet-Sen) Genel Başkanı Ce-
laleddin Gül, önemli açıklamalar-
da bulundu. 2004 yılında Avrupa 
Birliği’nin “Müzakereleri başlat-
mayız” çıkışına karşı zinanın suç 
kapsamından çıkarıldığını belirten 
Gül, bu durumun aile kurumunun 
dibine konulan bir dinamit oldu-
ğunu vurguladı. Bu durumun ka-
bul edilemez olduğunu ve düzel-
tilmesinin zorunlu olduğunu dile 
getiren Gül, şunları kaydetti, “Ha-
tırlanacağı üzere, Avrupa Birliği 
(AB) üyelik müzakereleri sırasında, 
AB Türkiye’yi zinayı suç sayarsa 
“müzakerelerin zora gireceği” ko-
nusunda uyarmış, kadın dernek-
leri ve örgütleri o dönemde birçok 
eylemler ve gösteriler yapmıştı. 
Böylece Avrupa Birliği yolunda 
suç olmaktan çıkan zina, toplum-
sal çöküşte ürkütücü boyutlara ta-
şınmış oldu. Uzun zamandan beri 
dine ve dini değerlerimize yönelik 
organizeli, sistematik ve tek mer-
kezden yönetilen saldırılar var. Bu 
saldırılar her koldan yürütülmekte, 
aile yapımızı ve gençliğimizi ciddi 
boyutlarda tehdit etmektedir. Top-
lumsal yapımıza muhalif diziler ve 
TV programlarıyla iffet, hayâ, na-
mus vb. değerler yıpratılmaktadır. 
Gayr-i meşru ilişkiler, zina, fuhuş 
vs. sıradan şeylermiş gibi gösteril-
mekte ve toplumun bunları nor-
malleştirmesi hedeflenmektedir. 
Sanat adı altında işlenen iğrençlik-
ler, televizyon ekranlarını kanali-
zasyona çevirmiş durumda. Çeşitli 
kanallarda yayınlanan dizilerdeki 
ilişkiler, toplumun ahlak anlayışını 
zedeliyor, aile kurumunu dinamit-
liyor, taciz ve tecavüz vakalarını 
körüklüyor. Mil Diyanet Sen ola-
rak, aile kurumunu dinamitleyen 
tüm unsurlarla mücadele ediyo-

ruz ve etmeye devam edeceğiz. 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı 
yasanın aileyi nasıl tahrip ettiğine 
ilişkin ciddi muhalefet sergileyerek 
kamuoyu oluşturduk ve nihayet 
Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekildi. Şimdi atılması gereken 
ikinci adım 6284’ün ilğası ve 'zina-
nın suç olarak' tanımlanıp yeniden 
TCK’ya girmesidir. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan, kısa süre önce TBMM grup 
toplantısı sonrasında gazetecilere 
zina konusuyla ilgili şu özeleşti-
riyi yapmış ve zinanın tekrar suç 
kapsamına alınması gerektiğini şu 
şekilde vurgulamıştı: “Zina konu-
sunda yeniden ele alınmasının çok 
isabetli olacağının düşüncesinde-
yim. Bu toplumun manevi değer-
ler noktasında farklı bir konumu 
var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, 
bu bir özeleştiridir; bu konuda bir 
yanlışımız oldu. Zina ile ilgili dü-
zenlemeyi de yapmak suretiyle 
tacizler vs. belki de aynı kapsam 
içinde değerlendirmemiz lazım.” 
Mil Diyanet Sen olarak ülkemiz-
de yaşanan manevi tahribata dur 
demek için acil eylem planı olarak 
şu önerileri sunuyoruz: Kur’an-ı 
Kerim’de açık nâslarla yasaklanan 
zina, yasalarda da suç sayılsın! Eş 
cinsel LGBT dernekleri kapatıla-
rak tüm faaliyetleri yasaklanmalı, 
İstanbul Sözleşmesi’nin arka bah-
çesi ve tahrip gücü olan 6284’ün 
ivedilikle kaldırılmasını, Aile Ba-
kanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
iş birliğiyle ‘Aile kurumunu koru-
maya yönelik’ tedbirler ve projele-
rin başlatılması, Diyanet-RTÜK iş 
birliği. RTÜK 9 üyesinden birisinin 
Diyanet’ten seçilerek Diyanet’in 
RTÜK’te temsilinin sağlanması, 
RTÜK içinde ‘Ahlak Denetim Ku-
rulu’ kurulması.
n EMİNE ÖZDEMİR

Halkapınar Belediyesi tarafından 
yaptırılan Şehit Yüzbaşı Ercan Solak 
Sosyal Tesisleri açılış töreninde ve-
rilen halk konserine çok sayıda ilçe 
sakini katıldı.

Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sos-
yal Tesisleri açılış programında ko-
nuşan Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, "1 temmuz nor-
malleşme kararlarının ardından dört 

ay gibi kısa sürede tamamladığımız 
şehit Yüzbaşı Ercan Solak sosyal te-
sislerinde siz değerli misafirlerimizi 
ağırlamaktan ve bu tesise şehidimi-
zin ismini vermekten gurur ve onur 
duyuyorum. Halkapınar doğası ve 
tarihi açısından iç Anadolu’nun gü-
zide bir ilçesidir. Özellikle İvriz ve 
piknik alanlarımız ile nefes alınan bir 
doğa konumundadır. Hizmet etmek 

için ne gerekiyorsa yapmaya çabalı-
yoruz. Toplam 10 bin metrekarelik 
alanda kurduğumuz içerisinde ço-
cuk oyun grupları, yürüyüş alanları 
kafe ve bistromuz hizmet verecek." 
dedi. Programda sırası ile MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Ereğli Kaymakamı, Halka-
pınar Kaymakam vekili Edip Çakıcı, 

Şehit Yüzbaşı Ercan Solak'ın babası 
İbrahim Solak, MHP Konya Millet-
vekili Esin Kara'da birer selamlama 
konuşması yaptı. Çok sayıda ilçe 
sakininin ilgi gösterdiği Halkapınar 
Belediye binası önünde gerçekleşen 
açılış konserine ise Konya ve Ereğli 
bölgesinin tanınan yerel sanatçıları 
sahne aldı.
n AA

Halkapınar Belediyesi sosyal tesis açtı

Nikahının kıyılacağı gün kaza geçiren genç hayatını kaybetti. Gencin dayısı Mustafa Yaman, “Evin tek oğluydu, ateş 
düştüğü yeri yakıyor. Kazadan 1 hafta önce kendisine ev tuttuk, dayadık, döşedik. Sevinçliydi ama nasip olmadı" dedi

Nikahının kıyılacağı 
gün ölüm günü oldu

Konya'da nikah töreninin olaca-
ğı gün kaza geçiren grafiti sanatçısı 
genç, hayatını kaybetti. Kent mer-
kezinde dün sabaha karşı meydana 
gelen kazada, Hasan Çağlayan'ın 
(22) kullandığı otomobil kontrol-
den çıkarak elektrik direğine çarptı. 
Hastaneye kaldırılan Çağlayan, mü-
dahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 
Düğün hazırlığında olduğu öğre-
nilen Çağlayan'ın, merkez Meram 
ilçesindeki baba evinde üzüntü ha-
kim. Evin tek oğlu olan gencin ya-
kınları, baba evine gelerek yakınla-
rına taziyelerini iletiyor. Çağlayan'ın 
dayısı Mustafa Yaman, yeğenini çok 
sevdiğini, önceki pazar günü birlikte 
yeğeninin doğum gününü kutladık-
larını söyledi.

Dün de yeğeninin geçirdiği kaz-
da yaşamını yitirdiğini ifade eden 
Yaman, "Çok üzgünüz, 22 yaşın-
daydı. Geçen pazar doğum gününü 
kutladık, bu pazar maalesef geçir-
diği trafik kazası sonucu hayatını 

kaybetti, takdir Allah'tan." diye ko-
nuştu.

Yaman, mermercilik işiyle uğ-
raştığını, Çağlayan'ın da yanında 
çalıştığını, yeğeninin boş vakitle-
rinde de grafiti sanatıyla uğraştığını 
anlattı. Çağlayan'ın evin tek çocuğu 
olduğunu, anne babasının üzerine 

titreyerek büyüttüğünü dile getiren 
Yaman, şunları kaydetti: "Anne ba-
banın durumunu anlatmak müm-
kün değil, konuşacak mecalleri bile 
yok, çok üzgünüz. Evin tek oğluydu, 
ateş düştüğü yeri yakıyor. Kazadan 
1 hafta önce kendisine ev tuttuk, 
dayadık döşedik. Boyasını, badana-

sını beraber yaptık, çok sevinçliydi 
ama nasip olmadı. Aynı gün, yani 
dün nikah töreni vardı. Sabaha karşı 
kazada yaşamını yitirdi. Cenazesini 
de dün ikindi namazının ardından 
defnettik. Evlenmek nasip olmadı, 
umarım Rabbim öbür tarafta hayal-
lerini gerçekleştirir." n AA

Merhum Hasan Çağlayan Merhum Çağlayan’ın dayısı Mustafa Yaman 

Grafiti sanatçısı olan merhum Çağlayan’ın eserlerinden bazıları. 
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Fenerbahçe, Pereira'nın ikinci döne-
minde şampiyonluk hasretine son vermek 
istiyor. Son yıllarda 3 teknik direktör, ikinci 
dönemlerinde beklentileri karşılayamadı. 
Fenerbahçe'de son yıllarda 3 isim, iki kez 
teknik direktörlük görevine getirildi.

İlk dönemlerinde sarı-lacivertli takı-
ma ligde şampiyonluk yaşatan Christoph 
Daum, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal, 
ikinci kez görev yaptıkları sürede ise bek-
lentileri karşılayamadı.

Pereira, ilk döneminde ulaşamadığı 
şampiyonluğa, ikinci döneminde ulaşmayı 
hedefliyor.

EN SON İKİNCİ ŞANSI 
YAKALAYAN İSİM ERSUN YANAL
Fenerbahçe'de ikinci kez teknik direk-

törlük görevine getirilen son isim Ersun 
Yanal oldu. Deneyimli teknik adam, 2013-
2014 sezonunda son şampiyonluğunu 
kazandırdığı Fenerbahçe'de 2018 Aralık'ta 

taraftarın da büyük isteği üzerine yeniden 
görev aldı.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbah-
çe, 2018-2019 sezonunu 6. sırada tamam-
ladı. Sarı-lacivertli takımın, 2019-2020 
sezonunda da beklentilerin altında kalması 
üzerine 2020 Mart'ta Yanal ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki 
ikinci döneminde 56 resmi maça çıktı. Bu 
müsabakalarda 27 galibiyet, 15 beraberlik 
ve 14 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ta-
kım, 1,7 puan ortalaması elde etti.

AYKUT KOCAMAN'IN 
İKİNCİ DÖNEMİ BİR SEZON SÜRDÜ
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın ikinci 

kez teknik direktörlük yaptığı dönemde de 
istenilen başarıyı elde edemedi.

Kocaman, sarı-lacivertli takımda ilk 
kez 2010'da teknik direktörlük görevine ge-
tirildi. Görev yaptığı ilk dönemde 3 sezon 
Fenerbahçe'nin başında kalan Aykut Koca-

man, sarı-lacivertlilere bir lig ve 2 Türkiye 
Kupası şampiyonluğu yaşattı.

Dört sezon sonra tekrar Fenerbah-
çe'nin başına geçen Aykut Kocaman, ilk 
döneminde büyük başarılar yakaladığı 
sarı-lacivertli ekipte bu kez beklentileri 
karşılayamadı. 2017-2018 sezonunu ezeli 
rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikin-
ci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ali 
Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 
Kocaman ile yollar ayrıldı.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin ba-
şındaki ikinci döneminde 47 resmi maça 
çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 29 galibiyet, 11 
beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadığı bu 
müsabakalarda 2,1 puan ortalaması ya-
kaladı.

DAUM İLE ŞAMPİYONLUK 
İKİNCİ KEZ SON MAÇTA KAYBEDİLDİ
Fenerbahçe, Alman teknik adam Ch-

ristoph Daum'un ikinci kez görev yaptığı 

dönemde de istediği performansı sergile-
yemedi. 

Daum, 2003-2004 sezonunda ilk kez 
başına geçtiği Fenerbahçe'yi iki sezon üst 
üste lig şampiyonluğuna taşıdı. Sarı-laci-
vertli takımın 2005-2006'da ise ligde şam-
piyonluğu son haftada kaybetmesi üzerine 
Alman teknik adamla yollar ayrıldı. 

Üç sezon sonra tekrar Fenerbahçe'nin 
başına getirilen Christoph Daum'un ikinci 
dönemi ise sadece bir sezon sürdü. Sa-
rı-lacivertlilerin 2009-2010'da da aynı ben-
zer sonla karşılaşarak şampiyonluğu son 
müsabakada kaçırmasının ardında Alman 
teknik adamın sözleşmesi karşılıklı olarak 
feshedildi. 

Fenerbahçe, Daum'un ikinci dönemin-
de yaptığı 56 karşılaşmada 36 galibiyet, 9 
beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sa-
rı-lacivertliler, söz konusu sezonda maç 
başına 2,1 puan elde etti. n AA

Fenerbahçe şampiyonluk
hasretini bitirmek istiyor

Fenerbahçe, yeniden teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira yönetiminde, son dönemde ikinci kez bu şansı yakala-
yan çalıştırıcılarla elde edemediği şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Süper Lig'de 2014'ten bu yana devam eden şampiyon-

luk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin yolları, Portekizli çalıştırıcı ile 2021-2022 sezonu öncesi yeniden kesişti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşik-
taş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup 
etmesiyle Süper Lig'de gelecek sezon 
Avrupa kupalarında mücadele edecek 
takımlar netleşti.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile 
ikinci Galatasaray, Türkiye’yi UEFA Şam-
piyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşik-
taş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla 
lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa 
Ligi'nde yer alacak. Lig dördüncüsü Trab-
zonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor 
da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mü-
cadele edecek.

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, "Dev-
ler Ligi”nde doğrudan gruplarda müca-
dele edecek. Ancak siyah-beyazlıların 
eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu 
durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 
hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin 
Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.

Manchester City ile Chelsea arasın-
da oynanacak final maçını Manchester 
temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan 

gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Li-
gi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e 
giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler 
düzeyindeki en önemli futbol organizas-
yonuna elemelerde play-off etabından 
başlayacak.

Ligi averajla 2. sırada bitiren Gala-
tasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 
gruplara kalabilmek için mücadeleye 2. 
eleme turundan dahil olacak. Sarı-kırmı-
zılı ekip, İspanya'nın Villarreal takımı ile 
İngiltere temsilcisi Manchester United 
arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 
finalini İngiliz ekibinin kazanması duru-
munda 1 eleme turu eksik oynayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı 
kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden 
Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, grupla-
ra kalabilmek için play-off turunu geçme-
ye çalışacak.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde 
temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme 
turu, Demir Grup Sivasspor da ikinci ele-
me turundan katılacak. n AA

Beşiktaş, Salih Uçan’ı kadrosuna kattı

TFF, Hasan
Doğan’ı andı

Kanga ile
yollar ayrıldı

Sivasspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski 
başkanlarından Hasan Doğan'ı, vefatının 13. yıl dönümün-
de yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifa-
delere yer verildi: "Federasyonumuzun merhum Başkanı 
Hasan Doğan'ı vefatının 13. yılında saygı, sevgi ve rahmet-
le anıyoruz. Türk futbolunda kalıcı projelere imza atan ve 
kısa sürede büyük işler başaran Hasan Doğan, 5 Temmuz 
2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 
Bilgisi, güler yüzü, saygınlığı ve örnek kişiliği ile daima ha-
tırladığımız Hasan Doğan'ın ismi, 2014'te açılan Riva Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılıyor. Süper 
Lig'in 2015-2016 sezonu da merhum Başkanımız adına oy-
nanmıştı." n AA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kanga ile karşılıklı 
anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kayserispor'a 2020-
2021 futbol sezonu başında Fransa'nın Angers takımından 
transfer edilen Wilfried Kanga, camiayı memnun edici bir 
performans sergileyemedi. Geride kalan sezon Kayserispor 
forması ile 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 
Fransız futbolcu, sadece 3 gol atabildi. 23 yaşındaki Fransız 
futbolcu, 2020-2021 futbol sezonunda sarı kırmızılı forma 
altında 14 Süper Lig maçında 919 dakika oyunda kalırken 
Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atabildi. 1 gol 
de Türkiye Kupası maçında atan Kanga, ligin ikinci yarısın-
da lisansı askıya alındığından dolayı Kayserispor forması 
giyememişti. n İHA

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalış-
malarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın 
üçüncü gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saat-
lerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Saat 
18.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. 
Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle baş-
layan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam 
etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan 
Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift 
kale maç yaptı. n İHA

Hagi ve Popescu’dan Galatasaray’a ziyaret
Galatasaray'ın efsane futbolcusu 

Gheorghe Hagi Florya'ya her zaman 
geldiğinde burada geçirdiği yıllar ak-
lına geldiğini söylerken, sarı-kırmızılı-
ların diğer bir efsane futbolcusu Gheo-
rghe Popescu da Florya'ya geldiğinde 
kendini evinde hissettiğini ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanın-
da özel konukları vardı. Sarı-kırmızı-
lıların efsane futbolcuları Gheorghe 
Hagi ve Gheorghe Popescu takımı 
ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale 
maçı Teknik Direktör Fatih Terim 
ile beraber izledi. Hagi ve Popescu 
daha sonra GS TV’ye açıklamalarda 
bulundu. Tekrar Florya’da olduğu için 
mutlu olduğunu ifade eden Hagi, "Her 
zaman buraya geldiğimde burada ge-
çirdiğim yılları aklıma geliyor. Hocayı 
ve takımı görmek beni çok mutlu etti" 
dedi.

GALATASARAY ADETİNDE 
KAZANMAK VARDIR

Bu sezon Galatasaray’dan bek-
lentilerinin sorulması üzerine ise 
Gheorghe Hagi, "Her sezon başında 
ve Galatasaray adetinde kazanmak 
vardır. Her zaman şampiyonluk için 

oynar. Yola bu şekilde çıkıyor. Böyle 
bir kulüp içerisinde mantalite bu ol-
ması lazım diye düşünüyorum" diye 
cevap verdi.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampi-
yonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi 
PSV ile oynayacakları maç hakkında 

da konuşan Hagi, "Kolay bir maç de-
ğil. Galatasaraylı futbolcuların kafa-
sında her zaman bu olması gerekiyor; 
geçemeyeceği rakip olmaması lazım. 
Biz her rakipten geçebilecek durum-
dayız diye düşünürlerse o zaman her 
şey mümkün olabilir ve gruptan çı-

karlar diye düşünüyorum" ifadelerini 
kullandı.
"FLORYA’YA GELDİĞİMDE EVİMDE 

OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"
Florya’ya geldiğinde kendini evin-

de gibi hissettiğini söyleyen Popescu, 
"Bana göre Florya hiç değişmemiş. 

Oyuncu dönemimdeki olan aynı Flor-
ya olarak kaldı diye düşünüyorum. 
Hocayı görmekten çok mutlu oldum, 
çok sevindim. Kendisi ile görüşmek-
ten her zaman mutluyum. Buraya gel-
diğimde sanki diğer oynadığım kulüp-
lerde gittiğimde hiç hissetmediğim bir 
duygu hissediyorum. Her zaman özel 
bir duygu" şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon 
1 golle kaçırdığı Süper Lig şampiyon-
luğu ve bu sezondan beklentilerinin 
sorulması üzerine Gheorghe Popes-
cu, "Futbolda her zaman bir denge 
sağlanır. Dolayısıyla ümit ediyorum 
ki bu sezon 1 gol farkla şampiyon olur 
diye temenni ediyorum. Galatasaray 
derken her zaman kazanmak aklıma 
geliyor. Her zaman bunu düşünmemiz 
gerekiyor. Her sezon başında bunu 
düşünerek yola çıkmaları gerekiyor" 
açıklamasında bulundu. n AA
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Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde 
1-4 Temmuz tarihleri arasında Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda 
düzenlenen ‘Minikler ve Küçükler Masa 
Tenisi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım 
Seçmeleri’ sona erdi. 33 ilden yaklaşık 400 
sporcunun katılım sağladığı müsabakalar 
büyük heyecana sahne oldu. 

Müsabakalarda Konya'yı temsil eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi 
Takımı Şampiyonayı 2 madalya ile tamam-
ladı. Minik Altı kategorisinde mücadele 
eden Selçuklu Belediyespor Kulübü spor-
cusu Ali Enes Seren Türkiye Şampiyonu 
olarak önemli bir başarıya imza attı. Mi-
nikler kategorisinde mücadele eden Gülce 
Dönmez ise şampiyonayı dördüncü sırada 
tamamladı. Büyük heyecana sahne olan 
final müsabakalarını Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Be-
lediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ça-
kar, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ab-
durrahman Şahin ve Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan’da 
yerinde takip etti. Final maçlarının ardın-

dan dereceye giren sporculara ödüllerini 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı takdim etti.

 “SELÇUKLU SPORUN MERKEZİ 
OLMAYA DEVAM EDECEK”

Spora olan desteklerinin devam edece-
ğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı: “Burada hakikaten 
çok güzel müsabakalar gerçekleşti. Son 
final müsabakalarını da birlikte izlemiş 
olduk. Müsabakaya katılan bütün sporcu-
larımızın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
Aslında sıralamada birinci olanlar sevindi, 
ikinci, üçüncü, dördüncü olanlar biraz üzül-

düler ama bizim gözümüzde, gönlümüzde 
hepsi birer şampiyon bütün sporcularımızı 
tebrik ediyorum.  Sporcularımızla birlikte 
onların ailelerini de tebrik ediyorum onların 
desteği olmasa hem çocuklarımız spora bu 
şekilde ilgi duyamazlar hem de bu başarı-
ları elde edemezler.

Bütün antrenörlerimize, hocalarımıza 
çocuklarımızı çalıştıran ekiplerimize de ay-
rıca teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen hafta 
tenis turnuvasının ödül törenini yaptık, ön-
ceki hafta bisiklet turnuvalarının madalya 
törenleri yaptık bugün de masa tenisi tur-
nuvasının ilk ödül törenini yapıyoruz. Önü-
müzdeki günlerde de pandemi sürecinin 
azalmasıyla birlikte sporla ilgili faaliyetleri-
miz artarak devam edecek. Selçuklumuzda 
bizde bütün spor faaliyetlerine ev sahipliği 
yapmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Gençlik Spor İl Müdürümüze, Masa 
Tenisi Federasyonumuza, burada görev 
alan hakemlerimize, bütün ekibe ayrı ayrı 
teşekkür ediyor hayırlı olsun diyorum.” ifa-
delerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor
2 madalya kazandı

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Minikler ve Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyo-
nası ve Milli Takım Seçmeleri’ sona erdi. 33 ilden yaklaşık 400 sporcunun katılım sağladığı müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. 

Müsabakalarda Konya’yı temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Şampiyonayı 2 madalya ile tamamladı

ATP Challenger seviyesinde ilk şam-
piyonluğunu kazanan Türkiye’nin 1 nu-
marası Çelikbilek Dünya Klasmanında 
daha iyi yerlere gelmek istiyor.

Konyalı Tenisçi Altuğ Çelikbilek Por-
tekiz’de düzenlenen Uluslararası Porto 
Open Turnuvasında şampiyon oldu. Final 
maçında Fransız Quentin Halys’i 6-2 ve 
6-1’lk setlerle 2-0 mağlup ederek zafere 
ulaşan Çelikbilek toplamda altıncı, ATP 

Challenger seviyesinde ise ilk şampiyon-
luğunu kazandı. Çelikbilek, sert zeminde 
düzenlenen ATP Challenger Tour'da yarı 
final ve finalde rakiplerine yalnızca 6 
oyun verdi. Finalde Fransız Quentin Halys 
ile karşılaşan Çelikbilek, 1 saat 7 dakika-
lık mücadele sonunda 2-0 galip gelerek 
Marsel İlhan ve Cem İlkel’in ardından 
Challenger seviyesinde şampiyonluk ka-
zanan üçüncü Türk tenisçi unvanını elde 

etti. Porto Open ile ilgili değerlendirme 
yapan Çelikbilek, "Turnuvaya çok kötü 
başladım, top hissiyatım ve genel hissi-
yatım çok kötüydü ama her maç mücade-
le vererek ve maçlardan sonra ekstra ant-
renmanlar yaparak üzerine koyduğumu 
düşünüyorum. Final ve yarı finalde ise 
çok iyi tenis oynayarak rahat galibiyetler 
alıp ATP Challencer seviyesinde ilk şam-
piyonluğumu elde ettim" dedi.

Şampiyon tenisçi Altuğ Çelikbilek, 
Türkiye’nin 1 numarası olmasıyla ilgili 
olarak da, "Tabii ki de Türkiye 1 numarası 
olmak özel bir his. İnşallah Cem ile birlik-
te kendimizi daha yukarı çekeriz. Böylece 
kimin 1 kimin 2 olduğundan ziyade Türk 
tenisinde iki sporcu ilk 100’e girmiş, ilk 
50’ye girmiş hatta belki daha iyisini yap-
mış olur. Benim için bu daha önemli" diye 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konyalı Tenisçi Altuğ Çelikbilek Porto’da şampiyon

Kemal Canbolat
Konyaspor Basket’te

Çumralı bisikletçiler
Milli takıma davet edildi

Alihan Bayraktar
Dünya üçüncüsü oldu

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’da transfer 
çalışmaları devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar, son olarak Si-
gortam.net forması giyen pivot Kemal Canbolat ile anlaşma 
sağladı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir 
açıklama yayımlayan Konyaspor Basket, “Yeni sezon için 
transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz pivot Kemal 
Canbolat ile prensipte anlaştı.” ifadelerini kullandı. 27 
yaşında olan basketbolcu Suriye milli takımının formasını 
giyiyor. n SPOR SERVİSİ

Çatalhüyük Çumra Belediyespor bisiklet takımı sporcu-
larından Fatmanur Doğan, Muhammed Çevik ve Ali Gök 8-9 
Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak olan bisik-
let yol yarışlarında milli takımı temsil edecek. Konuyla ilgili 
bir paylaşım yayınlayan Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, “Başarıları ile her zaman iftihar ettiğimiz Şampi-
yonlarımıza 'Milli Davet' 8-9 Temmuz tarihleri arasında 
Kayseri’de yapılacak olan uluslararası bisiklet yol yarışla-
rına Çatalhüyük Çumra belediye spor bisiklet takımımızın 
sporcularından genç bayanlarda Fatmanur Doğan, genç 
erkeklerde Muhammed Çevik ve elit erkeklerde Ali Gök 
davet edildi. 

Sporcularımız 'Milli Gururu' yaşayacak olmanın se-
vincini bizimle paylaştı. Kulüp antrenörümüz İsmail Uğur-
lu'nun başında olduğu milli takımımıza ve sporcularımıza 
milli görevde başarılar diliyorum.” dedi. n SPOR SERVİSİ

İstanbul’da gerçekleşen Dünya İşitme Engelliler Gü-
reş Şampiyonası’nda Konyalı milli spocu Alihan Bayraktar 
önemli bir dereceye imza attı. Konya SEM sporcusu dünya 
üçüncüsü oldu. Konuyla ilgili Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Sporcu Eğitim Merkezimizde yetişen ilimiz milli sporcusu 
Alihan Bayraktar, Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyo-
nasında 72 kiloda bronz madalya kazanarak Dünya 3.sü 
oldu. n SPOR SERVİSİ

Akşehir’de trap atışı yarışması düzenlendi
Konya’nın Akşehir ilçesinde, 62. 

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenliği kapsamında trap atışları yarış-
ması yapıldı.

Akşehir’de 62. Uluslararası Ak-
şehir Nasreddin Hoca Şenliği kap-
samında düzenlenen trap atışları 
yarışmasına 68 kişi katıldı. Dereceye 
giren 12 yarışmacının ödülleri ise 10 
Temmuz Cumartesi günü Nasreddin 
Hoca Stadyumu’nda yapılacak olan 
En Güzel Gözlü Eşek, Eşeğe Düz ve 
Ters Binme Yarışmaları’nın hemen 
ardından protokol üyelerinin katılımıy-
la takdim edilecek. Alanyurt Mahalle-
si’ndeki yarışmaya Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
İbrahim Öncel, Nasreddin Hoca Av 
Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet 
Küçüktongarlak’ın yanı sıra çok sayıda 

yarışmacı katıldı.
Trap atışlarının bitmesiyle bir 

konuşma gerçekleştiren Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, “62. 
Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 
Şenliği kapsamında Alanyurt Mahal-
lesi’ndeyiz. Nasreddin Hoca Av Doğa 

Sporlar Kulübümüz ve Akşehir Beledi-
yemizin ortaklaşa yürüttüğü trap atışı 
yarışması keyifli ve çekişmeli oldu. 
Kazasız belasız bir şekilde bu yarış-
mayı tamamladık. Bu yarışmanın bize 
farklı bir boyut, farklı bir bakış açısı 
ve zenginlik kazandırdığını düşünü-

yorum. Yarışmaya katılan av ve doğa 
severlerimize teşekkür ediyor, avcılık 
ve iş hayatınızda başarılarınızın deva-
mını diliyorum” diye konuştu.

Nasreddin Hoca Av Doğa Sporlar 
Kulübü Başkanı Mehmet Küçükton-
garlak ise, “62.Uluslararası Akşehir 

Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında 
Trap atışı yarışmasını gerçekleştir-
dik. Son derece güzel ve çekişmeli 
sahnelere ev sahipliği yaptığımızı 
düşünüyorum. Amacımız Avcı ve Atı-
cılar arasında birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmektir. İlgiden memnunum. 

Nasreddin Hoca Av Doğa Sporlar 
Kulübü olarak doğaya ve çevreye 
duyarlılığımızı artırmak içinde çalış-
malarımızı sürdürmeye devam edi-
yor, yarışmacı arkadaşlarıma ve av 
severlerimize katılımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada dereceye girenler ve 
alacakları ödüller sırasıyla şu şekilde 
1-Mehmet Kaymak Yarım otomatik 
G-12 Yivsiz Av Tüfeği, 2- İbrahim 
Arslan Kışlık Avcı Takımı, 3- Ali Türk 
Aslan 1 Koli Trap Fişeği,4- Mehmet 
Ateş 3 Kişilik Kamp Çadır Seti, 5- Anıl 
Türkoğlu Olta Takımı, 6- Osman Sol-
maz Avcı Seti, 7- Ferdi Bahadır Balıkçı 
Sandalyesi, 8-Orhan Aslan Piknik 
Mangalı, 9-Hamza Aslan Sırt Çantası, 
10- Gökhan Öz Av Yeleği, 11-Hasan 
Şen Balıkçı Boy Çizmesi, 12- Mustafa 
Aslan Kısa Çizme. n SPOR SERVİSİ
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Konya’nın başarılı genç iş insanlarından Genç ASKON Konya Şube Başkanı ve Envoy Petrol Genel Müdürü 
Ferhat Bozkurt, Türkiye’nin daha disiplinli ve sistematik bir çalışmayla dünyada söz sahibi olabileceğini söyledi 

Tek eksiğimiz disiplin
Konya’nın yetiştirdiği genç iş 

insanlarından biri de Envoy Pet-
rol Genel Müdürü Ferhat Bozkurt. 
Kendini çok iyi şekilde geliştiren 
Bozkurt, küçük yaşlarda girdiği iş 
hayatında şeker sattı, kırtasiye işleri 
yürüttü. Üniversite yıllarında da aile 
şirketi olan Envoy Petrol’de çalış-
maya başlayan Bozkurt, burada da 
birçok görevde bulundu. Son olarak 
genç yaşta şirketin Genel Müdür-
lüğü görevini üstlenen Bozkurt, 
bu önemli sorumluluğu başarılı bir 
şekilde yürütüyor. Aynı zamanda 
Genç ASKON Konya Şube Başkanı 
da olan Bozkurt, iş hayatında önem-
li hedefler koymuş durumda. Bu 
doğrultuda çalışmalar yürüten Boz-
kurt, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK)’te de etkin rol alıyor. Türki-
ye’nin dünya ekonomisinde önemli 
bir söz sahibi olabileceğini, bunun 
için de gayret göstermek gerektiğini 
belirten Bozkurt, “Tek eksiğimiz di-
siplin. Daha disiplinli ve sistematik 
çalıştığımız zaman dünyada söz sa-
hibi olmamızın önünde hiçbir engel 
kalmayacak” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1995 Hatay/Dörtyol doğum-

luyum. Aslen Konya/Kululuyum. 
Endüstri mühendisiyim. Evliyim 2 
çocuk babasıyım.

Şirketinizde hangi görevlerde 
bulundunuz? Şuandaki göreviniz 
nedir?

Şirketimiz 1985’ten beri 15 
istasyon ile akaryakıt sektöründe 
hizmet veriyor. Şirkette 3. Kuşak 
olarak çalışıyorum. Şirkette çaycı 
olarak başladım devamında akarya-
kıt satış görevlisi olarak çalışmaya 
devam ettim ardından marketlere 
baktım sonrasında muhasebe ve şu 
anda şirketin genel müdürlüğünü 
yürütüyorum.

Eğitim durumunuzdan bahse-
der misiniz?

Ben lise son sınıfa kadar Ha-
tay’da yaşadım. Sonrasında Ankara 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
bölümüne kayıt yaptırdım. 2. sınıfın 
sonunda Selçuk Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği bölümüne geçiş 
yaptım.

İş hayatına kaç yaşında ve nasıl 
başladınız?

Çok küçük yaşlardan beri bir şe-
kilde ticaretin içerisinde bulundum. 
İlk okul yıllarımda okuldaki arka-
daşlarıma şeker satarak başladım. 
Lise yıllarımda okulun kırtasiye iş-
lerini yapıyordum. Artık üniversite 

yıllarımda babamın yanında her 
pozisyonda babamın verdiği görev-
leri yaparak iş hayatına adım atmış 
oldum.

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

Küçük yaşlarda iş hayatına adım 
atan birisi olarak yaşanan en büyük 
problemin tecrübesizlik olduğunu 
düşünüyorum. Tecrübe size bazen 
ticarette 2+2=4 değildir diye söy-
lüyor. Farklı bileşenleri işin içerisine 
katmanız gerektiğini söylüyor. On-
dan dolayı ben bu sıkıntıları fazla-
sıyla yaşayanlardanım. Burada sizi 
doğru yönlendirebilecek insanlara 
ihtiyacınız oluyor. Benim buradaki 
en büyük destekçimde babamdı. 
Her konuda desteğini gördüm ha-
talı kararlarımda arkamda durdu 
ve çözüm üretme yoluna gittik her 
zaman. 

Kendinizi geliştirmek için han-
gi faaliyetleri yürütüyorsunuz?

İşten ve çocuklarımdan kalan 
zamanlarda kitap okumaya çalışı-
yorum. Tedx gibi platformlardan 
insanların tecrübelerini dinlemek 
hoşuma gidiyor. 

Herhangi bir sivil toplum kuru-
luşunda faaliyet yürütüyor musu-
nuz? Yürütmüyorsanız ilerde böyle 
bir düşünceniz var mı? 

Üniversite yıllarımın başından 
itibaren sivil toplum kuruluşlarında 
görev alıyorum. Sivil toplum kuru-
luşlarının gençler için kişisel gelişim 
anlamında çok önemli fırsatlar taşı-
dığını düşünüyorum. Gerek iletişim 
gerek network anlamında önemli 
kazanımlar elde edeceklerini düşü-
nüyorum. Şu anda aktif olarak Genç 
ASKON Konya Şube Başkanlığı gö-
revini yürütüyorum.

 Yurt dışı deneyimleriniz oldu 
mu? Bu deneyimlerin size kazan-
dırdıklarını kısaca anlatabilir misi-
niz?

Yurt dışı deneyimim çok fazla 
oldu. Başta Amerika olmak üzere 
birçok ülkeye seyahat etme fırsatım 
oldu. Yurt dışı seyahatlerim gerek 
eğitim gerek ticaret üzere oldu. 
Bana kazandırdığı en büyük dene-
yim ülkemizin kıymetini her gezim-
de daha çok bilme fırsatı vermesidir. 
Ülkemizin hem doğal hem beşerî 
güzelliklerinin tüm dünyadan çok 
daha güzel olduğuna inanıyorum. 
Tek eksiğimiz disiplin. Daha disip-
linli ve sistematik çalıştığımız za-
man dünyada söz sahibi olmamızın 
önünde hiçbir engel kalmayacak.

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

Bu hususta babamın çok bü-
yük emekleri var üzerimde. Babam 
sorumluluk veren ve sorumluluk 
verdiğinde hata payı bırakan hata 
yaptığınızda hatalarınızdan ders çı-
karmanızı bekleyen bir yönetici. Bu 
konuda benim en büyük şansımın 
babamın bizlere karşı yaklaşımı tu-
tumu olmuştur. Şu anda karar alıcı 
pozisyonda olan birisi olarak aldı-
ğım tüm kararlarda babamın küçük 
yaşlarda bize aşıladığı o ticari kültü-
rün etkilerini hissediyorum.

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

Ben sorun olmayan yerde yo-
lunda gitmeyen bir şeyler olduğunu 
düşünürüm. Bugün her evin içeri-
sinde nasıl kendine göre sorunları 
oluyorsa şirketlerde de aynı husus 
var. Bugün sadece gelenekçi kuşak 
yenilikçi kuşak çatışmasının yanın-
da personellerinizle bile birçok sefer 
fikir ayrılıklarına düşebiliyorsunuz. 
Buradaki en önemli husus herkesin 
birbirlerinin fikirlerine saygılı olma-
sı ve fikirleri çarpıştırması. Bugün 
siz oturup konuşabildiğiniz tartışa-
bildiğiniz sürece geliştirebilirsiniz. 
Ondan dolayı ben bu tarz ayrı düş-
tüğümüz konuları konuşarak daha 
iyi analiz ederek aşma yolunu tercih 
ediyorum ve nitekim başarılı oldu-
ğumuzu düşünüyorum.

İş hayatında gelecekle ilgili 
hedefleriniz nelerdir? (Hem şirket 

bazında hem de bireysel anlamda)
İş hayatımda gelecek ile alaka-

lı öncelikli hedefim sürdürülebilir 
gelecek nesillere aktarılabilir bir 
şirket oluşturmak. Bunun için yap-
tığınız işin kurumsal bir çerçeveye 
oturması şart. Bu kurumsallığı sağ-
lamak maalesef hemen istediğiniz 
anda olmuyor. Nitelikli insan gücü-
ne sahip olmanız gerekiyor. Çok şü-
kür şirketimiz bu vizyon ve misyon 
doğrultusunda ilerliyor. 

Kendinizi nasıl tarif edersiniz?
İnsan ilişkileri iyi olan çalışmayı 

seven ve iyi bir aile babası olarak 
tanıtırım.

İş hayatının ve günlük hayatın 
stresini atmak için neler yapıyorsu-
nuz? Belli başlı hobileriniz var mı?

Arkadaşlarımızla haftada bir 
voleybol maçı yapıyoruz. Seyahat 
etmeyi seviyorum. Genç ASKON 
ekibiyle beraber kurduğumuz bir 
çiftliğimiz var orada vakit geçirmeyi 
seviyorum.

İş hayatındaki ilişkilerinizi nasıl 
anlatırsınız?

İş hayatımda çalıştığımız iş or-
taklarımız partnerlerimiz perso-
nellerimiz ile çok iyi bir ilişkim var. 
İnsanlarla iletişim kurmayı seven 
birisiyim. Bu sayede çalıştığımız 
personellerimizle ve firmalarımızla 
uzun yıllar çalışma fırsatı buluyoruz. 
Tabi ki burada sadece ilişki yetmiyor 
dürüstlük iş ahlakı ve birçok bileşen 
daha var. Ama iş ilişkilerimizin güç-
lü olduğunu söyleyebilirim.

Günümüz iş dünyasıyla ilgili 
neler söylersiniz?

Günümüz iş dünyasını çok çalış-
kan dinamik ve sürekli gelişime açık 
buluyorum. Türkiye’nin bu dinamik 
ve çalışkan iş dünyasıyla çok fazla 
yol alacağını düşünüyorum. Özellik-
le yeni yetişen gençlerimizin ülke-
mizi farklı bir noktaya taşıyacağını 
düşünüyorum.

Yeni nesillerin iş hayatındaki 
çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? 

Yeni yetişen gençlerimizden 
ben çok ümitliyim. Gerek çalıştıkları 
kurumları gerek kendi şirketlerini 
dünyaya açıyorlar. Ben gençlerin 
arkasında durulursa ülkemizi yük-
sek katma değerli üretim noktasın-
da çok yukarıya taşıyacağını düşü-
nüyorum. Biz Genç ASKON olarak 
gençlerimizin dünyaya açılmaları 
noktasında Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) ile beraber dünya ti-
caretinde rol almaları için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz.

Ferhat Bozkurt

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Konuyla ilgili kulüpten yapılan açık-
lamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon 
Gençlerbirliği’nde forma giyen Soner 
Dikmen ile sözleşme imzaladı. Soner Dik-
men’in imza törenine, kulübümüz adına 
as başkanlarımızdan Süleyman Oğuz ka-
tıldı. 2020-2021 sezonunda kırmızı siyahlı 
kulüpte 34 maçta merkez orta saha ve ön 
libero mevkiinde forma giyen Soner Dik-
men İttifak Holding Konyaspor’umuzla 2 
yıllık resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreni sonrasında konuşan So-

ner Dikmen şunları söyledi: “İnşallah 
hem Konyaspor camiasına hem de benim 
adıma hayırlı olur. Büyük bir camiaya 
geldiğimin farkındayım. Aynı zamanda 
heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımın 
bazılarıyla tanışma imkânı buldum. Hoca 
da dahil herkes çok sıcakkanlı... Tesisler 
ve stadyumu görünce Konyaspor'un ne 
denli büyük bir camia olduğunu gelir gel-
mez ilk dakikadan itibaren anladım. İnşal-
lah taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon 
daha iyi bir Konyaspor izletiriz.”

27 yaşındaki Soner Dikmen, Kon-
yaspor’da 14 numaralı formayı giyecek.

SONER DİKMEN KİMDİR
İttifak Holding Konyaspor’un anlaş-

maya vardığı Soner Dikmen, 1 Eylül 1993 
tarihinde Ankara’da doğdu. Futbola Genç-
lerbirliği altyapısında başlayan Soner 
Dikmen, sonrasında Hacettepe takımına 
transfer oldu. 

2016 yılında Göztepe ile sözleşme im-
zalayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 
1 sezon sonra futbola başladığı yere Genç-

lerbirliği’ne döndü. Forma şansı bulmak-
ta zorlanan Soner, 2018-2019 sezonunu 
Kastamonuspor’da geçirdi. 

Geride kalan 2 sezonu ise Gençler-
birliği’nde sürdüren orta saha oyuncusu, 
45 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu kar-
şılaşmalarda 2 gol atan Soner Dikmen 
asist katkısı yapamadı. 2022’ye kadar 
sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbol-
cu, sözleşmesini feshederek Konyaspor 
ile anlaştı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Soner
Dikmen ile anlaştı
Konyaspor, transfer dış transferde Oğulcan Ülgün ve Serdar Gürler transferinden sonra Gençlerbirliği forması giyen Soner Dikmen ile 

de anlaşmaya vardı. Anadolu Kartalı, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geride kalan sezonu Başkent ekibinde geçiren 
orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği’nin küme düşmesiyle beraber kariyerine Süper Lig’de devam etmek adına Konyaspor ile anlaştı

Kartal’da 
hazırlıklar sürüyor

Remzi Ay 
taburcu edildi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yeni 
sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti. 
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ka-
yacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 
gerçekleştirilen sabah antrenmanı, core ve kuvvet çalışma-
sıyla başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden 
idman, 4 seri üzerinden oynanan çift kale maçlarla tamam-
landı.

Antrenmana, sağlık sponsoru Medicana Konya Hasta-
nesi’nde kontrolden geçen oyuncular Ibrahim Sehic, Amir 
Hadziahmetovic, Farouk Miya, Sokol Cikalleshi, Nejc Sku-
bic ve Zymer Bytyqi katılmadı.

Antrenman, CORE ısınma ve HITT koşuları ile başladı. 
Oyuncular, günün ilk antrenmanını 4 seri üzerinden oyna-
nan çift kale maçlarla tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Remzi Ay, Özel Akademi Meram Hastanesi’nden taburcu 
edildi. Evinde istirahatte olduğu öğrenilen Remzi Ay’ın du-
rumun iyi olduğu söylendi.

Geride kalan haftada istikamet halindeyken kalp krizi 
geçiren Remzi Ay, Medova Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ay’a 
ilk müdahale Medova Hastanesi’nde yapılırken, sonra-
sında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilmişti. 
Yaklaşık 1 hafta burada tedavisi süren Remzi Ay, Çarşamba 
günü uyandırılmış ve olumlu yönde tepki vermişti. Cuma 
günü ise Özel Akademi Meram Hastanesi’ne sevk edilen 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi 
Ay, dün taburcu edildi.
n SPOR SERVİSİ
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İttifak Holding Konyaspor Kulübü 
Başkanı Fatih Özgökçen ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyo-
nu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. 

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde 
gerçekleşen nezaket ziyaretine; TFF 1. 
Başkan Vekili Servet Yardımcı, Baş-
kan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim ve 
İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Genel 
Sekreter Kadir Kardaş ile İttifak Holding 
Konyaspor Başkan Yardımcısı Kazım 
Küçükçöğen, Asbaşkan Sertaç Tuza, 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Dağlı ve 
Genel Sayman Mehmet Akcan katıldı. 

Ziyarette Özdemir ve Özgökçen kar-
şılıklı hediye takdimlerinde bulundu.

2021-2022 sezonu isminin Kon-
yaspor’un kurucu üyelerinden Süreyya 
Ege olması adına federasyon yetkilileri 
ile görüşen Konyaspor Kulübü Başkanı 
Fatih Özgökçen, konuyla ilgili resmi 
sosyal medya hesabından bir açıklama 
yayınladı. 

Özgökçen, “Yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımızla TFF Başkanı Sayın Ni-

hat Özdemir’i ziyaret ettik. 2021-2022 
Sezonunun ismiyle ilgili resmi başvu-

rumuzu gerçekleştirdik.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Özgökçen’den Riva’ya çıkarma 

Fısıltı gazetelerinde ya da sosyal 
medyada isimleri geçen futbolculara 
bakarak hareket etmek, ya da yazıp çiz-
mek bir insanı ne kadar doğrulara gö-
türmez ise bu sektöre yabancı olmayan 
insanlara minik de olsa bir fikir verir…

Benim futbol aklım bunu söyler…
Konyaspor’da yeni yönetim, yeni 

oyuncular, 100. Yıl söylemleri, taraf-
tarların içlerindeki umutları yeşertiyor, 
dolayısıyla da haklı olarak beklentileri 
artırıyor… 

Ancak…
Gerek ekonomik zorluklar, gerek 

şehrin ilgisizliği, gerekse mevcut kadro-
nun yetersizliği ve kapasitesi, en önem-
lisi de takıma katılacak oyuncuların 
kalitesi kafalarda büyük bir soru işareti 
oluşturuyor…

Dolayısıyla da temsilcimiz, bu 
olumsuzluklar sarmalında, ligde neler 
yapacağı konusunda net bir bilgi ver-
miyor…

Elbette gönlüm Konyaspor’un ba-
şarılı olmasından yana…

Eğri oturup doğru konuşalım… 
Konyaspor’da kalitenin artması, ta-

kımın başarılı olması, bir anlamda şeh-
rin yöneticileri, şehrin kanaat önderleri, 
kulübün yöneticileri, taraftarları, şehrin 
medyası ve en son teknik adamların ve 
futbolcuların kalitesinin artması ve ço-

ğalması ile orantılıdır…
Bunların olmadığı bir yerde başarı 

istemek ne kadar doğru, onun da tartı-
şılması gerekir… 

Sağ olsun Çevre Bakanımız Murat 
Kurum bu konuda duyarlı…

Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’da sahada…

Hem iktidar, hem de muktedir ol-
manın verdiği gücü Konyaspor’a yan-
sıtmaya çalışıyorlar…

Ne kadar yansıtıyorlar?
Bilemem…
Ama, bir şekilde sahadalar…
Onu net bir şekilde görebiliyorum.

***
Konyaspor, Türkiye’de ve dünyada 

yaşayan 4-5 milyon Konyalıyı temsil 
ediyor…

Konyaspor, 100. Yılında bütün 
Konyalıların gurur duyacağı bir takım 
olmalıdır…

Hem sahadaki mücadelesiyle, hem 
de sportif başarılarıyla…

Konyaspor ilk haftalarda belki sıkın-
tı çekebilir, bu anlamda da taraftarların 
sabırlı olması, sabırlı olurken de takıma 
destek vermesi gerekir.

***
İlhan Hoca idealist bir teknik 

adam…
Ve sistem Hocası…

Konyaspor’un önü-
müzdeki sezon bir sistem 
takımı olacağını, dolayı-
sıyla transfer edilen ve 
edilecek oyuncuların da 
bu sistemin bir parçası 
olacağını düşünüyo-
rum…

Örneğin Serdar Gür-
ler…

İlhan Palut’un özel-
likle transfer edilmesini 
istediği bir oyuncu…

Sakatlığından dolayı Antalya’da 
forma giyemedi, son 2-3 hafta kısa kısa 
da olsa süre aldı…

Bana göre Konyaspor, kumar 
oynayarak, 5 milyon bonservis parası 
ödeyip renklerine kattığı bu oyuncudan 
yararlanacaktır…

Bu 5 milyon bonservis bedelinin 
sadece 3 milyonu Konyaspor’dan çıktı, 
geri kalan 2 milyonu Serdar’ın kendi-
sinden…

Yani, Antalya’dan alacağı 2 milyon-
dan vazgeçti bu oyuncu…

İyi oynar, takıma katkı koyarsa 
Konyaspor’dan alacaktır parasını…

Babasının hayrına vazgeçmemiştir 

2 milyonluk alacağından!
Serdar Gürler için 

yeni bir başlangıç olacak 
Konyaspor…

Kendisini yeniden is-
patlamak ve eski Serdar’a 
dönmek için de Kon-
yaspor önemli bir araç 
olacak.

***
Transferler “ya tutar-

sa” futbol aklıyla yapılma-
malı…

Serdar Gürler transferinden yola 
çıkarak, söylüyorum bunu…

Her ne kadar İlhan Palut talep etmiş 
olsa da, Serdar Gürler transferi bana 
göre tam da “ya tutarsa” transferi…

İlhan Palut Hoca, sahada elini güç-
lendirecek yeni, iş yapacak ve sorun 
çözecek oyuncular tercih etmeli…

Sorun üretecekleri değil…
İnşallah bu futbol aklına Serdar 

Gürler’le noktayı koyarlar, İlhan Hoca 
ve  transfer komitesindeki karar verici 
arkadaşlar…

Değilse başları çok ağrır.
***

Transfer neye göre yapılır?

Transferlerin nedeni değil mi, ihti-
yaca göre yapılması…

Konyaspor’a iyi bir golcü ihtiyaç 
mı?

İhtiyaç…
İyi bir 8 ve 10 numara ihtiyaç mı?
İhtiyaç…
İyi bir sağ ve sol önde oynayan çiz-

gi oyuncusu ihtiyaç mı?
İhtiyaç…
Bana göre iyi bir kaleci ihtiyaç mı?
İhtiyaç…
Dolayısıyla Konyaspor için “elzem” 

olan bu oyuncular “ya tutarsa” futbol 
aklıyla transfer edilmemeli, edilirse de 
bu doğru bir futbol aklı olmaz.

***
Transfer döneminde takıma katkı 

koyacak oyuncular alınarak sezon bu 
oyuncularla tamamlanmalı…

“Olursa olur, olmazsa devre arasın-
da takviye yaparız” ya da “kervan yolda 
düzülür”  futbol aklı Konyaspor’un bor-
cunu ikiye katlar…

Çünkü bunun örneği var…
Yanılmıyorsam 2016-2017 se-

zonunun ilk yarısı kötü gitmiş, Fatih 
Yılmaz başkanlığındaki Konyaspor yö-
netimi, ara transfer döneminde Samuel 
Eto’o, Volkan Şen, Adis Jahovic, Orkan 
Çınar ve Yatabare’yi transfer etmiş,  6 
milyon Euro bonservis parası ödeye-

rek, kulübün ekonomisine büyük zarar 
vermişlerdi…

Oyuncuların kendilerine ödedikleri 
de cabası…

Transfer edilirlerken de, gönderilir-
lerken de “mert” değil, “dert” olmuşlar-
dı…

Onun için de, işi sıkı tutmak, ara 
transfere ihtiyaç duymamak ve Kon-
yaspor’un geleceğine ipotek koyma-
mak lazım.

REMZİ AY
Sevgili Remzi Ay,  Azrail’e büyük bir 

çalım atarak, hayata tutundu…
Bizleri sevindirdi, Azrail’i üzdü…
Yakışanı yaptı…
Yaklaşık 10 gün önce aracıyla se-

yir halindeyken fenalaşarak kalbi duran 
Remzi Ay, özel bir hastaneye, daha 
sonra Selçuklu Tıp Fakültesine kaldırıl-
dı…

Burada bir süre uyutulan, daha 
sonra da uyandırılan Sevgili Remzi 
Ay’ın gözlerini açması, yakınlarını ta-
nıması ve teması ile tekrar hayata tu-
tunması, sevenleri arasında büyük bir 
memnuniyetle karşılandı…

Çok dua alan ve dualarla hayata 
tutunan sevgili Remzi Ay kardeşime 
geçmiş olsun dileklerimi sunarken, 
kendisini yalnız bırakmayan dostlarına 
da teşekkür ediyorum.

TRANSFERLER “YA TUTARSA” DİYE YAPILMAMALI!

spor@konyayenigun.com
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