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Biri bitiyor biri başlıyor
Hizmet ve yatırımlarını ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına göre hayata geçiren Karatay Belediyesi, yapımlarını tamamladığı Akörenkışla ve Yağlıbayat
Sosyal Tesislerini Yağlıbayat Mahallesi’nde düzenlenen toplu bir törenle hizmete açtı. Başkan Kılca, 7 sosyal tesisin daha müjdesini verdi
1,3 MİLYON
TL’LİK YATIRIM
Karatay Belediyesi tarafından Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerinde
yapımları tamamlanan sosyal tesislerin açılışları düzenlenen törenle
gerçekleştirildi. Toplamda 1 milyon
300 bin TL’ye mal olan tesisler vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim
merkezi olması beklenirken tesislerin açılış töreninde konuşan Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok
amaçlı olarak hizmet vermesine
yönelik tasarlanan sosyal tesislerin
mahallelere değer katacağını belirtti.

Telafi eğitimine
‘büyük’ destek

‘Telafide Ben de Varım’ projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi; Bilim Merkezi,
Bilim TIR’ı, Bilgehaneler, Genç
KOMEK Yaz Okulu ve Yaz Spor
Okullarıyla öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirmelerine katkı
sağlıyor. n HABERİ SAYFA 2'DE

Dijital dönüşüm atağı
Selçuk Öztürk

Camileri
şenlendirdiler

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu
yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı. Yüz yüze ve çevrim
içi yapılmaya başlayan Kur'an
kursları eğitimleri, 20 Ağustos
Cuma günü sona erecek.
n HABERİ SAYFA 4'TE

İLMEK İLMEK
DOKUYORLAR
Kılca; “Karatay için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka
değerine katkı sunmak için gayret
ediyoruz. İçinde bulunduğumuz
pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirerek ve hemşehrilerimizin
bizden talepleri doğrultusunda ilçemizi ilmek ilmek hizmetle dokuduğumuza inanıyoruz. Bunu yaparken
de vatandaşlarımızın talep, istek
ve önerilerini almaya büyük özen
gösteriyoruz” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Bayram Sade
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Dijital Çağın Dijital Üniversitesi mottosuyla uluslararası
standartlarda eğitim sunan
KTO Karatay Üniversitesi,
sahip olduğu güçlü insan kaynağı yapısı, fiziksel gelişimi,
tüm birimlerinde gözettiği
toplam kalite anlayışı, uluslararasılaşma politikaları ve
yürütülen stratejik projelerle
bir dünya üniversitesi olma
hedefine emin adımlarla
ilerliyor.
Bu kapsamda Konya Ticaret
Odası Başkanı ve KTO Karatay
Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör Bayram Sade, düzenlenen
basın gezisinde üniversitenin
dijital dönüşümde yapmış
olduğu ve yapacağı proje ve
çalışmaları tanıttı.
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EVDE AŞI UYGULAMASI
İLE AŞILAMA ARTACAK

Hastalığa değil,
sağlığa yatırım!
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Bektaş: Ekonomik
kriz buhrana dönüştü

Konya-Antalya Yolu
kan gölüne döndü

Seydişehir’e modern
barınak yapılacak

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana
gelen kazada karı, koca, kayınbirader ve damat hayatını kaybetti. 4 kişinin hayatını kaybettiği otomobilde
dakikalarca çalan telefonu ise açan olmadı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın Tarım
ve Orman Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi
ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Seydişehir’e
500 hayvan kapasiteli barınak yapılması kararı alındı.

n HABERİ SAYFA 6'DA

Özden Otomotiv’in
genç yöneticilerinden Şuayip Özden,
hem kendisine
hem de şirketlerine katkı sağlamak
için sürekli kendini
geliştirmek için
çaba harcadığını
söyledi. n HABERİ
SAYFA 15'TE

n HABERİ SAYFA 3'TE

İlim Yayma’da yaz
dolu dolu geçecek

KENDİNİ GELİŞTİRMEK
İÇİN ÇABA SARFEDİYOR

n HABERİ SAYFA 11'DE

Aşılanma oranlarını
artırma adına yoğun
bir çaba sarf eden
Konya İl Sağlık
Müdürlüğü, ‘evde
aşı uygulaması’ ile
vatandaşları evlerinde ziyaret ederek yüz
yüze görüşmelerle
ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19
aşısı uyguluyor.

n HABERİ SAYFA 10'DA
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HABER
SAÇ SAĞLIĞINIZI KORUMA ALTINA ALIN

Deniz ve güneşten HALE ILE HAYATA SAĞLIK gıda takviyelerine başyıpranan saçlara neler
vurabiliriz.
yapılmalı… Doğal içeBunların yanı sıra
riklerin saçlarla buluşYıpranan saçlar için
ması...
haftalık olarak saçlaSaç
sağlığımızı
rınızın ihtiyacına göre
korumak için öncemaske yapıp saçlarımılikli olarak Parfüm,
zı onarıp güçlendirebiliparaben, sülfat içerikli
riz. Daha canlı ve parlak
saça zarar verebilecek HALE BÜYÜKHELVACIGİL saçlara kavuşmak için
haber@konyayenigun.com
herhangi bir ürün kulsaç
maskelerinden
lanmamalıyız. Bu tip
size uygun olan kürleri
kimyasalları kullanmayarak saçla- eczacınıza veya hekiminizle birlikte
rımızın daha sert ve çatallı olmasını seçip ve uygulayabilirsiniz. Bu maskelerde en çok kullanılan içerikler;
engelleriz.
Dolayısı ile kimyasal içerikli zeytin yağı, Hindistan cevizi yağı,
şampuanlardan uzak durup bitkisel ısırgan otu yağı, badem yağı vb.
Şampuan seçimini gözden geiçerikli şampuanları eczanelerden
rahatlıkla bulabiliriz. Eğer ki saçları- çirdikten sonra maskelerinizi haftada
nızda bir dökülme, kepek, yıpranma bir defa uygulayarak saçlarımız kogibi problemler var ise tedaviye yö- ruma altına alabiliriz. Ek olarak saç
nelik şampuanlar tercih etmelisiniz. sağlığı için gıda takviyelerini aralıklı
Bu tip sorunlarda ilk olarak kan olarak kullanarak destekleyebilirsideğerlerinizi ölçtürerek herhangi bir niz.
Paracelsus’un da dediği gibi
demir eksikliği (saç dökülmesini tetikler) olup olmadığını, biotin depo- ‘’ilacı zehirden ayıran dozdur’’. Besin
larımıza bakarak ve vücudun çinko desteklerinin dozlamasında ve güveihtiyacını değerlendirecek eczacınıza nirliliği konusunda mutlaka hekimiveya hekiminize danışarak bu tip nize veya eczacınıza danışınız.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Telafide Ben de Varım’ projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi; Bilim Merkezi,
Bilim TIR’ı, Bilgehaneler, Genç KOMEK Yaz Okulu ve Yaz Spor Okullarıyla öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirmelerine katkı sağlıyor

Telafi eğitiminde
Büyükşehir de var

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan “Telafide Ben de
Varım” projesine destek veriyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı
derinden etkileyen salgın sebebiyle
eğitimin de ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, “Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan derslerle
eğitimlerine devam etmek zorunda
kaldı. Eğitimde zor bir seneyi geride
bıraktık. 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşmeyle birlikte Milli
Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Telafide Ben de Varım projesi ile öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Konya
Büyükşehir Belediyesi olarak Bilim
Merkezi, Bilim Tırı, Bilgehaneler,
Genç KOMEK Yaz Okulu, Spor Okulları gibi faaliyetlerle bakanlığımızın
projesine destek veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması
ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni bugüne
kadar yaptığımız gibi bundan sonra
da yapmaya devam edeceğiz.” diye
konuştu.
KONYA BİLİM MERKEZİ
YAZ BİLİM KAMPLARI BAŞLADI
“Telafide Ben De Varım” projesi kapsamında Konya Bilim Merkezi
Yaz Bilim Kampları eğitimlerine baş-

ladı. Bir ay sürecek yaz kamplarına
7-13 yaş arasındaki 280 öğrenci katılıyor. 21. yüzyıl becerileri ile tanıştırılacak öğrenciler, kendi ürünlerini
yapabilecek, doğayı modelleyerek
çevreye duyarlı yeni araçlar icat edebilecek. Öğrencilere STEM eğitimi
ile disiplinler arası yeni bir bakış açısı
kazandırılması hedeflenen eğitimlerde, öğrencilerin tasarım odaklı düşünerek yeni fikirler ortaya koyabilme
yetisi kazandırılacak.
BİLİM TIRI BİLİMİ SEVDİRMEK İÇİN
YENİDEN YOLLARDA
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim
Tırı, 31 ilçede 6 bölüm ve 25 deney
etkinliği ile yeniden yollara çıkıyor. Bi-

lim Tırı, eğlenirken öğrenmeyi ve çocuklara bilimi sevdirmeyi hedefliyor.
GENÇ KOMEK YAZ OKULU 60 BİN
ÖĞRENCİYLE EĞİTİMLERE BAŞLADI
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. Yaz Okulu, bu yaz çevrimiçi eğitimlerin yanında öğrencilere pandemi kuralları doğrultusunda; yüzme,
kamp, piknik ve atölye çalışmaları ile
yüz yüze etkinlik ve aktiviteler düzenleyecek.
BİLGEHANELERDE
YAZ ETKİNLİKLERİ HIZ KESMİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin

öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehaneler, 4, 5, 6, 7, 8
ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yüz
yüze ve uzaktan eğitim modeli ile
milli-manevi eğitimler, ders destek
programları, atölye ve etkinlikler olmak üzere üç başlıkta faaliyet yürütüyor. Bilgehaneler’de yaz etkinlikleri 4. sınıf hafızlık hazırlık ve 8. sınıf
LGS erken hazırlık öğrencilerine bu
etkinliklerin yanı sıra; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal
Bilgiler dersleri de veriliyor. Ayrıca
veliler için de yaz dönemi boyunca
çeşitli seminerler de verilecek.
28 İLÇEDE YAZ SPOR
OKULLARI BAŞLADI
Konya Büyükşehir Belediyesi,
ilçelerdeki 6-16 yaş arasındaki çocukların yaz tatillerini spor yaparak
değerlendirmesi amacıyla 28 ilçede
Yaz Spor Okulları’nı yeniden başlattı.
25 farklı branştaki faaliyetler kapsamında; futbol, basketbol, voleybol,
hentbol, tekvando, badminton, halter, güreş, karate, bocce, judo, jimnastik, satranç, dart, kick boks, masa
tenisi, okçuluk, boks, halk oyunları,
akıl ve zekâ oyunları, atletizm, bisiklet, kort tenisi, oryantiring, futsal
branşlarında eğitimlere katılan öğrencilerin sağlıklı ve zinde kalmaları
sağlanacak. n HABER MERKEZİ
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KTO Karatay Üniversitesi, yönetim süreçlerinde geleneksel olandan ziyade katılımcı ve yönetişimi tercih eden,
üniversite çalışanları arasında daha güçlü bir iletişim ağı sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım benimsiyor

‘Dijital dönüşümün öncüsüyüz’

Dijital Çağın Dijital Üniversitesi
mottosuyla uluslararası standartlarda eğitim sunan KTO Karatay Üniversitesi, sahip olduğu güçlü insan
kaynağı yapısı, fiziksel gelişimi, tüm
birimlerinde gözettiği toplam kalite
anlayışı, uluslararasılaşma politikaları ve yürütülen stratejik projelerle
bir dünya üniversitesi olma hedefine
emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası Başkanı ve
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk ve
Rektör Bayram Sade, düzenlenen
basın gezisinde üniversitenin dijital
dönüşümde yapmış olduğu ve yapacağı proje ve çalışmaları tanıttı.
KTO 77 VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA 9. SIRADA YER ALIYOR
KTO Karatay Üniversitesi; 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüde yürütülen
toplam 75 programla, Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmekte . 64 ülkeden
450’nin üzerinde uluslararası olmak
üzere 8 bin 500 öğrencisi, 400 akademisyeni ve 5.600’den fazla mezunu ile bir dünya üniversitesi olma
hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşan KTO Karatay Üniversitesi, bu
hedefini fiziki ve beşerî yatırımları
ile daha da sağlamlaştırıyor. 96 bin
832 metrekare kapalı, 435 bin 76
metrekare açık olmak üzere toplam
531 bin 908 metrekare alana sahip
olan KTO Karatay Üniversitesi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021
Değerlendirme Raporu’na göre,
“Toplam Fiziki Alanlarına Göre Vakıf
Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 77 vakıf üniversitesi arasında 9. sırada yer alıyor. Modern
ve Selçuklu mimarisinin bir arada
yer aldığı Merkez Kampüsü, Konya
Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim
Kampüsü (KTOTEK) içerisinde yer
alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile Akıllı Teknolojiler Merkezi, Konya Eğribayat’ta yer alan ve
pilot yetiştiren Hava Parkı, KTO Karatay Üniversitesi’ni fiziksel açıdan
diğer üniversitelerden farklı kılıyor.
ONLİNE YA DA SINIF ORTAMINDA
EĞİTİM BİR ARADA: KARATAY HİBRİT
İçinde bulunulan pandemi sürecinden önce 2019 yılı sonlarında
Dijital Dönüşüm Projesi’ni başlatan
KTO Karatay Üniversitesi, öğrenci
odaklı düşünen, toplam kalite anlayışını her alana yaymayı hedefleyen,
yönetim süreçlerinde geleneksel
olandan ziyade katılımcı ve yönetişimi tercih eden, üniversite çalışanları
arasında daha güçlü bir iletişim ağı
sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım

Selçuk Öztürk

Bayram Sade

benimsiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime ara
verilen dönemde, uzaktan eğitim
kapasitesi konusunda oldukça güçlü
bir altyapıya sahip olan KTO Karatay
Üniversitesi, yıllardır faaliyette olan
uzaktan öğretim süreci kapsamını
genişletilerek, bir hafta gibi kısa bir
zamanda uygulamaya geçerken, bu
sayede KTO Karataylı öğrenciler,
salgının ilk anından itibaren eğitim
ve sosyal aktivitelerle buluşmaya
devam edebilme fırsatına sahip oluyor. 2020-2021 akademik yılında
öğrenci, akademisyen ve idari personelin tamamına en sağlıklı ortamı
oluşturma önceliğiyle hareket eden
KTO Karatay Üniversitesi, insan hareketliliğini en aza indiren, online ve
sınıf ortamında eğitim imkânının bir
arada sunulduğu Karatay Hibrit eğitim modelini geliştirdi. Bu sistemde
derslerin tamamı uzaktan eğitimle canlı (senkron) olarak verilirken,
sosyal mesafe kurallarına uygun bir
şekilde düzenlenen sınıflarda öğrenci sayısında yoğunluk olmamak şartı
ile yüz yüze eğitim de eş zamanlı yürütülüyor.
SİVİL HAVACILIĞIN UYGULAMA
AKADEMİSİ KTO’DA
Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünde Türkiye’de ki en iyi eğitmenlerin görev yaptığını belirten KTO
Karatay Üniversitesi Pilotoj Eğitim
Müdürü Süleyman Doğan, “Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü 2 yıl
önce kuruldu. Sivil Havacılığın Uygulama Akademisi olarak kullanılıyor. Türkiye’de başka üniversitelerin
yapmamış olduğu Planör eğitimimiz
var. Öğrencilerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Türkiye'de birçok ilki
başlatan bir kuruluşuz. Uçakların
bakımlarını dahi yapmaya yetkili bir
kuruluşuz. Eğitim kadromuzda çok
sağlam Türkiye’nin en iyi eğitmenleri ile çalışıyoruz” dedi.
BAŞKAN SELÇUK, KTO TEKNOLOJİ VE
EĞİTİM KAMPÜSÜNÜ GEZDİRDİ
Konya Ticaret Odası Başkanı ve

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, KTO
Teknoloji ve Eğitim Kampüsü hakkında, “Bulunduğumuz kampüs
KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü.
Kampüs alanının içerisinde fuar alanımız var. Kampüsümüz içerisinde
Konya Ticaret Odasına ait mesleki
eğitim merkezimiz var. Diş ticaret merkezimiz var. Odamızın fuar
şubesi var. Konya Sanayi Odası ile
birlikte yaptığımız Model Fabrika
var. KTO Karatay Üniversitesine ait
Akıllı Teknolojiler Merkezimiz var.
Yine kampüsün içerisinde üniversitemizin KTO Karatay Üniversitesinin Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek
Okulu var. Yine kampüs içerisinde
öğrenci yurdumuz var. Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alacak arkadaşlarımız, hem de üniversitemizin
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek
Okulunda eğitim alacak öğrencilerimiz kalma ihtiyaçlarını gidermeye
yönelik. Yurt kısmını pandemi sebebiyle açmadık. Önümüzdeki yıl inşallah açacağız” ifadelerini kullandı.
‘DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMA
YOLUNDA İLERLİYORUZ’
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade de kampüslerinin
Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat
çekerek, “Gerçekleştirilen programı 3 lokasyon şeklinde ve saha da
gerçekleştirmek istedik. Yapılan etkinliklerimizi görsele dönüştürdük.
Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz
oldukça kapsamlı bir kampüs ve
Türkiye’de böylesine kampüs yok.
Yine Türkiye’de tek olan kendi hava
parkımızla da dikkatleri üzerimize
çekmeyi başarıyoruz.
Dijital Çağın Dijital Üniversitesi”
mottosuyla uluslararası standartlarda eğitim sunan KTO Karatay Üniversitesi, sahip olduğu güçlü insan
kaynağı yapısı, fiziksel gelişimi, tüm
birimlerinde gözettiği toplam kalite
anlayışı, uluslararasılaşma politikaları ve yürütülen stratejik projelerle
bir dünya üniversitesi olma hedefine

emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.
‘İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORUZ’
KTO Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü Durmuş Akdoğan da Konya
sanayisinin istihdamına katkı sağlamak adına ücretsiz eğitimler düzenlediklerini ifade ederek, “MEB ile bir
protokol imzalandı ve bu protokol
çerçevesinde ilimizde mesleki eğitim okullarının yanı sıra istihdama
yönelik olarak firmaların ihtiyaçlarını
karşılayan bir eğitim merkezi haline
geldik. Şuanda kadar 173 öğretmen arkadaşımıza çeşitli eğitimler
verdik” dedi. Konya Model Fabrika
Direktörü Ayhan Tufan Ayan ise;
“Model Fabrikamız operasyonel
verimliliği artırmayı amaçlayan bir
laboratuvardır. İmalat sanayindeki
KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırmak, istihdam kapasitelerini geliştirmek ve verimliliklerini artırmak
amaçtır” dedi.
‘ÜRETİCİLERİN AKILLI
TEKNOLOJİLİ MAKİNELER
ÜRETEBİLMESİNİ İSTİYORUZ’
KTO Akıllı Teknoloji Merkezi
Müdürü Barış Nesimioğlu ise “Akıllı
Teknolojiler Merkezi Projesi Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
eş finansmanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler başlığı altında yaklaşık 5 milyon
Euro Fonlamaya hak kazanmış bir
projedir. Biz bu proje kapsamında
bölgedeki tarım makinaları üreticilerinin akıllı teknolojili yeni makineler
üretebilme konusunda onlara destek olmayı hedefliyoruz. Böylece onları uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmeyi ümit ediyoruz”
diye konuştu.
‘KONYA’DA SANAYİ ALANINA İLK
KONUMLANDIRILMIŞ OKULUZ’
KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Müdürü Öğretim Görevlisi Yasemin Savaş Konya’da sanayi alanına
ilk konumlandırılan okul olduklarını
belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Meslek Yüksek Okulumuz,
Sanayi-Üniversite İşbirliğini geliştirmek amacıyla sanayi bölgesinde
konumlandırılmıştır. Okulumuzda
4 tane program ile eğitim vermeye
çalışıyoruz. Dış Ticaret, Mekatronik,
Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri olarak. Aynı
zamanda okulumuz bünyesinde bulunan laboratuvarlarımız var. Şuan
Meslek Yüksek Okulu kapsamında
MEVKA Desteği ile projemiz sürüyor. Konya’da sanayi alanına ilk konumlandırılmış okuluz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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İlk beş yüze giren işletmeler açıklandı. Yine bildik isimler, yine bilinen sıralamalar. Ancak bugün ben o konuyla ilgili
hiçbir şey yazmak istemiyorum.
Ülkemizde yaşam koşulları ve gelir
adaletsizliği konusunda hemen hemen
hepimiz aynı fikirdeyiz sanıyorum. Rakamlar açıklanıyor ve bu açıklanan rakamlar da bugünü değil bir önceki yılın
rakamları olarak karşınıza çıkıyor.
Toplumun yaşam standartlarının
gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmesi için gelir düzeylerinin de o
oranda artışı görmesi gerekiyor.
Öncelikle şunu hatırlatmakta yarar
var: 2020 gelir ve yaşam koşulları araştırmasında yer alan gelire dair veriler, bir
önceki yıla, yani 2019’a aittir. Gelir bağlamında ortaya konan tüm veriler, 2019
yılındaki durumu yansıtıyor. Yani CO-

VID-19 salgın koşullarının etkisi, henüz
bu verilere yansımış değil.
Buna rağmen eşdeğer fert geliri,
orta gelirin yüzde 40’ndan daha düşük olan yoksulların oranı 8.9’a, yüzde
50’sinden az olanların oranı yüzde 15’e,
yüzde 60’ından az olanların oranı yüzde
21.9’a yükseldi. Bu üç kategoride de artış miktarı 0.6’şar puan. Geliri genel gelirin yüzde 70’inden az olanların oranı ise
0.5 puanlık artışla yüzde 29’a çıktı.
Yani sizin anlayacağınız yoksulluk
giderek artıyor. Son veriler gelir dağılımının global ekonomik kriz dönemiyle
yarışan ölçüde bozulduğunu, toplumun
orta-üst gelir gruplarını da kapsayan bir
reel gelir kaybıyla, yani fiili yoksullaşma
ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Sadece en üst gelir grupları gelirlerini reel
olarak artırırken, gelir kayıpları en yoksul

GELIRDE ADALETSIZLIK
Artık herkes ekmeğinin
tarafta iyice keskinleşerek
peşinde… onlar hanyıkıcı boyutlara ulaşıyor.
gi meslekten olurlarsa
Orta gelir grubu ya
olsunlar, buldukları işi
da bir üst segmentte gelir
yapacak konuma çoktan
grubunda olanlara da bakgeldiler de geçtiler.
tığınızda yine önemli oranAslında
yaşamın
da gelir kayıplarıyla karşı
gerçeği, ekonominin ne
karşıya kalıyorsunuz.
durumda olduğu günlük
İşsizlik ülke ekonomiyaşamda çok açık bir şesinin en önemli sorunlarınNIMET DÖNMEZ
haber@konyayenigun.com
kilde ortaya çıkar denir.
larından biridir. Geçtiğimiz
Fakat gelin görün ki bir
iki yıl boyunca bu durum
rakamsal olarak artmasının yanında taraftan da cebinde olmayanı harcamagözle görülür boyutlara da ulaştı.
ya alışmış, kendini krediye bağlamış bir
Üniversite mezunu gençlere iş çok toplulukla da karşı karşıyayız. Tabidir ki
iş beğenmiyorsunuz deniyordu ya, as- insan ihtiyaçları sınırsızdır. Ancak, bir
lında işin boyutu araları aşalı çok oldu. taraftan da gerçek bir tüketim toplumu

olmanın verdiği sıkıntılar en üst seviyelere çıkmış durumdadır.
Her zaman şunu söylüyoruz; cebinizde olmayan parayı harcamamaya
özen gösteriniz. Evet, toplum yoksullaşıyor, haciz dosyalarının sayısı artıyor.
Yoksulluk aileleri olumsuz yönde etkileyerek, ailelerin parçalanmasına ve aile içi
şiddetin artmasına neden oluyor.
Şunu söylemekte yarar var. Herkesin enflasyonu cebindeki geliriyle, gideri
arasındaki oranla eşdeğerdir. Siz açıklanan rakamlara bakmayın. Zaten TÜİK’in
açıkladığı rakamları hiç inandırıcı bulmuyorum.
Benden size uyarı!.. cebinizi iyi
idare etmenin yollarını ancak siz daha
iyi bilirsiniz. Hep tasarruftan, tasarruf
hesaplarından bahseden bankalar bir
de dönüp verdikleri kredilerle emeklileri

nasıl tokatladıklarını anlatsalar çok iyi
olacak. Mümkün olduğunca çok zorda
kalmadıkça bankaların kredi batağında
boğulmayın. Alışverişlerinize ve özellikle market alışverişlerinize aç gitmeyin.
Alışverişe gitmeden önce mutlaka elinize
liste oluşturun ve ihtiyacınızdan ya da cebinizdeki paradan fazla alışveriş yapmayın. Çünkü kasalarda aldıklarını geriye
bırakmak zorunda olanları sizlerde çok
görmüşünüzdür.
İşin gerçeği halk hem işsiz, hem
yoksul… yoksulluk oranımız giderek
de artacak gibi görünüyor. Çünkü üretmeden kazanamayız. Kazanmayınca da
harcama yapamayız. En kısa zamanda
üretimin yapılacağı alanların çalışmak isteyen gençlerimize açılmasını, toplumun
yaşam standartlarının yükselmesini istiyoruz.

Yaz dönemini öğrenciler açısından verimli bir şekilde geçirmek isteyen İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi
bu kapsamda erkek ve kız öğrencilere yönelik ayrı ayrı düzenlediği Yaz Okulu programı düzenleyecek

Konya’da Türk Dünyası Öğrenci
Birliği Hafızası oluşturulacak
Konya Aydınlar Ocağı ve Hikmet ilim ve Sanat Derneği (HiSDER) üyeleri, Kazakistan Konya
Fahri Konsolosu olan 24.Dönem
Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı’ya “hayırlı olsun” ziyareti
gerçekleştirdi.
Bera Holding’e yakın Doğa
Apartmanının birinci katında
bulunan Kazakistan Konya Fahri Konsolosluğu’nun kendisine
resmî olarak bir sene önce tevdi edildiğini ifade eden Konya
eski milletvekili Mustafa Kabakcı, Konya’da Türk Dünyasından
1400’e yakın öğrenci bulunduğunu belirterek amacının “Türk
Dünyası Öğrenci Birliği” hafızası
oluşturmak olduğunu ifade etti.
Kabakcı, “Öğrencileri bu birlik etrafında toplayarak onlara 300’er
gruplar halinde Konya Ticaret
Odası’nda dış ticaret kursuna tabi
tutmak ve 100’er kişilik gruplar
halinde Konya sanayisini onlara gezdirerek Konya’da bir Türk
Dünyası Öğrenci Birliği Hafızası

oluşturmayı düşündüm. Büyükşehir Belediyesi de “Hemşerilik
Beratı” hazırlayarak bu öğrencilere; Konya’dan ayrılmadan önce,
bu beratla ülkelerine dönmelerini
sağlamak ve bir mensubiyet şuuru geliştirmektir. Bu düşünce ve
fikrimi de ilgili mercilerle paylaştım” dedi.
Konya Aydınlar Ocağı Genel
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Kazakistan Konya fahri Konsolosu
Mustafa Kabakcı’ya “Büyük Selçuklu Mirası” adlı üç ciltten oluşan kitap hediye ederek “Fahri
konsolosluğunuz hayırlı olsun.
Türk Dünyası ve Kazakistan ile
Türkiye ve Konya arasında kardeşlik adına kültürel köprüler
kurulmasını yönünde çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. Ziyaret programına katılan Uluslararası Mevlâna İmam Hatip Lisesi
öğrencilerinden İsmail Syerik de,
dombrası ile “Dombıra” şarkısını
çaldı.

n HABER MERKEZİ

Öğretmenler Takkeli
Dağ’da stres attı
Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi öğretmenleri, Takkeli Dağ’da
bulunan Gevale Kalesi’ne yürüyüş
yaparak güzel bir gün geçirdiler.
Tarih öğretmeni Mustafa Parlatan’ın 6 Temmuz 2021 Salı günü
organize ettiği gezi-yürüyüşe Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi
Müdürü Mehmet Akif Büyükdere
ve değişik branştaki öğretmenler
katıldı. Okul Müdürü Mehmet Akif
Büyükdere, 37 derslikli okulda
1161 öğrenci ve 71 öğretmenle
eğitim-öğretim yaptıklarını belirterek okul hakkında şu bilgiyi verdi.
“1971-1972 eğitim-öğretim yılında Dumlupınar Ortaokulu olarak
açılan okulumuz, 1991 – 1992
eğitim öğretim yılından itibaren
bünyesinde ortaokul da bulunmak

kaydıyla Dumlupınar Lisesi olarak
devam etmiştir. Okulumuz 2016
-2017 eğitim-öğretim yılına, yeni
okul binasında ve yeni adıyla Şehit
Ufuk Baysan Anadolu Lisesi olarak
başladı. 4. Sınıf Emniyet Müdürü
Ufuk Baysan, 15 Temmuz 2016
gecesinde şehit düşen emniyet
mensuplarındandı.”
Müdür Büyükdere, “Takkeli
Dağ’da bulunan Gevale Kalesi’ne
yaptığımız bu sportif yürüyüş ve
tarih gezisi, gayet verimli ve güzel
oldu. Düzenleyen arkadaşlarıma
teşekkür ederim. 1674 metre yükseklikteki Gevale Kalesindeki kazı
çalışmalarını yerinde gördük ve
kazı çalışmaları ile tarihi hakkında
bilgi aldık” dedi.

n HABER MERKEZİ

İlim Yayma’da yaz
dolu dolu geçecek
İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi, hizmet içi eğitim programı düzenledi. İlim Yayma Cemiyeti Konya
Şubesi Muhammed Büyükkaplan
Tıp Yurdu Konferans Salonunda
gerçekleşen programda birbirinden
değerli konuşmacılar, idareci ve öğreticilere seminer verdi.
Konuyla ilgili konuşan Şube Müdürü Halil Bunsuz, “Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilahi kitap olan
Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve ona
uygun bir hayat yaşamak isteyen
Müslümanlar, Hz. Peygamber’den
(s.a.s.) günümüze kadar her dönemde Kur’an eğitim ve öğretimine
büyük önem vermiş ve bu eğitim
için çeşitli kurumlar geliştirmişlerdir. Yaz okulumuzda bu bağlamda
geliştirilen önemli programlardan
biridir. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim
ve Adap/Olay-Yorum (İtikat, Ahlak,
Siyer ve İbadet) öğretimi yanında,
milli birlik ve beraberlik şuurunun
geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, milli
ve manevi değerlerin benimsetilmesi, bir arada yaşama ve sorumluluk şuurunun geliştirilmesi gibi
değerlerin kazandırılmasını gaye
edinmiş bir programdır” dedi.
Yaz döneminde, Konya’nın ilçelerindeki ilkokul 2.3.4.5.6.7.ve 8. Sınıflara yönelik düzenleyecekleri Yaz
Okulu programı hakkında da bilgi
veren Halil Bunsuz, “2’si Gençlik
Merkezi (erkek), 3’ü Yükseköğrenim Erkek yurdumuz (erkek) ve 3’ü
de Yükseköğrenim Kız Yurdumuz
(kız) olmak üzere 5’i Erkek 3’ü Kızlara yönelik olarak toplamda 8 farklı
yerimizde icra edilecektir.
Bu bağlamda bu programda görev alacak idareci ve öğretici hocalarımıza Muhammed Büyükkaplan
Tıp yurdu konferans salonunda bir
günlük hizmet içi eğitim programı

gerçekleştirdik. Programımız ilk
önce Hacı Fahri Kulu İlahiyat Yükseköğretim Erkek öğrenci yurdu
mezunumuz Hakan Kayan hocamızın Kur’an Kerim tilaveti ile başladı.
Daha sonra ilk oturumda İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Başkan
Yardımcısı Mustafa Büyükkaplan
hocamızın açılış konuşması ile devam etti. İdareci ve öğretici hocalarımıza Müslümanlarda bulunması
gereken özelliklerin neler olması
gerektiğini maddeler halinde anlattı. İkinci oturumda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim verilirken
takınılacak davranış şekilleri konusu ile Tutum ve Davranış Metotları
üzerine Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr.
Ömer Faruk Akça hocamız söz aldı.
7-14 yaş aralığındaki çocuklara nasıl davranılması gerektiğini örneklerle katılımcılara anlattı. Üçüncü
oturumda Dini Değerler Altında
Allah ve Namazı Bilinçaltında Sevdirebilmek konu başlığı ile Karatay
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Psikoloji Danışmanı Mehmet Emin

Karabacak hocamız söz aldı. Dini
değerler çocuklara anlatılırken dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.
Öğleden sonraki oturumda
hanım idareci ve öğreticiler için
Sümeyra Turanalp hocamız Siyer
Eğitimi ve Anlatım Metodları konu
başlığı ile katılımcılara siyer eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini
ve siyer anlatılırken dikkat edilmesi
gerekenlerin neler olması gerektiği
üzerinde durdu. Diğer oturumda da
Sümeyra Turanalp hocamız Kur’an
Eğitimi ve Öğretim Metotları konu
başlığı ile katılımcılara Kur’an-ı
Kerim eğitiminin nasıl yapılması
gerektiğini ve Kur’an-ı Kerim öğretilirken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olması gerektiği üzerinde
durdu.
Erkek idareci ve öğreticiler için
Abdurrahman Terzi hocamız Siyer
Eğitimi ve Anlatım Metodları konu
başlığı ile katılımcılara siyer eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini
ve siyer anlatılırken dikkat edilmesi
gerekenlerin neler olması gerektiği

üzerinde durdu. Verilecek örneklerin nasıl anlatılması gerektiği üzerinde durdu. Diğer oturumda da
Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge
hocamız Kur’an Eğitimi ve Öğretim
Metotları konu başlığı ile katılımcılara Kur’an-ı Kerim eğitiminin nasıl
yapılması gerektiğini ve Kur’an-ı
Kerim öğretilirken dikkat edilmesi
gerekenlerin neler olması gerektiği
üzerinde durdu. Madde başlıkları
hâlinde örnekler vererek Kur’an-ı
Kerim eğitiminin nasıl yapılmasını
anlatmaya çalıştı. Kendisinin çalışma hayatı boyunca başından geçen
olaylarla ilgili tecrübe aktarımında
bulundu. Son olarak; seminerimizin kapanış ve genel değerlendirmesinde bulunmak üzere İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı
Mehmet İncili hocamız söz aldı. Konuşmasında yaz okulunun öneminden bahsetti. Çok önemli bir vazife
ile görevli olduğumuzun şuurunda
olmamız gerektiği üzerinde durdu.
İyi dilek ve temennilerle seminer
programı sona erdi” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yaz kursları çocuklarla şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu
yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları
başladı. Yüz yüze ve çevrim içi yapılmaya başlayan Kur'an kursları
eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü
sona erecek. 49 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 1015 yaş grubundakilere ise yüz yüze
ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim
veriliyor. Korona virüsle mücadele
kapsamında kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık
belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Okulların tatil olmasını fırsat bilerek yaz Kur'an
kurslarına akın eden binlerce çocuk,
Kur'anı Kerim ile temel dini bilgiler
öğrenip, çeşitli aktivitelerde bulunu-

yor.
Seydişehir’de devam eden kurslarla ilgili değerlendirmeler yapan
İlçe Müftüsü Adem Bebek şunları
söyledi: “Allah’ın kullarına en özel
hediyesi çocuklardır. Çocuklarımız
yuvamızın şenliği ve mutluluk vesilesidirler. İnsan için hayatın en anlamlı eylemi mutlu bir yuva kurmak
ve hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Bu
çerçevede, gönüllerimizin süruru
evlatlarımızı hem fenni ilimlerde
hem de manevi bilgi, kulluk ve ahlâki donanımlar yönüyle çok iyi seviyede yetiştirmek anne babalar üzerine bir sorumluluktur. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da okulların yaz tatili sürecine girdiği dönemde çocuklarımızın
dinlenme ve eğlenme imkanından

mahrum olmadan, severek ve isteyerek dini bilgilerini öğrenmeleri,
bazı dua ve sureleri anlamları ile birlikte ezberlemeleri, Kur’an-ı Kerim’i
okuyabilmeleri ve güzel alışkanlıklar
kazanmaları hedefiyle 4 yaşından 22
yaşına kadar tüm kardeşlerimizin
yaz kurslarımızdan istifade etmelerini bekliyoruz.”
‘ÇOCUKLARIMIZI CAMİ İLE
BULUŞTURALIM’
İmam Hatip Burak Dilbaz da Yaz
Kur’an kurslarının çocukların camiye alışıp sevmeleri için en güzel ve
en verimli zaman olduğunu söyledi.
Sıcak geçen yaz mevsiminde cami,
Kur’an ve bir dizi eğlenceli faaliyetler düzenleyerek camileri çocuklara
sevdirdiklerini ifade eden Dilbaz,

“Yazın mutlaka çocuklarımızı camilere gönderelim. Çocuklarımız yaz
döneminde Kur’anı bitirmeseler
dahi en azından caminin adabını,
camiye girişini, çıkışını, oradaki adabı öğrenmeleri bizler için çok önemli
bir durum. Camiye giden bir çocuk;
anne, baba ve büyüklerine karşı
tavrı değişiyor, İslami ahlak ile donatılıyor. Bu sebeple elimize gelen
fırsatı değerlendirelim ve mutlaka
çocuklarımızı cami ile buluşturalım.
Buradaki en büyük amacımız, çocuklarımızın cami ile buluşmasıdır.
Biz çocuklarımızı camilerden uzak
tutarsak, büyüdükten sonra onları
cami ile buluşturmamız çok zor olacaktır” diye konuştu.
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Klima sisteminiz koronavirüse yol açmasın
Sıcakların artmasıyla birlikte
kapalı alanlarda Klima kullanımı
ve havalandırma ihtiyacı artarak
devam ediyor. Tüm dünyayı saran
Korona virüs (Covid-19) salgını ülkemizi de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Böylesi kritik bir dönemde
klima ve havalandırma sistemlerinin temizlik ve bakımlarının daha
önemli olduğunu dile getiren Makine Mühendisleri Odası (MMO)
Konya Şube Başkanı Aziz Hakan
Altun, “Oda olarak, mesleki alanlarımızdan biri olan iklimlendirme
sistemlerinin sağlıklı bir şeklide
kurulması ve çalıştırılması, Koronavirüs (Covid-19) salgının etkilerini azaltabilmek adına ciddi bir
önem arz ettiğine dikkat çekmek
istiyoruz. Bir kişinin kapalı bir ortamda konuşması, öksürmesi ve
hapşırması esnasında ortama binlerce damlacık yayılmaktadır. Bu
damlacıkların büyük olanları en
yakın yüzeye (zemin, koltuk, masa
vs.) yapışmakta, geri kalan küçük
damlacıklar ise havada uzun bir zaman asılı kalmaktadır. Eğer ortamda hava sirkülasyonu yoksa küçük
damlacıklar hareket etmeyerek havada kalmaya devam edeceklerdir.
Bu nedenle özellikle Korona virüs salgını düşünüldüğünde kapalı
ortamda klimaların doğru ve bilinç-

Aziz Hakan Altun
li kullanım son derece önemlidir.
Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş kişiler ile çocuk ve
yaşlılar klima kullanımına çok dikkat etmelidir.
Klima sistemlerinin nemlendirme bölümlerinde üreyen küf
mantarları allerjik zatüreye ve Legionella Pnömonisi denilen bir zatüre
tipine neden olabilirler, bu yüzden
klimaların temizliği ve bakımı son
derece önemlidir” dedi.
Korona Virüsünün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle
iklimlendirme ve havalandırma
tesisatıyla ilgili önlemlerin hayati öneme sahip olduğunu belirten
Aziz Hakan Altun, “Hastaneler,

oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler,
uçaklar, trenler gibi genel ve büyük
hacimli mahallerin iklimlendirme
ve havalandırma tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri
tekniğine uygun olarak yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Virüs yayılmasına karşı havalandırma sisteminde ve binada
alınabilecek önlemleri de sıralayan
Altun, “Havalandırma sistemi başlatılmasını birkaç saat öne ve kapatılmasını birkaç saat ileriye alınmalıdır. En iyi çözüm kriz döneminde
sistemi 24/7 çalıştırılmasıdır. Taze
hava miktarını mümkün olduğu
kadar artırılması gerekmektedir.
Mümkünse havalandırma cihazları
yüzde 100 dış hava ile çalıştırılmalıdır. İhtiyaç kontrollü havalandırmayı (demand Controlled Ventilation) devreden çıkarılmalıdır. Ayrı
havalandırma sistemi olan Fan-coil,
VRV gibi (tam sulu veya DX) klima
sistemlerinde fan hızını artırarak
mümkünse havalandırma miktarını artırılmalıdır. Tuvalet egzozlarını 24/7 çalıştırılmalı, çevreye göre
tuvaletlerde sürekli düşük basınç
oluşturulmalıdır. Besleme ve egzoz
havasını yüzde 100 ayıran (serpantinli veya levhalı) sabit tip eşanjörlü

ısı geri kazanım sistemleri kullanılmaya devam edebilir. Özet olarak,
doğal havalandırmanın yapılamadığı veya yetersiz kaldığı binalarda
havalandırma tesisatı sisteminin
virüs yayılımını engelleyebilmesi
adına çok önem arz ettiği açıkça
ortadadır.
Tüm havalandırma ve klima
sistemlerinin bakımı ve idamesi,
enfeksiyon kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Gerekli periyodik bakım ve izleme yapılmadığı takdirde havalandırma ve klima
sistemleri patojen mikroorganizmalar için bir rezervuar haline gelebilir. Hastaneler, oteller, alışveriş
merkezleri, okullar, iş merkezleri,
büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi
genel ve büyük hacimli yapıların
içinde oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak
yapılmalı, filtreler değiştirilmeli,
sıcaklık, nem ve akım kontrolü yapılmalıdır.
Sonuç olarak yapı proje ve üretim sürecinde yer alan Mühendis
ve kişilerin yeterli bilgi ve beceriye
sahip olması, Odalarınca ve/ veya
akredite kuruluşlarca belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
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Ilgın’da sağlık yatırımlarını inceleyerek, sağlık personeliyle biraraya gelen İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Koç, “Hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak” sloganıyla hareket ettiklerini dile getirdi

Hastalığa değil,
sağlığa yatırım!

MEDAŞ’tan kan bağışı
kampanyasına destek

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanları Ilgın’da bulunan sağlık tesislerini
ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Sağlık tesisi ziyaretlerinin
ardından Ilgın Kaymakamı Aytekin
Yılmaz ve Ilgın Belediye Başkanı
Yalçın Ertaş ile de bir araya gelen
Prof. Dr. Koç ve beraberindekiler
Ilgın’da devam eden sağlık yatırımları, pandemi ve aşılama çalışmaları gibi önemli konularda istişarelerde bulundular.
Ilgın ilçesinde yer alan sağlık
tesislerinde incelemelerde bulunan
Prof. Dr. Koç, Ilgın Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine başlayan Uz. Dr. Mehmet Uçar ve yeni
dönemde görev yapacak olan hastane idarecileri ile bir araya geldi.
İdarecilere yeni görevlerinin hayırlı
olması temennisinde bulunan Prof.
Dr. Koç, hastanede görev yapan

doktor ve birim sorumluları ile de
ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda
bir araya gelerek beklentilerini dile
getirdi. Ilgın Devlet Hastanesi’nin
bütün birimleri ile rolünden istenen
sağlık hizmetlerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Koç, “Hastane olarak son
derece iyi durumdayız daha iyiye
ulaşma adına yeni dönemde de hep
birlikte çalışacağız ve gayret göstereceğiz” dedi.
Ilgın’da devam eden sağlık yatırımlarının yılsonuna kadar tamamlanacağının da bilgisini veren Prof.
Dr. Koç, Ilgın Devlet Hastanesi’nin
eski yerinde inşaatı devam eden ve
yüzde 80’i tamamlanan projenin
Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu vurguladı. Projede, ilçe sağlık
müdürlüğü, sağlıklı hayat merkezi, 112 acil sağlık istasyonu ve
aile sağlığı merkezinin yer aldığını

hatırlatan Prof. Dr. Koç, hastane
bahçesinin de ‘sağlıklı yaşam parkı’
olarak Ilgınlı vatandaşlar için bir cazibe noktası olacağını söyledi.
Prof. Dr. Koç, “Sağlık Bakanlığı’nın ‘hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak’ sloganı ile hayata
geçirdiği ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’
projesi ile bünyesinde; Beslenme
Danışmanlığı Birimi, Fiziksel Aktivite Birimi, Psikososyal Danışmanlık Birimi, Çocuk ve Ergen Sağlığı
Birimi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Sigara Bırakma Danışmanlığı gibi birimlerin
yer alacağı sağlık tesisimiz tamamlandığında koruyucu sağlık hizmetlerini sunma rolünü en nitelikli bir
şekilde üstlenecektir” dedi. Prof.
Dr. Koç, inşaatı devam eden bir diğer sağlık yatırımı olan 2 Nolu aile
sağlığı merkezi inşaatında da incelemelerde bulunarak çalışmalar

hakkında yüklenici firma sorumlusundan bilgi aldı.
Ilgın Devlet Hastanesi ve inşaatı devam eden sağlık yatırımları
incelemelerinin ardından Prof. Dr.
Koç ve beraberindeki hizmet başkanları, Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ilgın Toplum Sağlığı Merkezi
ve 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ni
de ziyaret ederek görev başında
bulunan sağlık çalışanları ile istişarelerde bulundular. Sağlık tesisi ziyaretlerinin ardından Prof. Dr. Koç
ve beraberindekiler Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile de bir
araya geldiler. Ziyaretlerde, Ilgın’da
devam eden sağlık yatırımları ve
sunulan hizmetler hakkında fikir
alışverişinde bulunularak aşılama
çalışmalarında gelinen son durum
masaya yatırıldı.

Türk Kızılay’ının “Senin 15
Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” sloganıyla yaptığı kan bağışı
çağrısına MEDAŞ çalışanlarının
desteği yoğun oldu. Bağış kapsamında MEDAŞ Genel Müdürlüğü’
ne sabah erken saatlerde kurulan
Kızılay aracı akşam saatlerine kadar bağışçılarını ağırladı.
‘KAN ACİL DEĞİL,
SÜREKLİ İHTİYAÇTIR’
MEDAŞ yetkilileri “Türk Kızılay’ının, ülkenin ihtiyacı olan kan
ve kan ürünlerini düzenli, gönüllü,

bilinçli kan bağışçılarından karşılaması ve kan bağışı bilincinin
toplumda yaygınlaştırılması için
yapmış olduğu çalışmalara, vermiş
olduğu destek ve göstermiş oldukları duyarlılık için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
dedi.
Kan bağışında farkındalık yaratmak ve hayat kurtarmanın
önemi MEDAŞ çalışanlarının katılımlarıyla bir kez daha yenilenmiş
oldu.
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Mobilyacılar, ara eleman sorununu çözüme kavuşturacak
2020 yılı Mevlana Kalkınma
Ajansı (MEVKA) mali destek programında Konya Mobilyacılar Odası’nın
yapmış olduğu Mobilyanın Sanata
Dönüştüğü Merkez projesi başarılı bulundu. Proje ile sektördeki ara
eleman ihtiyacı ve ahşap oyuncak
üretiminin büyümesi hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan
Konya Mobilyacılar Esnaf Odası
Başkanı Mehmet Günbaş, “Odamız yaklaşık iki yıl önce bünyesinde
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ile kurmuş olduğu Mesleki Eğitim
Merkezinde sektördeki ara eleman
ihtiyacına cevap bulmak için çeşitli
mesleki eğitim kursları düzenlemiştir. Bugüne kadar Selçuklu Belediyesi, ILO, Kızılay ve MEVKA ile işbirliği
içerisinde çalışmıştır.

Günümüze kadar Mobilya döşemeciliği, Mobilya İmalatçılığı, 3 boyutlu Mobilya tasarım, Ahşap boyama ve vernikleme, satış-pazarlama
ve diksiyon, ahşap oyuncak yapımı
kurslarına geçici koruma altındaki
Suriyeliler ile ev sahibi toplulukları

olmak üzere toplam (185) kursiyer
katılmış, Bu kurslardan (119) kursiyer mezun olarak belge almaya
hak kazanmış, bugün itibariyle (40)
kursiyer sektörümüzde ara eleman
olarak istihdam edilmiştir. Mesleki
eğitim merkezimizde bulunan son

teknolojilere sahip makine ve ekipmanlar ile alanında uzman makine
operatörü, eğitmen ile kurmuş olduğumuz ekip ile eğitici ahşap oyuncak
üretilmektedir. Ürünlerimizde tamamen doğal ağaç, çocuk sağlığına
uygun boya ve vernik kullanılmak-

tadır. Ürünlerimizde oyuncakların
üzerine yakma sanatı ve resim figüranları yaparak çocukların daha çok
dikkatini çekmeyi sağlamıştır.
Mart ayı itibariyle Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından uygun görülerek başlamış olduğumuz İŞKUR,

Selçuklu Halk Eğitim Merkezinin de
içinde bulunup işbirliği içinde yürütülen Mobilyanın sanata dönüştüğü merkez mobilya mesleki eğitim
projesi kapsamında mesleki eğitim
merkezinde açmış olduğumuz Mobilya Döşemeciliği ve Ahşap Oyuncak kursu Proje Ekibi, Eğitmenler,
Kursiyerlerin katıldığı 40 kişilik grubumuz İstanbul MASKO mobilyacılar Sitesi, ve Beylikdüzü Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
Mobilya Firmalarını ziyaret ederek
sektörümüz ile ilgili farklı dallarda
geniş bilgi alma imkanlarına kavuşmuşlardır. Daha sonra grup üyeleri
İstanbul’da bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezerek programı tamamlayarak Konya’ya dönüş yapmışlardır” dedi. n HABER MERKEZİ
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Kazada bahçeye düşen otomobil erik ağacında asılı kaldı
Kulu ilçesinde hafif ticari araçla
çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil bahçeye düşerek erik
ağacında asılı kaldı. Kazada şans
eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeni
Mahalle Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Ö. idaresindeki 26
AEG 158 plakalı hafif ticari araç ile
Mehmet K. idaresindeki 06 JJ 520
plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan
otomobil, kaldırımdaki demir bariyerleri yıkarak bahçeye düştü. Erik
ağacının üzerine düşen otomobilin
motor kısmı yere değerken, geri
kalan kısmı ise erik ağacında asılı

kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk
edildi. Kendi çabalarıyla otomobilden çıkan sürücü, kazadan yara
almadan kurtuldu. Kazanın hemen
ardından olay yerini terk ettiği öne
sürülen diğer aracın sürücüsü ise,
bir süre sonra başka bir araçla olay
yerine geri geldi. Bu sırada araçların çarpışması esnasında büyük bir
tehlike atlatan bir vatandaş, hafif ticari aracın sürücüsünün kardeşiyle
kısa süreli bir tartışma yaşadı. Polis
ekiplerinin gelmesiyle cadde trafiğe
kapatılırken, ağaçta asılı kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu
yerden kaldırıldı.

n İHA

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada karı, koca, kayınbirader ve damat
hayatını kaybetti. 4 kişinin hayatını kaybettiği otomobilde dakikalarca çalan telefonu ise açan olmadı

Genç avukatı bıçaklayan
sanığa 18 yıl hapis cezası
Akşehir ilçesinde yaşayan 30
yaşındaki avukat Asilcan Tuzcu'ya
bıçakla saldırarak bir gözünü kaybetmesine neden olan sanığa "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs"
suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu
sanık Ferdi Öğüt ile taraf avukatları
katıldı.
Öğüt, hakkındaki suçlamaları
reddetti, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti,
sanık Öğüt'e hiçbir takdir indirimi
uygulamadan "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18

yıl hapis cezası verdi.
Avukat Asilcan Tuzcu (29), 15
Ekim'de Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde,
evinin bulunduğu apartmandaki
asansöre bindiği sırada gözü ve
boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık
ekiplerince önce Akşehir Devlet
Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya
sevk edilmişti.
Tuzcu, müdahaleye rağmen
sol gözünü kaybetmişti. Tutuklanan Ferdi Öğüt hakkında "nitelikli
kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı. n AA

Sulama yaparken elektrik
akımına kapılarak yaralandı
Aksaray'da bahçede sulama
yapan apartman görevlisi, bahçe duvarı üzerindeki aydınlatma
lamlarının tesisatındaki elektrik
kaçağı nedeniyle akıma kapılarak
yaralandı. Olay, Kılıçarslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan
5 katlı bir apartmanın bahçesinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, bahçedeki ağaçları sulayan
apartman görevlisi Tarkan G.
(43), bahçe duvarı üzerindeki aydınlatma lambalarının tesisatında
elektrik kaçağının olduğunu fark

etmeden duvar ve kilit taşlarını
da yıkadı. Apartman görevlisi bu
sırada akıma kapılarak baygınlık
geçirdi. Durumu gören apartman
sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni
aradı. İhbar üzerine kısa sürede
olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk
müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırılan
şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ
Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY

Konya-Antalya Yolu
kan gölüne döndü

Dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen kazalar ve
bu kazaların neticesinde yaşanan
acı olayların ardı arkası kesilmiyor.
Konya Antalya Karayolu’nun 50. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada
akraba oldukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti.
Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada
yaralanan sürücünün de hayatını
kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4’e
yükseldi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 50.
kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Keser idaresindeki 58 AD 470 plakalı Renault
marka otomobil, kavşaktan dönmek
istediği sırada Mustafa Ö. (32) ida-

resindeki 42 EA 993 plakalı Mazda
marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje
çıkarak savruldu. 58 AD 470 plakalı
otomobilde bulunan sürücü ve yol-

cular refüje savruldu. İhbar üzerine
olay yerine polis, sağlık ve jandarma
ekipleri sevk edildi. Kazada, 58 AD
470 plakalı aracın sürücüsü Musa
Keser (45) yaralanırken, karısı Me-

nekşe Keser (51), kayınbirader Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan (28) hayatını kaybetti. 42
EA 993 plakalı aracın sürücüsü ise
kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı sürücü ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak
hayatını kaybetti. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları
ise büyük üzüntü yaşadı. 58 plakalı
otomobilde bulunan telefon ise dakikalarca çaldı ancak kimse açamadı.
Kazaya karışan 42 EA 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa
Ö. kazanın ardından, “Sol şeritten
gidiyordum, o sağdan sola atladı”
ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Hafif ticari araç bariyerlere saplandı

Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI
Yayın Danışmanı : Behçet BÜYÜKGÖKMEN
• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA
Tlf: 0312 419 20 01
• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Hususi İlan Reklam Fiyatları

Logo Üstü Reklam
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz
Arka Sayfa Renkli Tam
Yarım Sayfa Siyah Beyaz
Tam Sayfa Siyah Beyaz
Çeyrek Sayfa Renkli (iç)
Yarım Sayfa Renkli (İç)
Tam Sayfa Renkli (İç)
Arka Sayfa Renkli Yarım
Arka Sayfa Renkli Çeyrek
Sütun Santim fiyatı (S/B)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

350+KDV
175 +KDV
1.600+KDV
350+KDV
700+KDV
350+ KDV
700+KDV
1.400+KDV
900+KDV
450+KDV
18+KDV

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir

Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan
hafif ticari aracın köprüdeki demir
bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaraladı. Kaza, Ereğli ilçesi Hortu

Köprüsü üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Asım K. idaresindeki 06 FL 0664 plakalı hafif
ticari araç, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu

kontrolden çıktı. Köprü üzerindeki
demir bariyerlere saplanan ve asılı
kalan araç aşağıya düşmekten son
anda kurtuldu.
Kazada yaralanan araç sürücü-

sü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi
altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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İLAN

ELEMANLAR
ARANIYOR
• 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

İletişim: 0332-3575959 0537-3450505

the dreams are coming true
Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,
GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ
KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM

CNC OPERATÖRLERİ
VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com
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ÇEVRE KORUMA ÇİT VE FERFORJE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE KORUMA ÇİT VE FERFORJE yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN			
: 2021/386891
1-İdarenin
a) Adı			
: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
			
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi		
: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve
			
Teknik Daire Başkanlığı Akademi Mh. Yeni İstanbul cd No:335 Kat 6
			
42130 (V.No: Meram 7590363090) - SELÇUKLU / KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 33202232517 - 3322410100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı			
: ÇEVRE KORUMA ÇİT VE FERFORJE
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8.693 m çevre çiti, 1.119 m korkuluk yapılması
			 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
			
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
			
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 27.07.2021 - 10:30
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Alaeddin
toplantı yeri (e-tekliflerin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 			
açılacağı adres)
Yeni İstanbul Cad. Akademi Mah. No: 335 42130 Selçuklu KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Benzer İş Grupları Tebliğinde
yer alan AXVIII Grubu (Saha İşleri) İşler ile BIII Grubu İşler ve Onarımları benzer iş olarak
değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi ve Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP
ARKADAŞLARI
ARIYORUZ

-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün,
işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz
Bu bir sosyal projedir
Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30
YÜKSEK PRIM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

Basın: 1410283

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

SRC PSİKOTEKNİK
BELGESİNE SAHİP
E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

10

9 TEMMUZ 2021

HABER

‘Evde Aşı uygulaması’ ile aşılanma oranı artırılacak

Aşılanma oranlarını artırma
adına yoğun bir çaba sarf eden
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, ‘evde
aşı uygulaması’ ile vatandaşları
evlerinde ziyaret ederek yüz yüze
görüşmelerle ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor.
18 yaş üzeri nüfusun yüzde 55’inden azının yapıldığı illerden olan
Konya’da hedef bayram tatiline

kadar bu oranı yüzde 70 seviyesine çıkartarak Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediği hedefe ulaşabilmek.
Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Koç, aşılanma
oranlarının artırılabilmesi adına
vatandaşlara çağrıda bulundu.
Konya’da şu ana kadar yaklaşık 1
milyon 350 bin doz aşı yapıldığını

vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Kent
merkezi ve ilçelerimizde bulunan
tüm hastanelerimizde, aile sağlık
merkezlerimizde, istasyon, gar,
havaalanı, alışveriş merkezleri,
sanayi bölgeleri gibi belirlenen
alanlara kurduğumuz yerinde aşı
istasyonlarımız ile vatandaşlarımıza aşı hizmeti sunuyoruz. Tüm
bu çalışmaların yanı sıra şimdi de

ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak
aşı hizmetini vatandaşlarımızın
ayağına kadar götürüyor. Amacımız en kısa sürede şehrimizin aşı
oranını Bakanlığımızın belirlediği
hedefe ulaştırabilmektir” dedi.
Salgın hastalıktan kurtularak
normal hayata dönebilmenin tek
çaresinin aşı olduğunun altını
çizen Prof. Dr. Koç, aşılarla ilgi-

li yanlış ve çarpıtılmış bilgilerin
Covid-19 ile olan mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. Sosyal medya
platformlarında yer alan aşı karşıtı bilgilerin doğruyu yansıtmadığını vurgulayan Prof. Dr. Koç,
yetkili ağızlardan söylenmeyen
paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi konusunda da vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Koç, “Covid-19 aşısını vatandaşlarımıza ulaştırmak
için sağlık ekiplerimiz her yerde
canla başla mücadele ediyor. İl
sağlık müdürlüğü olarak bütün
çalışanlarımızla birlikte bir seferberlik bilinci ile aşılama hizmetlerine devam etmekteyiz” diyerek
sözlerini tamamladı.

n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş Türkiye genelindeki il başkanları ile eşgüdümlü olarak düzenlediği basın açıklamasında, ülkemizin derin bir ekonomik buhranın içinde olduğunu söyledi

Kardeşin cesedi başında
yürek dağlayan feryat
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet
beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını
kaybederken, acı haberi alıp olay
yerine gelen sürücünün ağabeyi
“Bu acıya nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, Aksaray’ın Sultanhanı
ilçesinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, toplu konutlardan
ilçe merkezi istikametine motosikleti ile seyreden 24 yaşındaki
Kadir Uğur, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda
bulunan beton elektrik direğine
çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton
elektrik direğine kafasını çarpan
ve vücudunun çeşitli yerlerinden

yaralanan Uğur olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay
yerine gelen 112 Acil Yardım
ekipleri motosiklet sürücüsünün
öldüğünü belirlerken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.
Acı haberi alarak olay yerine
gelen sürücünün ağabeyi Celil
Uğur (28) kardeşinin cesedi başında ağıtlar yaktı. Ağlayan Celil
Uğur, “Bu acıya nasıl dayanacağım” diye feryat etti. Ağabeyin
feryadı herkesin yüreğini dağladı.
Savcılık incelemesinin ardından
gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

n İHA

Firari FETÖ şüphelisi
operasyonla yakalandı
Aksaray’da Fetullahçı Terör
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan
hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş
hapis cezası bulunan şahıs, polisin
düzenlediği operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
(TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY
suç örgütüne üye olmaktan 2 yıl 6
ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Y.'nin (50) Aksaray’da
bir ikamette gizlendiğini tespit

etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin saklandığı
ikamete operasyon düzenleyen
TEM ekipleri, şahsı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında
işlemlerinin tamamlanmasının
ardından cezaevine gönderildi.
Emniyetten yapılan açıklamada,
“Terör örgütleri ile mücadelemiz
kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

n İHA

Gizli bölmede 7 bin 550 adet
kaçak dolum sigara elegeçirildi
Aksaray’da kaçak sigara dolumu ve tütün satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, giriş
bölümü kanepe ile gizlenmiş bodrum katta 7 bin 550 adet kaçak
dolum sigara ve tütün ile çeşitli
malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele
(KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık
olaylarının önlenmesi kapsamında yaptığı araştırmalarda bir iş
yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet
Başsavcılığı koordinesinde yapılan

teknik ve fiziksel takibin ardından
operasyon içi düğmeye basıldı.
İş yerine gerçekleştirilen operasyonda bir kanepenin altında gizli
bir bölme girişi olduğu fark edildi.
Kapağı kaldırarak bodruma inen
polis ekipleri, burada gizlenmiş 51
bin adet boş makaron, 7 bin 550
adet kaçak dolum sigara, 2 adet
kompresör, 3 adet pres makinesi
ile bir miktar tütün ele geçirdi. İş
yeri sahibi M.D. (56) hakkında adli
işlem yapılırken, emniyetten yapılan açıklamada, “Suç ve suçlularla
mücadelemiz kararlılıkla devam
etmektedir” denildi. n İHA

Bektaş: Ekonomik
kriz buhrana dönüştü

CHP Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına CHP İl
Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın
Kolları Başkanı Damla Yılmaz ve
partililer katıldı. 2018 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren tek
adam rejimi ile birlikte ekonominin
daha da kötüye gittiğini kaydeden
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş,
“2018 yılının Temmuz ayında, tek
adam rejiminin resmen yürürlüğe
girmesiyle yaşanan ekonomik krizin şiddeti arttı. Geldiğimiz noktada
milyonlarca emekçi, memur, çiftçi,
emekli, esnaf, öğrenci bu ekonomik
buhranın tam ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla
mücadele veriyor’’ dedi.
BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ
Son zamanlarda gündeme gelen zamlar hakkında da değerlendirmeler yapan İl Başkanı Barış
Bektaş, “1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12,
sanayi kuruluşlarında kullanılan
doğalgaza yüzde 20, LPG' ye 60
kuruş, öğrenci harçlarına yüzde 10
zam yapıldı. Son zamlarla birlikte,
sene başından beri elektriğe yüzde
22, doğalgaza yüzde 20 zam uygulanmış oldu. Tek adam rejiminin
yürürlüğe girdiği günden bugüne
elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz
faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen,

vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve
zam getirdi. Biz demokratik hukuk devletine son veren bu düzeni
değiştireceğiz. Ayrıca mevcut iktidarın yarattığı yıkım halkın sırtına
yeni yükler getirecek. Mazot, gübre
ve elektrik daha da pahalanacak’’
şeklinde konuştu.
TÜRKİYE BU DÜZENE
MAHKÛM DEĞİL
Hayat pahalılığının vatandaşlar
üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin
olduğunu kaydeden Barış Bektaş,
konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Hayat pahalılığıyla, işsizlikle, yoksul-

lukla, borçlulukla ve açlıkla mücadelede iktidar tarafından yalnız
bırakılan halk bir çıkış yolu bekliyor.
Tek adam yönetimi devam ettiği
müddetçe ne yazık ki fakirleşmeye,
yoksullaşmaya, geçim sıkıntısı yaşamaya devam edeceğiz. İktidarın
siyasi ve ekonomik tercihleri bize
bunları yaşamayı dayatıyor. Fakat
Türkiye bu düzene mahkum değil.
Hiç kimsenin şüphesi olmasın, tek
adam rejimine son verip halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalılığına son
verecek alan Güçlendirilmiş Par-

lamenter Demokrasiyi kuracağız.
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi, sizden zerre kadar çekinmiyoruz. Bu
ülkede hep birlikte mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceğiz. Biz hazırız.
Türkiye'yi yönetecek kadrolar hazır.
Türkiye artık kendisini yeniden kuracak, yeni bir iktidar ve Güçlendirilmiş Parlamenter Demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Halkımızın
bu sabırsızlığının karşılığını vermek
için, hiç vakit geçirmeden, hemen
erken seçim istiyoruz.”

n DURAN ÇÖLCÜ

Türkiye’nin iyilik elini ulaştıracaklar
Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali
Öge, vekâletle kurban kesme organizasyonu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Müftülük binasında düzenlenen toplantıda konuşan
Müftü Öge “Vekalet yoluyla kurban
kesim organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber 30 yıldır devam ettirdiği en önemli hizmetlerden birisidir.
Bu yıl da “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” düsturuyla vekaletle
kurban bağışı hizmeti yapılacaktır.
Türkiye Diyanet Vakfına emanet
edilen kurban vekaletleri, İslam dininin esaslarına uygun olarak büyük
bir hassasiyetle yerine getirilmektedir. Son derece şeffaf bir şekilde
sürdürülen organizasyonda kurban
kesimleri vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet
İşleri Başkanlığımızda görev yapan
hocalarımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın gönüllüleri nezaretinde gerçekleştirilmektedir” dedi.
‘20 MİLYONDAN FAZLA
İHTİYAÇ SAHİBİNE TÜRKİYE'NİN
İYİLİK ELİ ULAŞACAK’
Kurbanını bağışlamak isteyen
vatandaşlara il ve ilçe müftüleri, din
görevlileri, Kur'an kursu hocaları ve
bütün Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin her türlü kolaylığı sağlayacağını aktaran Müfütü Ali Öge “ İl

ve ilçelerimizin değişik yerlerine kurulan stantlarımız, camilerdeki din
görevlilerimiz, Kur'an kurslarındaki
hocalarımız ve müftülükteki personelimizle Türkiye Diyanet Vakfı
şube görevlilerimiz ve vakıf gönüllülerimizle kurban bağışı yapmayı
isteyen kardeşlerimize bu hizmeti
sunacağız. Geçtiğimiz yıl Türkiye
Diyanet Vakfına emanet edilen 557
011 hisse kurban, salgın koşullarına
rağmen yurt içinde 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin
308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu sene ise
20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine
Türkiye'nin iyilik elinin ulaşmasını
hedeflemekteyiz. Vekaletle kurban
ücretleri 2021 yılında yurt içi için
1125 TL, yurt dışı için 925 TL olarak

belirlenmiştir” diye konuştu.
KONYA, VEKALETLE EN ÇOK
KURBAN BAĞIŞI YAPAN 5. İL
Vekaletle kurban bağışında
Konya’nın 2019 yılında 9377 hisse,
2020 yılında ise 10974 hisse bağışlayarak Türkiye'de en çok bağış
yapan 5. il olduğunu aktaran Öğe, “
Bu yıl da Konyalı hayırsever vatandaşlarımızın bağış organizasyonumuza daha yoğun ilgi göstereceğine
inanıyor, 15000 hedefine ulaşmayı
arzu ediyoruz. Bağış yapmak isteyen
vatandaşlarımız il ve ilçelerimizin
çeşitli noktalarına kurulan stantlarımız vasıtasıyla, camilerimizde din
görevlilerimize, Kur'an kurslarındaki hocalarımıza, ayrıca il ve ilçe
müftülüklerimize ve Diyanet Vakfı
şubelerimize uğrayarak bizzat bağış

yapabilecekleri gibi www.tdv.org ve
www.bagis.tdv.org adreslerinden
de online olarak bağışlarını yapabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız TDV Konya Şubemizin 0332
357 07 61 ve İl Müftülüğü Ek Binasının 0332 350 61 75 numaralı telefonlarına ulaşarak bağış konusunda
bilgi alabileceklerdir. Ayrıca Türkiye
Diyanet Vakfı genel merkezindeki
0312 416 92 00 numaralı telefonu
arayarak veya www.tdv.org adresinden vekaletle kurban hakkında
detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir.
Tüm Konyalı hemşehrilerimizi
“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” diyerek bu vekaletle kurban bağışına katılmaya davet ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ
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KONESOB’a TSE Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi
2020 yılında Türkiye’de bir ilke
imza atarak TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ve TSE ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Hizmet Belgesini alma başarısını elde eden KONESOB, bu kez
de hijyen ve sanitasyon yönetim
sistemi konusunda öncülük ederek
TS 13811 Belgesi’ni almaya hak
kazandı.
KONESOB’u ziyaret eden TSE
Başkanı Sayın Prof.Dr. Adem Şahin, bu önemli belgeyi KONESOB
Başkanı Muharrem Karabacak’a
takdim etti.
KONESOB toplantı salonunda
gerçekleşen programa TSE Başkanı Prof.Dr. Adem Şahin, TSE Konya
Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım, TSE Yöneticileri, KONESOB
Başkanı Muharrem Karabacak, Birliğin Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu Üyeleri katıldı.
Belge töreninde konuşan KO-

NESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Türkiye genelindeki Birlikler ve Esnaf Teşkilatları arasında
‘TSE TS 13822 HSYS Hijyen ve
Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk Esnaf
Teşkilatı olduk. Çalışanlarımızın ve
kurumumuzdan hizmet alan Odalarımız, Oda üyesi esnaf ve sanatkârlarımızın sağlığının korunması,
buna yönelik çalışmaların yapılması
ve sürekliliğinin sağlanmasına bü-

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın Tarım ve Orman Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile
yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Seydişehir’e 500 hayvan kapasiteli barınak yapılması kararı alındı

Seydişehir’e modern
barınak yapılacak
Seydişehir Belediye Başkanı
Mehmet Tutal, Seydişehir’de vatandaşlar tarafından her gün gündeme
gelen ve sayıları gün geçtikçe artan
başıboş köpeklerle ilgili şikayetlere
duyarsız kalmadı.
Başkan Tutal, Konya Orman
Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah
Duman, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Yusuf Yalçın, Beyşehir Orman
İşletme Müdürü Fırat Arıkan, Konya Fidanlık İşletme Müdürü Osman
Oduncu ve Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal, Alacadağ Orman
İşletme Şefi Fatih Çelik ile birlikte
barınak yapılması planlanan bölgede
incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi ile birlikte yürütülecek
olan sokak hayvanlarının barınması
için hayata geçirilecek proje 3 hektarlık alanı kapsıyor.
Ormanlık alanda izin talebi gerçekleştirilecek olan
projenin en
kısa sürede yapımına başlanacağını
kaydeden Belediye başkanı Mehmet
Tutal, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile
yaptığımız görüşmeler sonucunda
3 hektarlık alanın yer tahsisi gerçekleştirilecek. Barınağın yapılması
için gerekli yazışmaları tamamladık.
Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir
Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa

gerçekleştireceğimiz barınak projemizde 500 sokak hayvanımızın
bakımı ve barınması sağlanacak. Barınak içerisinde Sağlık Odası, Veteriner Odası, Sokak Hayvanlarımızın
barınacağı mekanlar, doğal yaşam
alanı, ve benzeri alanlar bulunacak.
Hayvan severlerimiz ile köpeklerin
başıboş gezmesinden rahatsız olan
kesimlerin sürekli gönlünü alacak
şekilde çalışmalarımızı gerçekleşti-

rebilmek için projemizi en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Sokak hayvanlarının da yaşam hakkı
var. Onlara en iyi şartlarda bakım ve
barınma imkanı sunmak görevimiz.
Projemizin hayata geçirilmesinde
desteklerini esirgemeyen Tarım ve
Orman Bakanlığımıza, Konya Orman Bölge Müdürlüğümüze, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Uğur İbrahim Altay’a projenin haya-

ta geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı. Başkan Tutal ve beraberindeki heyet daha sonra Kuğulu Tabiat Parkına giderek 3 gölette devam
eden çalışmaları inceleyerek gölet
çevresinde yapılacak olan çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışması
ve sedde çalışmalarını inceleyerek
fikir alışverişinde bulundular.

n HABER MERKEZİ

Başkan Oprukçu’dan promosyon açıklaması
Ereğli Belediyesi Temmuz ayı
olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Hüseyin Oprukçu,
AK Parti meclis üyeleri tarafından
promosyonlar hakkında verilen yazılı önergeye de değindi.
Promosyonlara yönelik açıklamada bulunan Başkan Oprukçu, bankayla anlaşmadan birçok
spekülasyon yapıldığını söyledi.
Konya’dan bir partinin il başkan
yardımcısının açıklama yaptığını
ifade eden Başkan Hüseyin Oprukçu, “Belediyenin promosyonlara el
koyduğunu, dağıtmadığını iddia
ediyor. Sen önce Konya’ya bak,
Ereğli’ye gelinceye kadar Konya’da
eleştirdiğin bir şey göreyim. Bizim
sırtımızdan siyasi propaganda yapmayın. Allah’ın hesabının galip
geldiği bir koltukta oturuyorum
ben. Ereğli sizi bu kadar yakından
ilgilendiriyor madem, azıcık da
Konya’nın Ereğli’ye dönüp şöyle

adam gibi bir bakmasını temin etmek için gayret sarf edin” ifadelerini kullandı.
‘İŞÇİLERİMİZİN HESAPLARINA
PROMOSYON BEDELLERİ
AKTARILACAK’
Özellikle Temizlik İşleri ve Park

Bahçeler’de ihtiyaç duyulan eksik
personeli tamamlamak için 500 kişilik bir promosyon anlaşması yapıldığını anlatan Başkan Oprukçu,
“Hatırı sayılır da bir anlaşma önceki yıllardan çok daha iyi bir anlaşma bayram öncesi de... Yani o 500

kişinin ilk maaşı yattıktan sonra
işçilerimizin hesaplarına promosyon bedelleri aktarılacak. İşçinin
hakkı olduğunu değerlendirilen
bu paraya ne belediye tarafından
ne belediyenin şirketi tarafından
el konulması, hiç edilmesi hukuken, ahlaken ve maddeten mümkün değildir. Bizler de en az sizin
kadar hakkı, hukuku gözetiyoruz,
personellerimizin yanındayız. Keşke bir fazla imkanımız olsa da o
imkanı personellerimizin lehine
değerlendirsek. İmkanı çoğaltalım,
gelin grup başkan vekilleri olarak
oturalım, nasıl kaynak nasıl imkan
temin ve tesis ederiz bunu beraber değerlendirelim. Bundan arta
çıkan kaynakları da personelimize
nasıl yansıtalım onları değerlendirelim. Hukuksuz olarak hiçbir işin
içinde yer almadım, haksızlığa kati
suretle meydan vermedim” dedi.
n HABER MERKEZİ

yük önem veriyoruz. Bu iki önemli
belgeyi TSE Başkanımızın elinden
almak bizleri oldukça memnun etti.
KONESOB olarak Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum”
dedi.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem
Şahin de, Başkan Muharrem Karabacak’ı ve KONESOB’u kutlayarak,
“Böyle önemli belgeleri almayı hedeflemek ve bize müracaatta bulunmak çok önemli. Hijyen ve Sani-

tasyon Yönetim Sistemi ve Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini alarak KONESOB Türkiye’de
önemli bir başarı elde etmiştir. Sizi
ve Teşkilatınızı kutluyorum” dedi.
Konuşmalardan sonra TSE
Başkanı Şahin, Başkan Karabacak’a
belgeleri takdim etti. Başkan Muharrem Karabacak da günün anısına TSE Başkanı Şahin’e ahi sancağı
hediye etti.

n HABER MERKEZİ

MEVKA, elma sektörü için
yeni pazar arayışında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda Konya-Karaman Bölgesi’nde bir yandan uyguladığı mali ve teknik destek programları ile bölgesel gelişiminin
sağlanması, bölgeler arası ve bölge
içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgeye ulusal ve uluslararası yatırımcı çekilmesi amacıyla
çalışmalarını sürdüren Mevlana
Kalkınma Ajansı, aynı zamanda
bölgede yer alan firmaların ihtiyaç
duydukları çeşitli konulara yönelik
olarak raporlar hazırlamaya da devam ediyor.
Bu kapsamda, Karaman’ın
önemli sektörlerinden olan elma
sektörüne yönelik olarak Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından
hazırlanan Elma Sektörü Hedef
Pazar Araştırma Raporu’nda, sektörün Dünya’daki güncel durumu,
Dünya elma ithalatı ve ihracatı
ile pazar durumu analiz edilerek,
Türkiye’nin sektördeki konumu
irdelendi.
Ayrıca, belirlenen metodolojiye
göre hedef pazar matrisi oluşturularak, potansiyel pazarlar sıralanıp
hedef pazar olabilecek ülkelerden
bir kısmı detaylı bir şekilde incelendi.
Hazırlanan raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
İhsan Bostancı, “Ajanslar yapıları
itibari ile sorumlu oldukları bölgelerde sadece mali destek sağlayan
kuruluşlar değil, aynı zamanda o
bölgede faaliyet gösteren firmaların altyapılarının güçlendirilmesi,
rekabet güçlerinin artırılması ve
sektörel gelişmelerin takibinin
sağlanması doğrultusunda da çalışmalar yürüten kuruluşlardır.
Ajans olarak bizler de bölgemizde
yer alan ve ülkemizin kalkınma
hamlesine katkı sağlayacak tüm
potansiyelleri harekete geçirmek
adına faaliyetlerimizi sürdürüyor,
bu doğrultuda hazırladığımız sektör raporları ile iş dünyamıza, sivil
toplum kuruluşlarımıza, girişimcilerimize, bölgemizdeki kanaat önderlerine, yatırımcılara, kamu kesimi ve özel sektör temsilcilerine ışık
tutmaya çalışıyoruz. Günümüzde
hızla küreselleşen Dünya’da, ülkeler ve işletmeler için yeni pazarlar
belirlemek, belirlenen bu pazarlara

ürün ihraç etmek oldukça önemli duruma gelmiştir. Bu nedenle
işletmeler ve potansiyel ihracatçı
firmalar, yeni pazarlar belirlemek
için stratejik çalışmalara ihtiyaç
duymaktadırlar. Stratejik olarak
yanlış belirlenmiş pazarlarda, rekabet etmek, işletmeler için ciddi
maliyetlere neden olmaktadır. Bununla beraber yanlış hedef pazar
seçimi; sermaye, zaman ve motivasyon kayıplarına neden olmaktadır. Diğer taraftan iletişim ve
bilgiye erişim imkânlarının artmış
olduğu günümüzde doğru teknikler ve analizlerle hedef pazar belirlemek daha kolay hale gelmiştir.
Mevlana Kalkınma Ajansı olarak,
firmalarımızın yurt dışı pazarlarda
rekabetçi konuma yükselmeleri
öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Dünya ticaretindeki hızlı değişimler nedeniyle, ihracatçılarımızın
potansiyel pazarlarda zamanında
ve doğru pozisyon almaları büyük
önem taşımaktadır. Bu çerçevede,
Ajansımız, firmalarımızın fırsat sunan pazarları tespit edebilmelerine
ve yeni müşterilere ulaşmalarına
katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Karaman ekonomisine büyük katkılar
sağlayan elma sektörüne yönelik
bu raporu hazırlamaktaki amacımız, elma sektöründen elde edilen
katma değerin artırılması ve Karaman Elması’nın Dünya standartlarında hak ettiği değerde ihraç edilebilmesinin sağlanmasıdır. Dikili
ağaç sayısı bakımından ülkemizde
ilk sırada yer alan ve ham madde
bakımından oldukça zengin olan
şehrimizde bu yönde bir çalışmanın yapılması önem arz etmekte
olup raporun şehrimizin istihdamına, ihracatına ve ekonomisine yeni
bir soluk getireceği kanaatindeyiz.
Bu minvalde hazırladığımız Hedef Pazar Araştırma Raporu’nun
sektör temsilcilerine, girişimcilere,
şehrimize ve bölgemize hayırlar
getirmesini diliyorum” ifadelerine
yer verdi. Bostancı, ayrıca Hedef
Pazar Araştırma Raporu’na ajansın www.mevka.org.tr internet
sitesinden ulaşılabileceğini ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda
benzer çalışmaları kurum olarak
sürdüreceklerini de belirtti.
n HABER MERKEZİ
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Hizmet ve yatırımlarını ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına göre hayata geçiren Karatay Belediyesi, yapımlarını tamamladığı
Akörenkışla ve Yağlıbayat Sosyal Tesislerini Yağlıbayat Mahallesi’nde düzenlenen toplu bir törenle hizmete açtı

Karatay’ın her köşesine yatırım
Karatay Belediyesi tarafından
Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerinde yapımları tamamlanan sosyal tesislerin açılışları düzenlenen
törenle gerçekleştirildi. Toplamda
1 milyon 300 bin TL’ye mal olan
tesisler vatandaşlar için önemli bir
sosyal çekim merkezi olması beklenirken tesislerin açılış töreninde
konuşan Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarlanan
sosyal tesislerin mahallelere değer
katacağını belirtti.
KARATAY’I YATIRIMLARIMIZLA
İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ
İlçede gerçekleştirdikleri her yatırımda vatandaşların isteklerini göz
önünde bulundurduklarını ve bu
doğrultuda Karatay’ı sosyal donatı
alanlarıyla ilmek ilmek işlediklerini
ifade eden Başkan Hasan Kılca, 7
sosyal tesisin daha müjdesini verdi.
Hasan Kılca; “Karatay için var
gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin
marka değerine katkı sunmak için
gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini en iyi şekilde
değerlendirerek ve hemşehrilerimizin bizden talepleri doğrultusunda
ilçemizi ilmek ilmek hizmetle dokuduğumuza inanıyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızın talep,
istek ve önerilerini almaya büyük
özen gösteriyoruz. Karatay’ımızı merkezde olduğu gibi merkeze
uzak mahallelerde de sosyal donatılarla geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl
temelini attığımız Akörenkışla ve
Yağlıbayat sosyal tesislerimizi 9 ay
gibi kısa bir sürede tamamlayarak
hizmete açıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerin yanı sıra 80 mahallemizin
tamamında hayata geçirdiğimiz
yatırım ve projelerimizle, ilçemizin
çehresinin değişmesi ve gelişmesi
hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız
bir şekilde devam edeceğiz. 7 mahallemize sosyal tesis projesinin
daha müjdesini vermek istiyorum.

Acıdort, Büyükburnak, Zincirli,
Esentepe, Divanlar, Yavşankuyu ve
Kızören mahallelerimize de sosyal
tesis yapmak için kolları sıvadık. Bu
projeler, hemşerilerimizin yaşam
kalitesini artırırken bizleri daha fazla çalışmaya ve üretmeye de teşvik
ediyor. Çünkü hemşehrilerimizin
memnuniyeti motivasyon ve enerjimizi daha da arttırıyor. Şu anda Belediyemizin harman sezonundayız.
100’e yakın noktada merkez mahallelerimizde, merkeze uzak mahallelerimizde, sanayi alanlarımızda
ekiplerimiz çalışıyor. Alt yapı, park
bahçe, binalarımızın onarımı gibi
birçok alanda hemşehrilerimizin
huzuru ve mutluluğu için yoğun bir
tempoyla üretmeye devam ediyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da Karatay’ımızı geleceğe hazırlama adına işimize
daha büyük bir aşk ve şevkle sarılmaya devam edeceğiz” dedi.
YARINLARIN BUGÜNDEN
İNŞA EDİLĞİNİ BİLİYOR BUNA GÖRE
ÇALIŞIYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahallelere kazandırılan
sosyal tesislerin özellikleri hakkında da davetlilere bilgi verdi. İlçenin
her noktasına insana dokunan hizmetler götürdüklerine vurgu yapan
Başkan Hasan Kılca, şunları aktardı: “Sosyal Tesislerimiz; Muhtarlık
Ofisi, Çok Amaçlı Salon ve işyerlerinden oluşuyor. Her iki tesisimizin
maliyeti çevre düzenlemesiyle maliyeti 1 milyon 300 bin lira. Temelini
attığımız her proje bizleri daha çok
heyecanlandırırken, açılışını yapıyor
olmak da bizler için ayrı bir sevinç
ve gurur kaynağı oluyor her bir proje aslında bir sonraki projemize yeni
bir ufuk açmış oluyor. Bugünden
yaptığımız her hizmet geleceğimizin inşasına koyduğumuz birer tuğla
taşıdır. Biz, yarınların bugünlerden
inşa edildiğini biliyoruz ve yaptığımız hizmetleri görev olarak değil,
ilçemizi güzel yarınlara ulaştıracak

adımlar olarak görüyoruz. Yağlıbayat’taki Savatra Antik Kent ile ilgili
olarak da kazı çalışmaları, Kültür
ve Turizm Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuk Üniversitemizin işbirliğinde kazı çalışmaları
başlıyor. Buradaki tarihi de inşallah
gün yüzüne çıkaracağız. Bunun da
müjdesi buradan verelim. Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerimize
kazandırdığımız, hemşehrilerimizin
sosyal ve ekonomik hayatına katkı
sağlayacak bu tesislerimizin hayırlı
olmasını diliyorum.”
KARATAY BELEDİYESİ’NİN TAKDİR
EDİLECEK ÇALIŞMALARI VAR
Karatay Kaymakamı Abdullah

Selim Parlar, ilçeye kazandırılan
sosyal tesislerin hayırlı olmasını dileyerek Karatay Belediyesi’nin projelerine değindi. Parlar, “Karatay
Belediye Başkanımız Sayın Hasan
Kılca, henüz görev süresinin ortasında olmasına rağmen bir görev
dönemine sığmayacak kadar projeyi Karatay’a kazandırdı. Kendisi bir
ibadet aşkıyla çalışıyor ve gerçekten
çok takdir edilecek çalışmaları var.
Bütün imkânlarını kullanarak güzel
çalışmalara imza atıyorlar Önümüzdeki dönemde daha da güzel müjdeleri ve çalışmaları var.
Bu mahallemizdeki okul, bu
dönemde yapıldı. Yine sosyal tesis,

çevre düzenlemeleri, diğer mahallelerimizdeki yol ve parke çalışmalarıyla ilçemizin dört bir yanında
güzel hizmetler var. Yağlıbayat ve
Akörenkışla sosyal tesislerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Karatay Belediye Başkanımız
Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
KARATAY HİZMETTE
HIZ KESMİYOR
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK
Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet
Genç de Karatay Belediyesi’nin güzel çalışmalar yaparak hizmette hız
kesmediğini belirtti. Mehmet Genç,
konuşmasında şunlara değindi:
“Karatay değişiyor, Karatay gelişiyor. Karatay Termal Tatil Köyü ile
geçtiğimiz günlerde kapılarını açan
Lavanta Bahçesi ile sağlık ve eğitim
yatırımları ile sosyal tesisleri ve daha
sayamayacağız birçok hizmet ve
projesi ile ilçemiz bir başka Karatay
olma hedefini çoktan gerçekleştirdi
bile. Hizmetlerinden dolayı Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve
tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Akörenkışla ve Yağlıbayat’a
kazandırılan sosyal tesislerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”
KARATAY HER GEÇEN GÜN
GÜZELLEŞİYOR
Karatay Belediyesi’nin birçok

alanda ilçenin yaşam standardını
yükselten hizmetler sunduğunu
söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Karatay İlçe Başkan Vekili
Ahmet Şalvarlı ise; “Karatay Belediye Başkanımız göreve gelmeden
‘Bir Başka Karatay’ sloganıyla çalışmalarına başlamıştı. Şimdi geçmişe
dönüp baktığımızda gerçekten de
Sayın Başkanımız dediği gibi Karatay’ı her geçen gün daha da güzelleşen, her geçen gün biraz daha
modernleşen bir ilçe haline getirdi.
Akörenkışla ve Yağlıbayat mahallerine kazandırılan sosyal tesislerin
Karatay’a hayırlı olmasını diliyorum.
Tesislerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Karatay Belediye
Başkanımız Sayın Hasan Kılca başta
olmak üzere tüm ekibine teşekkür
ediyorum” dedi.
Yağlıbayat ve Akörenkışla Sosyal Tesisleri’nin açılışı için düzenlenen törene Karatay Kaymakamı
Abdullah Selim Parlar ve Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın
yanı sıra Karatay İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe
Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç,
MHP Karatay İlçe Başkan Vekili
Ahmet Şalvarlı, Karatay Belediyesi
Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle
muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından her iki
sosyal tesisin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışın ardından Karatay
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar,
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca ve beraberindekiler, Yağlıbayat Sosyal Tesisi’nde incelemelerde
bulundu. İlçe Kaymakamı Abdullah
Selim Parlar ile Başkan Hasan Kılca
ile beraberindekiler; Yağlıbayat’taki
açılış programının ardından Akörenkışla Mahallesi’ne de geçerek
toplu açılışı gerçekleştirilen Yağlıbayat Sosyal Tesisi’nde de inceleme
yaptılar.
n HABER MERKEZİ

TEŞEKKÜRLER
Geçtiğimiz hafta rahatsızlığım nedeniyle kaldırıldığım hastanelerdeki tedavi sürecim tamamlanarak
taburcu olmuş bulunmaktayım.
Bu süre zarfında başta doktorlarım olmak üzere; Medova Hastanesi, S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi ve
Özel Akademi Meram Hastanesi personeli nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza…
Hastanelerde yattığım sürelerde gece gündüz bir an olsun bile beni yalnız bırakmayan başta
ailem olmak üzere tüm akrabalarıma ve arkadaşlarıma…
Gerek şehir dışından gerek Konya merkez ve ilçelerinden hastane bahçesinde beni görmemelerine
rağmen gece geç saatlere kadar bekleyen amatör spor ailemizin tüm paydaşlarına. Özel-resmi
kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile GSB, GSİM teşkilatlarına, federasyon başkanlarım ile
yöneticilerine ve ASKF başkanlarıma, temsilcilerine…
Ayrıca; telefon, mesaj ve sosyal medya ile desteklerini ve yüreklerini açarak dualarıyla yanımda olan
tüm gönül dostlarıma ailem ve kurumum adına teşekkürü bir borç bilirim.

Remzi AY
KONYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU
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Meram’da olimpik veledrom inşaatı yükseliyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Belediye Meclis Üyeleri,
Meram’da yükselen Türkiye’nin ilk
olimpik veledromunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan
Kavuş, Meram’ın kamu yatırımları
anlamında en zengin dönemini yaşadığını kaydederek, “Veledromumuz
dünya bisiklet sporuna uzun yıllar
hizmet edecek” dedi
İlçeye kazandırılan kamu yatırımlarıyla adeta altın çağını yaşayan Meram’da ‘Olimpik Veledrom’
inşaatı hızla yükseliyor. Türkiye’de
ilk olma özelliğine sahip veledrom
tamamlandığında uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, Belediye Meclis Üyeleri ile
birlikte Olimpik Veledrom inşaatını
inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
250 METRE PİST
UZUNLUĞUYLA

TÜRKİYE’DE TEK
Karahüyük Mahallesi'nde inşaatı
süren Olimpik Veledrom’la ilgili bilgi
veren Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İlçemize kazandırılacak olan
veledromumuz 17 bin 600 metrekarelik inşaat alanına sahip. Yine 2 bin
275 seyirci aynı anda buradaki yarışları takip edebilecek. 250 metre pist
uzunluğuyla birlikte Türkiye’nin tek

Olimpik Veledromu, Meram’da faaliyete geçecek ve dünya bisiklet sporuna uzun yıllar hizmet edecek.” dedi.
BAKAN KASAPOĞLU VE BAKAN
KURUM’A TEŞEKKÜR
Veledromun tamamlanmasının
ardından gerçekleşecek bisikler yarışlarıyla, şehrin yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağını belirten Başkan
Kavuş, “Konya, geçmişten bu yana

bisiklet kullanımının en fazla olduğu
iller arasında yer alıyor. Yine bilindiği üzere şehrimiz ülke genelinde en
uzun bisiklet yollarına sahip. Buradan
yola çıkarak şehrimiz özelinde ilçemize böyle bir eserin kazandırılması
önemliydi. Tesisimizin kısa süre
içerisinde tamamlanmasıyla birlikte
yerli ve yabancı turistlerimizi şehrimizde misafir etmiş olacağız inşallah

Yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle Meram’a ‘Olimpik Veledrom’
projesini kazandıran Gençlik ve Spor
Bakanlığımız nezdinde bakanımız
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na,
her daim Konya’nın ve Meram’ın
yanında olan Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür
ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun”
cümlelerini kullandı.

MERAM, KAMU YATIRIMLARIYLA
ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
Toplamda 445 Milyon TL’yi aşan
yatırım tutarıyla Meram’da Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çok sayıda projenin
olduğunu ve yapım çalışmalarının
devam ettiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kısa
süre önce temelleri atılarak yapımına
başlanan ve çalışmaları hızla devam
eden Millet Bahçesi, TRT Film Platosu, Veledrom, Sporcu Yetiştirme
Merkezi, Sahipata Mahallesi Şükran
Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Meram
Çamlıbel Çevre Düzenlemesi, Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu,
İsmail Ketenci Caddesi, Meram Hükümet Konağı gibi her biri birbirinden
değerli projeler tamamlandığında Bizim Meram’ın marka değerine katkı
sağlayacak” cümlelerini kullandı.

n SPOR SERVİSİ

Pekyatırmacı’dan yaz
spor okullarına ziyaret
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören sporcuları ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı ziyarette yaptığı açıklamada, “Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor. Selçuklu’da
binlerce çocuğumuz spor okullarına kayıt oldu. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize de teşekkür ediyorum.” dedi
Her yıl binlerce çocuğun spor yapmak
için tercih ettiği Selçuklu Belediyesi Spor
Okulları pandemi nedeniyle verilen uzun
bir aranın ardından yaz döneminde faaliyetlerine başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en
kapsamlı ve en büyük spor okullarından
olan ve her yıl büyük ilgi gören Selçuklu
Belediyesi Yaz Spor Okullarını ziyaret etti.
Spor Okullarında eğitim gören sporcuların
antrenmanını izleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çocuklar ve aileler ile bir süre
sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor
Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve
Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
Yaz ve Kış olmak üzere iki sezondan
oluşan Spor Okulları eğitimleri, Selçuklu
Belediyesine ait ulusal standartlara uygun
35 tesis ve 56 salonda gerçekleştiriliyor. 5
Temmuz da eğitimleri başlayan Yaz Spor
Okulları 29 Ağustos tarihine kadar devam
edecek. Pandemi dönemi nedeniyle sınırlı
sayıda başvuruların kabul edildiği Yaz Spor
Okullarında 13 branşta toplam 5 bin 714
sporcu eğitim görüyor. Çocukların yaz tatilini spor ile değerlendirmeleri için önemli
bir hizmet olan Selçuklu Belediyesi Yaz
Spor Okullarında sporculara branşlarında
profesyonel antrenörler eşliğinde, Yüzme,
Basketbol, Futbol, Tekvando, Cimnastik,
Tenis, Voleybol, Wushu, Karate, Kick
Boks, Satranç, Okçuluk ve Masa Tenisi
branşlarında eğitim veriliyor.

Ahmet Örken
2.kez olimpiyatlarda

Başkan Pekyatırmacı: Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok
önemli
Pandemi döneminin ardından Spor
Okullarında öğrencilerle yeniden buluşmanın mutluluk verdiğini ifade eden Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
“Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor. Selçuklu’da

binlerce çocuğumuz spor okullarına kayıt
oldu. Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitimlerimiz 5 Temmuz tarihinde
başladı. 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Yaz spor okullarında 13 branş, 35 tesis ve 56 salonda 117 antrenörle, 5-15 yaş
arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz.
Toplamda 5 bin 714 sporcumuz şuanda
tesislerimizden hizmet alıyor. Öğrencileri-

miz kayıt ücreti sadece 70 TL alıyoruz. Spor
malzemeleri ve kıyafetleri de belediyemiz
tarafından ücretsiz olarak öğrencilerimize verilmekte. Spor okullarımıza katılan
çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum.
Bizlere güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.

n SPOR SERVİSİ

Karapınar Belediyesi sporcularından önemli başarı
Karapınar Belediyesi sporcuları Sakarya’da 4-8 Temmuz tarihleri arasında
düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Taolu Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Karapınar Belediyesi, Wushu Kunfu Taolu
şampiyonasında 6 altın, 4 gümüş ve 1
bronz madalya kazandı.
Şampiyonada elde edilen sporcuların derecesi şu şekilde oluştu:
Raziye Nur, Emekli büyük bayanlarda 2 Türkiye birinciliği
Burçin Kolaylı, Büyük Bayanlarda 2
Türkiye ikinciliği
Sadettin Bakır, Büyük Erkeklerde 1
Türkiye birinciliği 1 Türkiye ikinciliği
Merve Nur Öztaş, Genç Bayanlarda
2 Türkiye birinciliği
Öykü Ceren Yeğen, 13-15 yaş grubu

Bayanlarda 1 Türkiye birinciliği 1 Türkiye üçüncülüğü
Fadime Yentürk, 13-15 yaş grubu

Bayanlarda Türkiye ikinciliği
Sporcuların elde ettiği sonuçlarla
ilgili bir açıklama yayınlayan Karapı-

nar Belediyesi Uzakdoğu Sporcuları ve
Wushu Spor Kulübü Başkanı Mehmet
Emekli, başarılarından dolayı sporcuları kutladı. Başkan Emekli, “4-8
Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da
gerçekleşen Milli Takım Seçmeleri yapıldı. İlçemizi en güzel şekilde temsil
ettik. Şampiyonada 2’şer sitilde yarışan 6 Sporcumuz 6 Altın, 4 Gümüş, 1
Bronz Madalya olmak üzere Toplamda
11 Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Başarılarından
dolayı Sporcularımızı kutluyorum. Ayrıca göreve geldikleri günden bu zamana
kadar bizlere desteklerini esirgemeyen
Belediye Başkanımız Mehmet Yaka’ya
ve Başkan Yardımcımız Halil Aker’e teşekkür ediyorum. dedi.
n SPOR SERVİSİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda pedal çevirecek
milli bisikletçi Ahmet Örken, "Olimpiyatlarda çok zorlu bir
parkurda yarışacağız. Ona göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Umarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."
dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos
tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye'yi, bisiklet branşında Tokyo 2020'de Ahmet Örken ve Onur Balkan temsil edecek.
Olimpiyatlarda ikinci kez yer alacak Türk bisikletinin
önemli isimlerinden Ahmet Örken, AA muhabirine Tokyo
Olimpiyatları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19 salgını dolayısıyla olimpiyatların bir yıl gecikmeli yapılacağını hatırlatan milli bisikletçi, salgının ilk
başta motivasyonlarını düşürdüğünü ancak bu duruma zamanla alıştıklarını söyledi.
Ahmet, olimpiyatların en önemli spor organizasyonu
olduğuna işaret ederek, Tokyo'da elinden gelenin en iyisini
yapacağını vurguladı.
Zorlu bir organizasyonun kendilerini beklediğine dikkati
çeken milli bisikletçi, "Hedeflediğim bir yarıştı, 4 yıldır Tokyo Olimpiyatları için hazırlanıyoruz. Onun için puanlar topladık ve 2 kişi gitmeye hak kazandık. Şu anda hazırlıklarımız
son hızıyla devam ediyor." diye konuştu.
"SAĞLIĞIMIZA DİKKAT EDECEĞİZ"
Ahmet Örken, geçen yıl salgın nedeniyle çok sayıda
uluslararası organizasyonun iptal edildiğini veya ertelendiğini dile getirdi.
"Pandemi sebebiyle geçen yıl çok fazla yarışa katılamadık fakat bu yıl oldukça yoğun bir tempomuz vardı." diyen
milli sporcu, şunları kaydetti:
"Tokyo Olimpiyatları'nı hedefleyerek hazırlıklarımızı
devam ettirdik. Bundan sonra da sağlığımıza dikkat ederek
hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Erciyes'te yüksek irtifada
hazırlıklarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir çalışma
ortamı var. Olimpiyatlarda çok zorlu bir parkurda yarışacağız. Ona göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Umarım,
ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." n AA
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‘Konyaspor benim
yumuşak karnım!’
Bu konuda mütevazi olmam, Konya ve Konyaspor’a şaşı bakanların bakış açılarını
Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve duayen gazeteci Recep
Çınar, Konya Yenigün Gazetesi’ne konuk olurken gündeme dair önemli açıklama- düzeltmek için çaba gösterdim. Mesleğimizin alaylılarındanım, ama çok çalışarak, çok
okuyarak ve ustaları örnek alarak, okullu arkadaşlarla aradaki mesafeyi kapattım ve
larda bulundu. Çınar, “TSYD Genel Merkez Yönetiminde görev yaptığım sürece
spor gazeteciliğinde en tepelere geldim. Elbette kolay olmadı buralara gelmek.” dedi
Konya ve Konyaspor’un haklarını savundum, savunmaya da devam edeceğim.
KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?
RECEP ÇINAR KİMDİR?
“Kendimden bahsederken, hep
zorlanmış, yüzüm kızarmıştır. Ama
kaçış yok. Kim olduğumuzu, nerelerden nerelere geldiğimizi bilsin insanlar.
Konya’da, hem de Konya’nın en eski
mahallesi, dahası yaş olarak bizden
daha ileride olanların, “yiğidin harman
olduğu yer” diye tanımladıkları Sedirler’de doğdum. Dolayısıyla, 63 yıldır
hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim
Konya ve Sedirler’de yaşamaya ve yaşlanmaya devam ediyorum.
Dünyanın birçok ülkesine gittim,
dünyanın en güzel şehirlerini, en güzel
caddelerini, en güzel yerleşim yerlerini
gördüm, ama hiçbiri Sedirler ve Konya’nın önüne geçemediler. Buna bir
aidiyet de diyebiliriz, bir tutku da diyebiliriz. Aşık Veysel’in “Saklarım gözümde güzelliğini, Her neye bakarsam sen
varsın orda, Kalbimde gizlerim muhabbetini, Koymam yabancıyı sen varsın
orda” şiirinde olduğu gibi, benim için
Sedirler bir sevgili, Konya bir sevdadır.
Sedirler’de arkadaşlığın, komşuluğun,
dostluğun ve benim için çok değerli
olan sevdanın en uçsuz bucaksızını
yaşadım. An itibarı ile belki Sedirler’de
değilim, ama nur yüzüyle, gülen, tebessüm eden gözleriyle, bugün bile beni
kucaklayan, sarıp sarmalayan, velhasıl
her haliyle Sedirler hep yüreğimde.
Hayatımda bazı dostlar vardır, satmam
onları, yanımda dursunlar ki çünkü beş
para etmediklerini anlasınlar! Bazı dostlarım vardır hayatta satamam, çünkü
onlara değer biçilmez, kimse de alamaz... Dolayısıyla benim için Konya ve
Sedirler çok kıymetlidir ve değerleri biçilmez. Şunu da itiraf etmek isterim; benim anlattığım Sedirler, “kentsel dönüşüm”e kurban giden Sedirler’di, şimdiki
Sedirler değil. Hem şimdiki Sedirler’i,
hem de “kentsel dönüşüm”den önceki
Sedirler’i anlatan bir kitap projem var,
Yaradan emanetini almaz ise kısa bir
zamanda bu projemi hayata geçirmek
istiyorum.
Gazeteciliğin alaylısı olarak nerelerden nerelere geldiğime bakıldığı zaman,
mütevazi olmayacağım, büyük iş çıkardığım söylenebilir. Ama çok çalışarak,
çok okuyarak ve ustaları örnek alarak,
okullu arkadaşlarla aradaki mesafeyi
kapattım ve spor gazeteciliğinde en
tepelere geldim. Elbette kolay olmadı
buralara gelmek, 45-50 yıllık bir ömür
harcandı. Yeni Meram’da başladım
gazeteciliğe. Sonra 30 yıla yakın Merhaba’da spor muhabirliği, spor müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği yaptım. 48
yıllık meslek hayatımda STK’larda da,
Spor Federasyonlarında, futbol kulüplerinde de önemli görevlerde bulundum,
bulunmaya da devam ediyorum. Konya
Gazeteciler Cemiyeti’nde başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, TSYD Konya şubesinde uzun süre yöneticilik, 3
dönemde Başkanlık yaptım. Daha sonra TSYD Genel Merkez Yönetiminde,
Yönetim Kurulu Üyesi olarak Konya’yı
temsil ettim. Halen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkan Yardımcısı olarak görevimi sürdürüyorum.
Bir dönem Triatlon Federasyonu’nda
Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştım.
An itibarıyla Boks Federasyonu’nda

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu
Asbaşkanlık görevimi sürdürüyorum.
Tekvando ve Halter Federasyonlarında
Basın Kurulu Üyesiyim. Hilmi Kulluk’un
Konyaspor’daki ilk başkanlık döneminde Asbaşkanlık görevinde bulundum.
Ayrıca aynı görevi, aynı dönemde 1922
Konyaspor’da da yaptım. Konya ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, sürekli
sarı basın kartı ve AİPS kartı sahibiyim.
Bu arada amatör olarak futbol ve boks
yaptığımı da söyleyebilirim. Evet, oldukça uzun ve köşe yazısı tadında bir
biyografi oldu sanırım.”
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI
DERNEĞİ’NDE GENEL BAŞKAN
YARDIMCILIĞI YAPMANIZ, NASIL BİR
SORUMLULUK YÜKLEDİ, KONYA’YI
TEMSİL ETMEK NASIL BİR DUYGU?
“Hem Konya, hem de benim için
gurur verici ve bir o kadar da sorumluluk isteyen bir görev.. Sevgili Genel
Başkanımız Oğuz Tongsir’in “Recepciğim bu görevi sana ben vermedim,
sen derneğimize kattığın değerlerle,
verdiğin desteklerle kendin aldın” diyerek, benim için çok kıymetli olan bu
iltifatı, üzerimdeki sorumluluğu bir kat
daha artırmıştır. Konya Şubesindeki
10 yıllık Başkanlık sürecinde iyi işler
çıkardığımızı düşünüyorum. Kulüpleştik, amatör branşlarda faaliyetler
gösterdik, Avrupa, dünya, Olimpiyat
şampiyonu sporcular çıkardık. Mesleğimiz adına da taktir edilecek işlere
imza attık. Bunları burada tek tek sıralamaya kalkarsak, sayfalar yetmez. Dolayısıyla Konya’da yaptığımız güzel işler
beni Genel Merkez’e taşıdı. Bir önceki
dönem Yönetim Kurulu üyesiydim,
şimdi ise Genel Başkan Yardımcısıyım.
Genel Merkez’de önceleri Konya’nın
aman aman bir ağırlığı yoktu, şimdi
ise aranan, fikri sorulan bir şube oldu.
Bundan dolayı da gururluyum tabi ki.
Bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim; TSYD Genel Merkezde görev
yaptığım süre içerisinde Konya’nın ve
Konyaspor’un haklarını savundum,
Konyaspor’a şaşı bakanların bakış açılarını düzeltmek için çaba gösterdim.
Bunu da bilenler bilir.”
YEREL YÖNETİMLERİN TÜRKİYE
SPOR YAZARLARI DERNEĞİ’NE
YAKLAŞIMI NE YÖNDE,
İLİŞKİLERİNİZ NASIL?
“Benim Başkanlık yaptığım süre

içerisinde hem Tahir Akyürek Başkanla, hem de Uğur İbrahim Altay Başkanla iyi ilişkiler içerisinde olduk… Tahir
Başkan, TSYD ve spor yazarları ile ilgili
hep pozitif düşünmüş ve yanımızda olmuştur. Biz kendisini Antalya’ya TSYD
seminerlerine davet etmiş, orada hem
konuşmacı olarak kendisine katılım
plaketi vermiş, ayrıca da spora verdiği
hizmetlerden dolayı ödül vermiştik. Ve
TSYD tarihinde ilk kez bir Belediye Başkanı iltifatlandırılmıştı.
Uğur Başkan’ın katkıları da önemli.
Tabi ki burada samimiyet önemli, ben
Uğur Başkanın samimiyetine çok inanan ve güvenen bir insanım. Sonuçta
hizmet ettiği yer kendi hemşehrileri ve
kendi şehridir. Özetlersem sadece Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız da bu
konuda duyarlı ve samimiler. Hepsine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Konya’ya
yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden
dolayı.”
KONYA’DA VE TÜRKİYE’DE SPOR
GAZETECİLİĞİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
“Doğruyu söylemek gerekirse,
hiçte iç açıcı değil. Bunun ekonomik
nedenleri var, bunun yetersiz ve vasıfsız eleman çalıştırma nedenleri var,
bunun sosyal medya nedenleri var.
Bunun okunma ve tiraj nedenleri var.
Bunun doğru ve dürüst haber vermeme nedenleri var. Konya’da 11-12

gazete var, toplamının tirajı 20 bini buluyor mu? Sen de cevap veremezsin.
Bence ekonomi birinci unsur. 20-25
sene önce ulusal gazetelerin spor servislerinde 15-20 gazeteci çalıştırılırken,
bugün en baba gazetelerde 3 ya da bilemediniz 5 kişi çalıştırılıyor. Konya’da
4-5 gazeteci çalıştırılırken, şimdi tek
kişi ile spor sayfası yapılıyor. Ulusal
gazeteler de dahil, spor servislerinde
amatör branşlarla, atıyorum boks ile
güreş ile tekvando ile bir tek haber yazılmıyor. Ajanslar geçerse boks ya da
güreş haberi, kopyalanıp yapıştırılıyor.
Gazetelerin spor servisleri için amatör
branşlar yok hükmünde, varsa futbol,
yoksa futbol. TSYD Genel Merkez yöneticisiyim, oradan da bildiğim için
söylüyorum bunları. Konya’da Şube
Başkanlığım yaptığım bir dönemde,
arkadaşlarımızı bilgilendirme adına,
donanımlarını artırma adına, amatör
branşların yetkili ağızlarını, yani teknik
adamlarını, yöneticilerini derneğimize
davet ettik. Sporun sadece futboldan
ibaret olmadığını, dolayısıyla boksun
kurallarını, tekniklerini, tekvandonun
tatamisini, güreşin el ensesini, tırpanını, saltosunu, kol atmasını, ya da halterin inceliklerini anlatsınlar, arkadaşlarımız da bilgilensin istedik, ne acıdır
ki, arkadaşlardan kimse itibar etmedi.
Maalesef iki kelimeyi bir araya getirip
cümle kuramayan bu arkadaşlar, olanca spor cahilliklerine rağmen, sosyal

medyada kendilerini “gazeteci” ya da
“duayen” olarak gösteriyorlar.”
Ve bir başka felaket ise sosyal
medya. Akıllı telefonu olan herkes foto
muhabiri, herkes spor yorumcusu,
herkes spor gazetecisi. Dikkat ederseniz transfer haberlerini öncelikle bu
arkadaşların kişisel hesaplarında görürsünüz. Gazetelerde bir gün sonra
okursunuz transfer haberlerini. Müşteri, yani okuyucu adına iyi olabilir, ama
gazetecilik adına felaket bir şey bu.
Özetlersem yerlerdeyiz, ne zaman ayağa kalkarız, onu da bilmiyorum. Daha
doğrusu bu işin sonu nereye gidecek
ben de merak ediyorum açıkçası.
TÜRKİYE GENELİNDE VE ÖZELLİKLE
KONYA’DA BUNDAN SONRAKİ
SÜREÇTE PLAN, PROJELERİNİZ VE
FAALİYETLERİNİZ
NE YÖNDE OLACAK?
“TSYD ve üyelerimiz adına güzel şeyler olacak. Bu konuda sevgili
Genel Başkanımız Oğuz Tongsir’in,
“TSYD’nin yükselişi devam edecek.
Türkiye çapında bütün arkadaşlarımızla birlikte daha da büyüyeceğiz. Türkiye’nin en büyük basın kuruluşu TSYD
olacaktır, bundan kimsenin şüphesi
olmasın” sözlerine katılıyorum. Oğuz
Başkanla aynı hedefe, hem genel merkez olarak, hem de şubeler olarak emin
adımlarla ilerleyeceğiz.”
KONYASPOR GERİDE 99 YILLIK BİR
TARİH BIRAKTI VE 100 YAŞINDAN
GÜN ALMAYA BAŞLADI. SİZ DE BİR
DÖNEM YÖNETİCİLİK YAPTINIZ. KONYASPOR TARİHİ AÇISINDAN NELER
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
“Konyaspor benim yumuşak
karnım. Hasan Altıokların Konyaspor
futbol okuluna gittim kısa bir süre. 50
yıl önce. Sonra taraftarı oldum. Siyah
Beyazlı Konyaspor benim sevdam,
Sarı Mehmet, yani Mehmet Aktan da,
idolüm olmuştu. Futbolu Sarı Mehmet,
boksu da Hamdi Yiğit ile sevmiştim.
Gazeteci olduktan sonra Konya’nın
milli olmuş iki efsane sporcusunu bir
araya getirmiş, kendileri ile röportaj
yapmıştım. Benim gazetecilik hayatımın en özel ve en güzel bir anısıydı.
Konyaspor’da minik de olsa top oynadım. Sonra tribüne çıktım maçları
izledim. Daha sonra 35-40 yıl içeride
ve dışarıda hem siyah-beyazlı, hem
de yeşil-beyazlı Konyaspor’u takip et-

tim. Konyaspor, tarihinde ilk kez yurt
dışına çıktı. Yanılmıyorsam 19881989 sezonu olabilir, Yugoslavya’ya
kampa gitti, ben de gazeteci olarak
Konyaspor kafilesi ile birlikte oldum.
Allah nasip etti, taraftarlığını yaptığım
kulübümde yöneticilik yapma şerefine
de nail oldum. Kısa bir sürede çalışan
olarak hizmet verdim Konyaspor’a.
Konyaspor’un peşinde çok kazalar,
olaylar atlattım, ölümlerden döndüm,
dayaklar attım, dayaklar yedim. Konyaspor benim için yaşam biçimi, sevda
ve beni ben yapan, bana kimlik veren
bir cansuyu oldu diyelim. Benim için
çok değerli. 100. Yıl olayına gelirsek;
umarım ki Fatih Özgökçen Başkan,
Konyaspor bayrağını daha iyi yerlere
taşır. Ama bir önemli konu ise 100. Yıl
nedeniyle gaza gelerek, çıtayı yükseltecek söylemlerden kaçınmalıdır. Bu
iddialı söylemlerin altında ezilirse, hem
kendisine, hem de Konyaspor’a yazık
olur. Şunu söylemeye çalışıyorum;
Konyaspor’un 100. Yılı kutlanmalı mı?
Kutlanmalı. Konyaspor 100. Yılda başarılı olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Hiç
kimse kutlamaya veya başarılı olmaya
“hayır” diyemez ya da “itiraz” edemez.
Ama bunları gerçekleştirirken de kendini tartacak, kulüp ekonomisinin zarara
uğramaması için vicdanına danışacak,
sonra da cüzdanına bakacaksın. Her
şey uygun ise Konyaspor’a yakışanı
yapacaksın. Nokta.”
YENİ SEZONDA KONYASPOR’UN
HEDEFİ, PLANI VE PROGRAMI
NE YÖNDE OLMALI?
“Bu konuda benim söyleyeceklerim değil, Konyaspor’da yöneticiler,
yani karar vericilerin plan ve projeleri
önemli. Bir önceki sorunuzda da söyledim; haddimizi bilmeliyiz, ayağımızı
yorganımıza göre uzatmalıyız. Hep
söylüyorum; Konyaspor “ateş topu”dur, kontrol edilmezse yakar, yıkar.
Dönüp geriye baktığımız zaman bu kulüpte 50 başkan görev yapmışsa, sadece 1 ya da 2’sinin gözü Konyaspor’da
kalmıştır. Geri kalanların birçoğunun
stada geldiğini görmedim. Konyaspor
iyi yönetilirse kulübün başkanı “vezir”,
kötü yönetilirse “rezil” olur. Daha doğrusu evin cümle kapısı gibi gelen vurur,
giden vurur. İnşallah Fatih Başkan, evin
cümle kapısı başkanlardan olmaz.”
n SPOR SERVİSİ
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Özden Otomotiv’in genç yöneticilerinden Şuayip Özden, hem kendisine hem de şirketlerine katkı sağlamak için sürekli kendini geliştirmek için çaba harcadığını söyledi

Şartlar kendinizi
geliştirmeye zorluyor
Konya’nın otomotiv yedek parça sektöründe büyüyen markası
Özden Otomotiv’in genç yöneticilerinden Şuayip Özden, iş hayatının başarılı genç isimlerinden biri.
Küçük yaşlarda sanayinin tozunu
yutan Şuayip Özden, eğitimini bitirip askerlik görevini yaptıktan sonra
aile şirketlerinde profesyonel olarak
çalışmaya başladı.
Şirkette birçok alanda çalışmalar yapan Özden, şuan satın
alma ve imalat sorumlusu olarak
çalışmalarını sürdürüyor. Babasından ve abilerinden öğrendikleriyle
kendi çabalarıyla edindiği bilgileri
harmanlayarak şirketlerine faydalı
olmak için büyük gayret gösteren
Özden, kendini sürekli geliştirmek
istiyor.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1994 Meram Doğumlu Şuayip
Özden. Anadolu Lisesi mezunuyum. Askerden sonra iş hayatına
girdim, abimlerle, babamla şuanda
çalışmalarımıza devam ediyorum.
İş hayatına ne zaman girdiniz
ve hangi görevlerde bulundunuz?
Aslında iş hayatına çok küçük
yaşlarda girdim. Yaptığımız iş zaten baba mesleği. Eğitimimi devam
ettirirken aynı zamanda işle de ilgileniyordum. Eğitimden arta kalan zamanlarımda iş yerine geliyor
burada çalışmalar yürütüyordum.
Ama askerden sonra tamamen profesyonel olarak iş hayatının içerisindeyim. Kendi iş yerimiz olduğu için
kendimi geliştirmek adına her alanda çalışmalar yaptım. Tezgahlarda
çalıştım. Nakliye kısmında çalıştım.
Şuan satın alma ve imalat kısmının
sorumlusuyum.
İş hayatına girdiğiniz dönemlerde ne gibi zorluklar yaşadınız?
Bilmediğimiz birçok şey olduğu için zorluklar yaşadık. Tezgahta
çalışırken mesela birçok şeyi bilmiyorsunuz ve zorlanıyorsunuz. Montajda, malzeme tanımada zorluklar
yaşadım. Sıkıntılar yaşaya yaşaya
bir şeyler öğrenmeye başladım.
Abimlerin ve babamın da desteğiyle, onların yol göstermesi, bilgi
vermesiyle bu zorlukları kademe
kademe aşmış olduk.
Kendinizi geliştirmek için neler
yapıyorsunuz?

Şuayip Özden
Sadece iş hayatında değil insan her alanda kendini geliştirmeli
bence. Çünkü zaman akıyor, hiç
durmuyor ve sürekli bir değişim
içindeyiz. Dünya değişiyor, bilgiler
değişiyor, teknoloji değişiyor, şartlar değişiyor. Dolayısı ile kendimi
geliştirmeye çok özen gösteriyorum. Bu anlamda, özellikle şirketimizin ihracatını da artırmak için çalışmalar yapıyorum. Sektörümüzle
ilgili araştırmalar yapıyorum. Dünyadaki gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Nerelere ihracat yapabiliriz konusunda Pazar araştırmaları
yapıyorum. Yabancı dilimi daha iyi
nasıl geliştiririm diye uğraşıyorum
ve bu konuda çalışmalar yapıyorum. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışma yürütüyor musunuz?
Günümüzde birçok sivil toplum
kuruluşu var. Bu kurumların çalışmalarını da takdirle karşılıyorum.
Ama benim iş yoğunluğum oldukça
fazla. Bu nedenle, STK’larda çalışma yürütecek kadar vaktim olmuyor açıkçası. Ailemize, evimize bile
çok fazla vakit bulamıyorum.
Çalışma alanınız gereği yurt
dışında çalışmalarınız oluyor. Bugüne kadar hangi ülkelere gittiniz
ve bu ziyaretler sizlere neler kazandırdı?
Almanya, Dubai, İran, Mısır gibi

ülkelere gittim. Farklı ülkelere gitmenin 2 ayrı avantajı var. Birincisi
şirketimize fayda getiriyor, ikincisi
şahsi olarak kendimize fayda getiriyor. Ne kadar çok ülkeye giderseniz,
ne kadar çok iş bağlantısı yaparsanız o kadar çok ihracat yapıyorsunuz. Yurt dışı gezilerinin şirketimize böyle bir katkısı var. Şahsi olarak
da, farklı ülkeler görmek bana bilgi
kazandırıyor. Çünkü gittiğimiz her
ülke farklı bir yer. Farklı kültürler,
farklı insanlar var. Onları görmek,
tanımak size büyük katkı sağlıyor.
Ufkunuzu açıyor. Bu anlamda yurt
dışı ziyaretlerinden çok şeyler öğrendim hala da öğreniyorum.
Babanızdan neler öğrendiniz iş
hayatında?
Bu şirketi 1978 yılında babam
Halit Özden kurdu. O günden buyana şirketimizi önemli bir noktaya
getirdi. Babamdan sonra biz 3 kardeş yine aile şirketimizde çalışıyoruz. İş hayatında babamızdan çok
şeyler öğrendik. Çünkü alanında
oldukça yetkin ve tecrübeli bir insan. Şuan kendisi uzaktan takip
ediyor işleri ama biz alacağımız
herhangi bir kararı yine babamla
istişare ediyoruz ve ona göre karar
alıyoruz. Onun tecrübesi bizim için
çok önemli. Babam bize adeta ışık
tutuyor.
Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?
Günümüz iş dünyasında en

önemli unsur ihracat yapmak. İhracat bugün hem ülke ekonomisi
hem de şirketlerin büyümesi adına oldukça önemli. Bu anlamda,
hem şirketimizi büyütmek hem
de ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak adına ihracatımızı
mutlaka artırmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yürütüyoruz.
İhracatımızı artırmak için önemli
hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Şuan birçok
Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz.
Bunu artırmayı düşünüyoruz. Tabi
ihracat artarken diğer yandan üretim kapasitenizin de artması gerekiyor. Bunun için de hedeflerimiz
var. Üretim alanımızı büyütmeyi ve
kapasitemizi artırmayı planlıyoruz.
Buradaki üretim alanımız yaklaşık
4 bin metrekare. Ama Organizede
yerimiz yapılıyor. Yaklaşık 20 bin
metrekarelik bir üretim alanına 1
yıl sonra falan kavuşmuş olacağız.
Günümüz iş dünyasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Özellikle
Konya sanayisi ne durumda?
Konya sanayisi oldukça iyi durumda. Üretim alanı oldukça geniş, üretim çeşitliliğimiz oldukça
iyi. Kendi alanımızdan söz edecek
olursak, otomotiv yedek parça konusunda Konya şuan ülkemizin gururu durumunda. Bu anlamda Konya sanayisi gerçekten iyi durumda.
Artık şirketler kendini geliştirmek
için önemli çalışmalar yapıyorlar.
Dünya ile rekabet edebilecek kalitede üretimler yapıyoruz. Ar-Ge’ye
önem veriyoruz, inovasyona önem
veriyoruz. Tabiri caizse kara düzen
çalışma bitmiş durumda. Bu da tabi
şirketlerimize dolayısı ile Konya sanayisine önemli bir ivme kazandırıyor. Bugün Konya’da çok önemli
üretim alanları var. Örnek olabilecek şirketlerimiz var. Bunların sayısı daha da artacaktır.
İş hayatının stresini atmak için
neler yapıyorsunuz? Hobiniz var
mı?
Ben klasik araç tutkunuyum.
Şuan 2 tane klasik aracım var. Onların bakımını yapar, sürerim. Bir
de motor tutkum var. Vakit buldukça motora da biniyorum. Spor
yapıyorum. Gezmeyi severim ama
işten çok fazla vakit ayıramıyoruz.

Konyaspor, Isparta’da
çalışmalara başlıyor

İttifak Holding Konyaspor’un
geniş kapsamlı altyapı çalışmaları
devam ediyor. Birçok ilde Konyaspor
Futbol Akademisi kuran Yeşil-Beyazlıların Isparta durağında çalışmalar
startını veriyor. Konuyla ilgili resmi
internet sitesinden bir paylaşım yayınlayan Konyaspor Akademi, şu
ifadeleri kullandı: “Konyaspor Isparta Futbol Okullarımız Hilmi Gürocak
Koordinatörlüğünde, antrenörlerimiz
Rıdvan Kılıç ve Samet Aksoy gözetiminde çalışmalara başlıyor.
Konyaspor Futbol Akademi Koordinatörümüz Taner Ay, Konyaspor

Spor okulları sorumlumuz Taygun
Yavaş, Konyaspor Isparta Futbol
Okulları Koordinatörü Hilmi Gürocak, antrenörlerimiz Rıdvan Kılıç ve
Samet Aksoy ile imza töreninde bir
araya gelirken Isparta’da çalışmalar
başlayacak. Konyaspor Futbol Okullarımız, faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve ülke geneline yayılması için
çalışmalarını sürdürecek.
Yurt genelinde Konyaspor Futbol
Akademimiz ile çalışmak ve Futbol
Okullarında görev almak isteyen antrenörlerimiz bizimle irtibata geçebilir.” n SPOR SERVİSİ

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
İttifak Holding Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gün geçtikte antrenman
temposunu artıran teknik direktör İlhan Palut, oyunculara da sık sık uyarılarda bulunuyor. Bir yandan da
transfer çalışmalarını sürdüren Yeşil-Beyazlı yönetim, santrfor mevkiisi için ince eleyip sık dokuyor

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, sezona günde yaptığı
çift idmanla hazırlanıyor. Antrenman
bilgisi ile resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan
Anadolu Kartalı, “2021-2022 Sezonu
hazırlıklarına devam eden İttifak Holding Konyaspor’umuz, günü öğle saatlerinde gruplar halinde yapılan kuvvet
çalışması ile tamamladı. Kayacık Tesisleri’mizde Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerimiz
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan oyuncularımız
8 istasyonda kuvvet çalışması yaptı.”
İfadelerine yer verdi.
THİAM İDDİASI
Konyaspor yönetiminin transfer
çalışmaları da devam ediyor. Şu ana
dek 6 oyuncu ile sözleşme imzalayan
Yeşil-Beyazlılar, santrfor mevkiisinde
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hata yapmak istemiyor. Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Konyaspor’a
menajerler tarafından Fenerbahçe

forması giyen Mame Thiam önerildi.
Geride kalan sezonda İstanbul ekibinde istediği forma şansını bulamayan

Senegalli futbolcu daha fazla forma
şansı bulma adına Fenerbahçe’den
ayrılabilir. n SPOR SERVİSİ

Arsa ihalesi 14
Temmuz’a ertelendi

İttifak Holding Konyaspor’da önceki gün
düzenlenmesi gereken ancak sadece 1 firmanın katılması üzerine ertelenen 3 adet arsanın
satış ihalesi 14 Temmuz’a ertelendi. Konuyla
ilgili Kulüpten yapılan açıklamada, “Mezbaha
(Fetih) Mahallesinde kulübümüze ait 3 adet
arsa satışıyla ilgili ihale bugün idari binamızda
gerçekleşti. İhaleye ilişkin katılımcıların teklifleri alındı. Satışa çıkarılan arsalarla ilgili ihalenin, 14.07.2021 Çarşamba günü saat 15.00’te
devam edilmesine karar verildi. Yönetimimiz
tarafından yapılan açıklamada; satışla ilgili
şartları yerine getiren ve salonda bulunan herkesin pazarlık usulüyle gerçekleşecek ihaleye
katılabileceği özellikle vurgulandı.” denildi.

n SPOR SERVİSİ

Akademi sporcuları
yabancı dil öğrenecek

Konyaspor Futbol Akademisi mevcut sponsoru olan Amerikan Life ile yeni bir iş birliği
imzaladı. Buna göre Konyaspor Akademisi’nde
yer alan sporcular Amerikan Life öncülüğünde
yabancı dil öğrenecek. Konuyla ilgili yapılan
açıklamada, “Konyaspor Futbol Akademimiz,
sponsorumuz Amerikan Life Yabancı Dil Eğitim Kurumu ile dil öğrenimi konusunda anlaşma sağladı. Konyaspor Futbol Akademimiz ile
Amerikan Life Yabancı Dil Eğitim Kurumu arasında yapılan anlaşma gereği sporcularımıza
yabancı dil eğitimi verilecek. Yapılan bu anlaşma ile sporcularımızın akademik ve sosyal
anlamda ki gelişimlerine katkı sağlanacak.
Futbol Akademimiz tüm yaş gruplarında
uygulanacak aktivitelerle spor eğitiminin yanında genel kültür gelişimlerine de katkı verilmiş
olacak. Amerikan Life Dil Eğitim Kurumuna,
Konyaspor Futbol Akademisi olarak yapılan iş
birliği nedeniyle teşekkür ediyoruz.” ifadeleri
kullandı. n SPOR SERVİSİ

