
120504 Angı ve Pekergin
ailelerinin acı günü 

Kamu çalışanları
seyyanen zam istiyor

Kaldırım işgaline
geçit verilmiyor

Hızır gibi şehir!
Deprem, sel, yangın gibi 

felaketlerin ardından 
ülkenin doğusundan 
batısına, güneyinden 

kuzeyine en ücra nokta-
larına ulaşmayı başaran 
Konya, alanında uzman 
ekipleriyle yaraların sa-
rılması için var gücüyle 
çalışıyor, hizmetleriyle 

takdir topluyor

KONYA’NIN DURUŞU
TAKDİRLERİ TOPLUYOR

Temel belediyecilik hizmet-
lerinin yanı sıra olağanüstü 
durumlarda göstermiş olduğu 
hızlı reaksiyonla Türkiye’de ve 
dünyada ‘Konya Belediyeciliği’ 
modelini oluşturmayı başaran 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
doğal afetler gibi olağanın dışın-
da gerçekleşen durumlarda da 
yardıma koşan, yaraları saran, 
derde derman olmak için tüm 
imkanlarıyla seferber oluyor. 
Konya’nın bu tavrı Türkiye gene-
linde büyük takdir topluyor.

YARDIMA KOŞUYORUZ,
YARALARI SARIYORUZ

Felaket anlarında başarılı bir sınav 
veren Konya, Türkiye’nin en doğu-
sundan en batısına, en kuzeyinden 
en güneyine ulaşabilmeyi başardı. 
Öyle ki, geride kalan zaman dili-
minde Malatya’da ve İzmir’de ya-
şanan depremlerde can kurtaran 
rolü üstlenen Konya; geçtiğimiz 
yılın Ekim ayında Anamur’da çıkan 
yangında da imdada koşmuştu. 
Son olarak ise Karadeniz’deki sel 
felaketinin izlerinin silinmesinde 
yine Konya aktif rol oynadı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Eğitimi biten Irak’ta hizmetkar olacak
Konya’da yaklaşık 200 Iraklı 
öğrencinin yüksek lisans ve 
doktora eğitimi aldığını be-
lirten Türkmeneli Dernekler 
Federasyonu Başkanı Dr. 
Aydın Beyatlı, “Konya’da 
eğitimini tamamlayan 
gençlerimiz, şimdi Irak 
Türkmeneli’ne dönüp orada 
hizmet edecekler” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Renklerin şölenine davetlisiniz
Kelebekler Vadisi Parkı'nın içindeki 8 bin 
700 metrekare alana yapılan Selçuklu 
Çiçek Bahçesi, 9 farklı türde 250 bin 
çiçeğiyle adeta görsel şölen sunuyor. Vadi 
içine merkez Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan ve 7 Haziran'da hizmete 
açılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, özgün 
düzenlemesiyle dikkati çekiyor.
9 farklı türde 250 bin çiçeği barındıran 

çiçek bahçesinde, kamelyalar, seyir 
tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra 
köşesi de bulunuyor. Çiçeklerin oluştur-
duğu rengarenk şöleni, kuyruğu çiçeklerle 
bezeli büyük tavus kuşu heykeli tamamlı-
yor. Bahçe amatör ve profesyonel fotoğraf 
tutkunları ile düğün fotoğrafçıları için de 
doğal stüdyo görevi yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Polisi, savcıyı hakimi
bile dolandırmışlar!

Pandemi, gazete ve
dergileri de vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
(TÜİK) "Yazılı Medya ve Ulusla-
rarası Standart Kitap Numarası 
İstatistikleri, 2020" raporuna 
göre de gazete ve dergi sayısı 
yüzde 13,5 oranında düşüş 
gösterdi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Aralarında polis, asker ve ha-
kim gibi farklı meslek grupları-
na mensup 93 kişinin parasını 
dolandırdığı belirlenen kişilerin 
yakalanması için 8 ilde ope-
rasyon düzenlendi, eş zamanlı 
operasyonlarda 27 kişi gözaltı-
na alındı. n HABERİ SAYFA 6'DA

ÇINAR: EN BÜYÜK 
HOBİM ÇALIŞMAK

NEWCITY, BAŞARI 
ÖYKÜLERİ YAZIYOR

‘KALİTELİ HİZMET İÇİN
EMEK HARCIYORUZ’

Sektörünün önemli üretici-
lerinden olan Öztelefoncular 
Tarım Makinaları San. Ltd. 
Şti’nin genç Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Çınar, 
tarım makinaları sektörüne 
ve özel hayatına ilişkin 
kesitleri paylaştı. Çınar, en 
büyük hobisinin çalışmak 
olduğunu söylüyor. 
n HABERİ SAYFA 15'TE

2002’den bu yana raflarda boy gösteren New City beş 
yeni marka ile sektörde söz sahibi olmaya başladı. 

Şirketin Türkiye Satış Direktörü Tamer Yaşar, ekono-
mideki daralmaya rağmen, Balkanlar ve Ortadoğu’nun 
ardından Avrupa ve Afrika’ya da açıldıklarını söyledi. 

n HABERİ SAYFA 2'DE

AK Parti Çumra’da 74. Danışma Meclisi Toplantısı ger-
çekleştirildi. AK Parti’nin 18 yıldır halka hizmet misyonuy-
la çalıştığı vurgulanan toplantıda Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan, “Hizmet kalitesini arttırmak için yoğun bir 

dönemden geçiyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 3'TE

İHH’nın yardımları 2.5 
milyon muhtaca ulaştı

Kurban Bayramı’nda 62 bin 62 kurban hissesini 
Türkiye ile birlikte 65 ülkede yaklaşık 2,5 milyon 
ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, Kurban Bayramı 
öncesinde 61 bin yetime bayramlık hediye etti.

n HABERİ SAYFA 7'DE

Yıl sonuna kadar 40 mahalleye 40 park!
Karatay Belediyesi, yıl 
sonuna kadar 40 ma-
hallede 40 yeni park ve 
oyun alanı inşa edecek. 
Başkan Hasan Kılca, “İl-
çemizi güzel bir çehreye 
kavuşturmaya çalışırken, 
çocuklarımızın da güven 
içinde eğlenmelerine 
olanak sağlıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 10'DA
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Dünyaya açıldı, sektöründe başarı öyküsü yazdı
2002 yılından itibaren New 

City markası ile raflarda boy gös-
teren New City yeni yatırımlar ile 
birlikte beş yeni marka ile sektör-
de söz sahibi olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Üretim portfö-
yünü geliştiren firma, yeni maki-
ne ve üretim bantlarıyla birlikte 
daha hızlı doğru ve kaliteli hizmet 
anlayışını üst seviyelere taşımak 
adına üretim ve depo alanını 2019 
yılı itibariyle ile 2 katına çıkarmış 
durumda. Başarılı üretim ve satış 
stratejileri ile ekonomik daralmaya 
rağmen büyümeye devam eden 
firma yurt içinde göstermiş olduğu 
başarıyı yurt dışında da Balkanlar 
ve Ortadoğu’dan sonra Avrupa ve 
Afrika kıtalarına da açılarak hızla 
devam etmekte.  Pandemi döne-
minde de yeni ürünler üreten New 
City müşterilerinden tam not aldı.

‘20 ÜLKEYE İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

New City yeni yatırımlar ile bir-
likte beş yeni marka ile sektörde söz 

sahibi olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediklerini ve 20 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiklerine dikkat çeken 
Gulf Temizlik Kozmetik Pazarlama 
A.Ş Türkiye Satış Direktörü Tamer 
Yaşar, “ 2002 yılında Tüketicilerin 
temel ihtiyaç ve gereksinimlerini 
karşılama, günlük hayata pratik 
çözüm sunan Market Ürünlerinin 
üretim, paketleme ve dağıtımları-
nı yapma adına ilk temelleri atılan 
ve bugün itibariyle geldiği nokta-
da yaklaşık 6 kategori ve 400 ayrı 
ürün yelpazesiyle Market ve Pe-
rakende Satış Noktaları sektörüne 
yönelik üretim ve pazarlama faali-
yetlerini yürüten Gulf Group , hızlı 
bir gelişme trendiyle sektöründe 
son derece köklü ve kurumsal bir 
gelişim süreci içerisinde faaliyet-
lerini sürdürmektedir. Başarılı bir 
biçimde yürüttüğü pazarlama, da-
ğıtım ve üretim serüveni konusun-
da profesyonel çalışan kadrosuyla 
Toplam Kalite Anlayışı çerçevesin-
de malzeme kalitesinden sevkiyata, 

teknolojik ve Uluslararası standart-
lardan çalışan kalitesine kadar bir 
bütün olarak gören Gulf Group, 
tüm Satış, Dağıtım ve Pazarlama 
proseslerinde son derece gelişmiş 
ve uluslararası akreditasyona sahip 
bir süreci başarıyla uygulamakta-
dır. Bu başarılı gelişmenin bir so-
nucu olarak 6 kategoride 400 ayrı 
ürün çeşidi ile sektöründe önemli 
bir boşluğu dolduran Gulf Group 

tüm çalışmalarında kalite kontrolü 
üretimin en başından itibaren ger-
çekleştirmektedir. 

Satış noktası geri bildirimlerini 
ve Tüketici taleplerini de aralıksız 
takip eden ve bu beklentilere ce-
vap verebilecek ürün gelişimlerini 
sürekli hale getiren firmamızda te-
mel felsefe sürekliliğe dayalı koşul-
suz müşteri memnuniyeti ilkesidir. 
Tüm çalışmalarında insan ve ona 

karşı olan sorumluluğu temel un-
sur olarak en başa koyan firmamız, 
ayrıca gerçekleştirdiği başta Av-
rupa, Ortadoğu, Afrika ve Balkan 
ülkelerine yönelik ihracatı ile New 
City marka kalitesini ülke sınırla-
rının dışına taşımanın ve böylece 
global oyuncu olmanın, haklı guru-
runu yaşamaktadır. 

Firmamız ortaya koyduğu ürün 
ve yaklaşım farkıyla ve bunun be-

raberinde getirdiği sorumluluk 
anlayışıyla çalışmalarını bundan 
sonrada artan bir ivme ile sürdü-
recektir. Satışlarımızın yüzde 80’ini 
yurtdışında ve ülkemizde bulunan 
zincir marketlere satışlarımızı ger-
çekleştiriyoruz. 400 ürünümüzün 
yüzde 70’ini kendimiz imalat edi-
yoruz. Türkiye genelinde bayilik 
ya da direk olarak 65 ilde faaliyet 
veriyoruz. Hedefimiz ürünlerimizi 
81 ilde müşterilerimiz ile buluştur-
mak. 10 bin metrekare bir alana 
sahibiz. Şu anda 65 personelimiz 
var. Firma olarak hedefimiz ülke 
ekonomisi başta olmak üzere şeh-
rimiz ekonomisine katkı sağlamaya 
devam ettirmek. Şu anda 20 ülke-
ye ihracat gerçekleştiriyoruz. Firma 
olarak amacımız müşterilerimize 
kaliteli ürün sunmanın yanında 
her müşterilerimize ulaşabilmek. 
Bu konu ile ilgili de çalışmalarımız 
aralıksız devam ediyor” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fiziki ve sosyal belediyecilik alanında yılların verdiği birikime sahip olan ve belediyecilikte Konya modeli oluşturarak birçok beledi-
yeye örnek teşkil eden Konya, deprem, sel, yangın gibi felaketlerde de yaraları sarmak adına gösterdiği gayretle takdir topluyor

Derde derman Konya

Temel belediyecilik hizmetleri-
nin yanı sıra olağanüstü durumlarda 
göstermiş olduğu hızlı reaksiyonla 
Türkiye’de ve dünyada ‘Konya Bele-
diyeciliği’ modelini oluşturmayı ba-
şaran Konya Büyükşehir Belediyesi, 
doğal afetler gibi olağanın dışında 
gerçekleşen durumlarda da yardıma 
koşan, yaraları saran, derde derman 
olmak için tüm imkanlarıyla seferber 
oluyor.

Uzun yılların vermiş olduğu be-
lediyecilik tecrübesiyle hizmetlerine 
devam eden Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, fiziki belediyecilik alanında 
Konya’yı daha yaşanabilir ve daha 
güzel bir şehir haline getirebilmek 
adına imkanları ölçüsünde var gü-
cüyle hareket ediyor. Yine uzun yıl-
ların verdiği tecrübeyle fiziki beledi-
yeciliğin yanında sosyal ve kültürel 
hizmetlere de ağırlık veren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, tüm Konya 
halkında ‘Benim Şehrim’ bilinci oluş-
turmak için gayret gösteriyor. 
MALATYA VE İZMİR DEPREMLERİNİN 

YARALARI SARILDI
Belli bir iş planı çerçevesinde za-

mana yayılarak gerçekleştirilen bu 
hizmetlerin yanında Konya Büyükşe-

hir Belediyesi, Türkiye’nin herhangi 
bir yerinde yaşanan doğal afetlerde 
de hızlı bir şekilde reaksiyon göste-
rerek, yaraları sarmak adına imkan-
ları ölçüsünde harekete geçiyor. Kısa 
vadede yaşanılan Malatya ve Elazığ 
depremlerinde 12 kişilik uzman ara-
ma kurtarma ekibini bölgeye gön-
deren Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bölgede başarılı bir şekilde çalışma 
yürütmüştü.

Ardından yaşanan başka bir fe-
laket ise İzmir’de yaşanan depremdi. 
İzmir’in yaralarını da hızlı bir şekilde 
sarabilmek adına Türkiye genelin-

de başlatılan seferberliğe ortak olan 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 12 ki-
şilik arama kurtarma ekibi ile deprem 
sonrası çalışmalara ortak olmuştu. 
Diğer yandan bölgede sosyal yardım 
çalışması da yürüten Konya Büyük-
şehir Belediyesi, halkın ihtiyaçlarını 
karşılamak için çaba harcamıştı. 

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDEKİ 
YANGINA İTFAİYE DESTEĞİ

Başka bir olay ise Mersin’in Ana-
mur ilçesinde yaşanan orman yan-
gınıydı. 2020 yılının Ekim ayında 
Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan ve 
kısa sürede büyüyerek büyük çapta 

hasara yol açan yangının daha çok 
büyümesini önlemek için ilk hareke-
te geçen şehirlerden biri yine Kon-
ya’ydı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
bu kez de iş makineleriyle birlikte 
itfaiye ekiplerini bölgeye göndererek 
yangının oluşturduğu hasarı en aza 
indirgemek için çalışma yürütmüştü. 

MARMARA’DAKİ MÜSİLAJIN 
TEMİZLİĞİNDE DE KONYA VARDI
Yaşanan her türlü doğal afete 

alanında uzman ekipleriyle müda-
halede bulunan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul başta olmak üze-
re Marmara Denizi’nin neredeyse 

tamamında kıyı şeritlerinde görülen 
müsilaj sorununa da çözüm için ora-
daydı. Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü ekipleri, müsilaj 
sorununun en kısa sürede çözüme 
kavuşması için başta İstanbul olmak 
üzere bölge ekip ve ekipmanlarını 
göndererek destekte bulundu. 

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN 
EKİPLER DOĞU KARADENİZ’DEYDİ

Son olarak geçtiğimiz günlerde 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğun 
yağmur sonrası oluşan sel felaketinin 
ardından yine harekete geçen Konya 
Büyükşehir Belediyesi kısa sürede 

bölgeye ulaştı. KOSKİ Genel Müdür-
lüğü’nün alanında uzman ekip ve 
ekipmanları başta Artvin ve Gümüş-
hane olmak üzere bölgedeki su taş-
kınlarını önlemek ve sel felaketinin 
açtığı yaraları sarmak için günlerce 
bölgede kalarak koordineli bir şekilde 
çalışma yürüttü. 

KONYA, DURUŞUYLA 
HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI
Konya halkının yardımseverli-

ğine işaret eden Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, sosyal medya hesaplarından 
yaptığı paylaşımda, “Elazığ ve İzmir 
depremlerinde oradaydık. İstanbul, 
Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’de 
müsilaj mücadelesindeydik. Şimdi 
de Artvin’de sel sonrası temizlikte-
yiz. Nerede ihtiyaç varsa Konya Mo-
deli Belediyecilik orada göreve hazır. 
Allah afetten korusun, devletimize 
güç versin” ifadelerine yer verdi. Öte 
yandan Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin sosyal medya hesaplarındaki 
paylaşımların altında, felaketlerin 
ardından yaraların hızlı bir şekilde 
sarılması adına yapılan hizmetler 
nedeniyle teşekkür ve memnuniyet 
mesajları yağdı. n RASİM ATALAY

Tamer Yaşar

Deprem, sel, yangın gibi felaketlerin ardından ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine en ücra noktalarına ulaşmayı başaran Konya, alanında uzman ekipleriyle yaraların sarılması için var gücüyle çalışıyor, hizmetleriyle takdir topluyor
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    31°C

Karaman            17 °C 30°C 

Aksaray              17 °C      30°C

Ankara                18 °C      31°C Hicrî: 18 Zil-Hicce 1442 -  Rûmî: 15 Temmuz 1437

Pandemi nedeniyle kısıtlamalarla 
geçen son 3 bayramın ardından bu yıl 
ki Kurban Bayramı’nı da ayrı bir coşku 
ile idrak ettik. Elhamdülillah kurbanları-
mızı kestik. Kesilen kurbanlarımızdan 
kurban paylarını da ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Şükürler olsun ülkemizde 
milli ve dini bayramlar oldukça güzel 
geçiyor. Yılın 12 ayı hayırda yarışan 
Türk STK’ları, Kurban Bayramı’nda 
faaliyetlerine hız verdi. Asya, Avrupa 
ve Afrika’daki mazlum ve mağdurlara 
el uzatan yardım kuruluşlarımız, hem 
Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müs-
lümanları mutlu etti, hem de milyon-
ların duasını aldı.  Yurt dışında Afrika 
başta olmak üzere dünyanın dört bir 
yanında et yemek için Kurban Bayra-
mı’nı bekleyen Müslümanlar STK’ları-
mızın ve hayırseverlerimizin uzattıkları 
el ile büyük mutluluk yaşadılar. Kurban 
organizasyonları için  STK’lar tarafın-

dan bölgede görevlendiren isimlerden 
dinlediğimize göre kurban kesimlerinin 
ardından dağıtımlar sırasında çokça 
mutluluk gözyaşlarına şahit olduklarını 
duyuyoruz. Bu bölgelere kurbanlarını 
bağışlayan herkesten Allah razı olsun. 
Yine bu bölgelerde, bu organizasyon-
larda görev alan STK temsilcilerine 
şükranlarımı sunuyorum. 

Ülkemizde ve yurt dışında kurban 
organizasyonlarını gerçekleştiren İn-
san Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım 
Vakfı (İHH), Deniz Feneri Derneği, 
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği, Sadakataşı Derneği, Aziz 
Mahmud Hüdayi Vakfı, Mirasımız Der-
neği, Beşir Derneği, Yeryüzü Doktor-
ları Derneği, Kardeş Eli İnsani Yardım 
Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım, 
İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğinin (İYİLİKDER), İhlas Vakfı, 
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim 

Vakfı (LÖSEV), Mehmet-
çik Vakfı, Türkiye Diyanet 
Vakfı, Kızılay, Anadolu 
İnsanı Yardım Derneği 
(AYDER), Rida Uluslara-
rası Yetim ve Muhtaçlara 
Yardım Derneği, İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğ-
renci Derneği, Ribat İnsani 
Yardım Derneği, Dost Eli 
Derneği ve Ravza İnsani 
Yardım Derneği  olmak 
üzere kurban organizasyo-
nu gerçekleştiren STK’larımızı ve STK 
gönüllerimizi ve yöneticilerini kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

BASINA ŞİDDETE HAYIR
Son günlerde basın mensupları-

na yönelik saldırı arttı. Sadece görevi 

gereği olay yerine ya da 
habere giden gazeteciler 
kavga, küfür ve şiddet 
ile karşı karşıya kalıyor. 
Gazeteciler olarak sosyal 
yaşantımız başta olmak 
üzere birçok durum-
dan fedakarlık ederek 
vatandaşlarımıza haber 
ulaştırmak için yoğun 
gayret ve emek harcıyo-
ruz. Ancak son günlerde 

meslektaşlarımıza yönelik 
yapılan saldırılar basın emekçilerini de 
oldukça üzüyor. A kurumu, B kurumu 
fark etmeksizin basına yönelik yapılan 
şiddetleri kınıyorum. Gazeteciler olarak 
bizler habere giderken haber oluruz. 
Kimi zaman yediğin bir küfür, kimi 

zaman da tekme olur. Mikrofonu ya 
da hangi kurumda çalıştığını duyunca 
kurumuna yapılan eleştiriler de ca-
bası... Çekin pis ellerinizi, sözlerinizi, 

düşüncelerinizi üzerimizden. Basına 
şiddete hayır! Yeter artık. Bir dertleri 
olduğunda yana yakıla bizi arayanlar, 
gördüğümüz şiddete ses çıkarmıyor. 
Yazıklar olsun sessiz kalanlara... Bası-
na yönelik şiddeti engellemek yine bi-
zim elimizde. Basın mensupları olarak 
birbirimizi desteklemeliyiz. Biz kendi-
mizin sesi olamayacaksak, bu mesleği 
yapmanın hiçbir manası yok...

ŞÜKRÜ UNUTTUK, 
ŞÜKRÜ TEKRAR HATIRLAMALIYIZ

Afetler ve azapların yaygınlaşma-
sının, belalardan bir türlü kurtulama-
mamızın ana sebeplerinin başında 
şükürsüzlük yani nankörlük mikrobu 
yer almaktadır. Nimet arttı, bereket git-
ti; çünkü şükrü unuttuk. İnsanlar arttı, 

dostluk bitti; çünkü kıymeti unuttuk! 
Kuraklık, salgın hastalık gibi zor gün-
lerden geçtiğimiz şu günlerde şükrü 
tekrar hatırlamamız ümidiyle...

TEK ÜSTÜNLÜK İYİLİKTİR
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya 

hesaplarında gezerken karşıma iyilik 
ile ilgili çıkan şu yazı beni oldukça et-
kiledi. Yazımın son kısmında da iyilik ile 
ilgili bir sözü paylaşacağım. “İnsanların 
birbirlerine karşı üstünlüğü ne ırktır, 
ne dindir, ne eğitimdir, ne paradır, ne 
zekadır, ne de kariyerdir. TEK ÜSTÜN-
LÜK İYİLİKTİR. Sahip olduklarını iyilik 
için kullanmayanın değerleri de kendisi 
kadar değersizleşir. Bu dünyayı iyi in-
sanlar kurtaracak. Zeki, zengin ya da 
güzel olanlar değil... Çocuklarınıza sıfat 
değil, merhamet yükleyin, çünkü kalp 
kırmamak gerçek başarıdır. Holding 
yönetmek değil…”

Selametle...

İYİLİKLER PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR

AK Parti Çumra’da 74. Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti’nin 18 yıldır halka hizmet misyonuyla çalıştığı vurgu-
lanan toplantıda Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Hizmet kalitesini arttırmak için yoğun bir dönemden geçiyoruz” dedi

‘Kaliteli hizmet için
yoğun emek harcıyoruz’

AK Parti Çumra İlçe Başkanlığı-
nın 74. Danışma Meclisi Çatalhöyük 
Kültür Merkezinde gerçekleşti. İs-
tiklal Marşı ile başlayan programa; 
AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Gökhan Taşkıran, AK 
Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Feride Ersöz, AK Parti İlçe Koordina-
törü Mevlüt Kozan, AK Parti Çumra 
İlçe Başkanı Osman Şahin, Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan ve 
İlçe Teşkilatı ana kademe ile kadın 
ve gençlik kolları yönetimleri katıldı. 

‘AK Partinin halka hizmet an-
layışı’ olduğunu, sözle değil, çalış-
malarla halka göstermeye gayret 
ettiklerini belirten AK Parti Çumra 
İlçe Başkanı Osman Şahin, “AK 
Parti, sıradan bir siyasi teşekkül 
değildir. Bizler bir büyük davanın 
sevdalısı olarak burada, bir aradayız. 
Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet 
tarihimiz içindeki son halka ise, AK 
Parti de bu büyük davanın günü-
müzdeki en önemli temsilcisidir. 
Tabii bu durum sorumluluğumuzu 
daha da artırmaktadır. AK Partide 
siyaset yapmak demek, öncelikle 
bu sorumluluğu üstlenmeye talip 
olmak demektir. Bugünlere, yılın 
her gününü, günün 24 saatini bu 
davaya hizmete adayan büyükleri-
mizin, kardeşlerimizin gayretleriyle 
geldik. Gelecek nesillere daha bü-
yük ve güçlü bir Türkiye bırakmak, 
medeniyetimizi yeniden yükseltmek 
istiyorsak, bizlerin de aynı anlayışla 
çalışması gerekiyor. AK Parti teş-
kilatı olarak hem ülkemize hem de 
Çumra’mıza hizmete devam ediyor, 
her daim hemşerimizle el ele gönül 
gönüle olmaya özen gösteriyoruz. 
Belediye Başkanımız, Meclis Üye-
lerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik 
Kollarımız, mahalle başkanlarımız 

ve teşkilatımız ile birlikte hem saha 
çalışmalarına ağırlık veriyor, hem de 
bütün sosyal platformlarda mille-
timizle bir ve beraber olmaya özen 
gösteriyoruz. Bu anlamda saha ça-
lışmalarımızla her daim vatandaş-
larımızı ziyaret ediyor, talep ve is-
teklerini dinliyor, yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Devletimiz ile milletimiz 
arasında bir nevi köprü görevi üstle-
nerek, hizmetlerin vatandaşlarımıza 
daha çabuk ulaşmasına imkan sağlı-
yoruz” ifadelerini kullandı.  

‘İLÇEMİZDE HİZMET KALİTESİNİ 
ARTTIRMAK İÇİN YOĞUN BİR 

DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’
Çumra Belediye Başkanı Recep 

Candan ilçede devam eden yatı-
rımlar hakkında bilgi verdi. Candan 
konuşmasında; “Çumra’mızda hem 
ilçe merkezinde hem de dış mahal-
lerimizde hizmet kalitesini arttırmak 
için Büyükşehir Belediyemiz ile bir-
likte yoğun bir dönemden geçiyo-
ruz. Mahalle yollarımızın ulaşılabilir 
olması için yoğun bir şekilde çalışı-
yoruz.  53 Mahallemizde en ufak bir 
asfalt sorunu kalmayana dek çalış-
malarımızı özverili bir şekilde sürdü-
receğiz. 

Geçtiğimiz yıl 50 km olan asfalt 

hedefimizi bu 100 km ‘ye taşımak 
istiyoruz. Mahalle konağı ve düğün 
salonu ihtiyacı olan mahallelerimiz-
de inşaat çalışmalarımız devam edi-
yor. 

Bu mahallelerimizin sosyal tesis 
ihtiyacını tamamlıyoruz. ‘Her Ma-
halleye bir Koruluk’ düşüncesiyle 
yola çıktığımız proje kapsamında 
mahallelerimize bir bir yeşil alanlar 
kazandırmaya devam ediyoruz. Bu 
kapsamda 9 Mahallemize yeni koru-
luk alanları kazandırdık. Sırçalı me-
sire alanında peyzaj ve yeşil kuşak 
çalışmalarımız devam ediyor. Sırçalı 
tepesine daha fazla alan kazandıra-
rak bu alanları yeşil kuşakla ve sos-
yal donatılarla süsleyip halkımızın 
hizmetine sunmak istiyoruz. Spor 
şehri Çumra’mızda Stadyum ve 
spor tesislerinin olduğu alanda bir 
dönüşüm projesi başlattık. Bu alan-
da yapacağımız çevre düzenlemesi 
ile halkımızın yararlanacağı yeni 
görünümü ile modern bisiklet ve 
yürüyüş yolları ve yeni sosyal dona-
tı alanları oluşturmayı hedefliyoruz. 
Öte yandan devlet hastanemizin ya-
nında halkımızın sağlık alanında ala-
cağı hizmet kalitesini arttırmak için 
bodrum katıyla birlikte 4 katlı olarak 

planlanan ve içerisinde diyaliz ve diş 
sağlığı merkezi olacak şekilde hiz-
met verecek ek binanın inşaat çalış-
malarına başladık. Bugün itibariyle 
de Konya Büyükşehir Belediyemizin 
Adem Yavuz Caddemizden sonra 
Menekşe Caddemizi de sıcak asfalt-
la buluşturacak çalışması öncesi alt 
yapı faaliyetlerimiz ile hazırlıkları-
mızı sürdürüyoruz. İlçemizde değer 
katan her çalışmada Çumra Beledi-
yesi olarak Büyükşehir Belediyemi-
zin ve Milletvekillerimizin desteğini 
her zaman yanımızda hissediyoruz” 
dedi.   

‘GÖREVİMİZ KUTLU DAVAYI 
DAHA İLERİ TAŞIMAK’

AK Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı da "18 yıl önce Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuru-
lan AK Parti bugün en güçlü olduğu 
dönemdir. Türkiye'nin birçok yerine 
yatırımlar yapıldı, halkın refah sevi-
yesi yükseltildi, bir çok alanda hiz-
metler verilmiştir. Bu günlerimizin 
kıymetini bilmeliyiz. Bize düşen en 
önemli görev ise 18 yılda bugünlere 
kadar gelen kutlu davayı daha ileri-
ye taşımaktır. Allah yolumuzu açık 
eylesin" ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Derebucak-Gencek 
Mahalle Yolu tamamlandı

Selçuklu Belediyesi 
çini yarışması düzenliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Derebucak ilçe çıkışı ile Gencek 
Mahallesi arasındaki 5,6 kilomet-
relik yolu tamamlayarak hizmete 
açtı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yak-
laşık 1 milyon 700 bin liraya mal 
olan mahalle yolunun hayırlı olma-
sını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, 31 ilçede sorumluluk alanında 
bulunan mahalle yollarında kali-
teyi yükseltmek için çalışmalarını 
sürdürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehri daha güzel yarınlara 
hazırlamak için var güçleriyle ça-
lıştıklarını ifade ederek, bu kap-
samda mahalle yollarında kalitenin 

ve standardın yükselmesine büyük 
önem verdiklerini söyledi. Yeni Bü-
yükşehir Yasasıyla ilçelerde yollar 
başta olmak üzere büyük değişim-
lerin yaşandığını aktaran Başkan 
Altay, “2021 yatırım programına 
aldığımız Derebucak ilçe çıkışı ile 
Gencek Mahallesi arasındaki 5,6 
kilometrelik yolu tamamlayarak 
hemşehrilerimizin hizmetine sun-
duk. Yaklaşık 1 milyon 700 bin li-
raya mal olan yolun ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. Başkan 
Altay, bu yıl Konya genelinde plan-
ladıkları 400 kilometrelik mahalle 
yolu hedefini gerçekleştirmek için 
gece gündüz demeden çalıştıkları-
nı da sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi ecdadın 
kadim bir geleneği olan çini sana-
tını gelecek nesillere tanıtmak ve 
bu sanatta farkındalık oluşturmak 
amacıyla geleneksel seramik (çini) 
yarışması düzenliyor.

Şehrin fiziki şartları ve yaşam 
kalitesine sağladığı katkılar kadar 
kültür hayatına da farklı ufuklar 
açan Selçuklu Belediyesi ecdadın 
unutulmaz miraslarından olan çini 
sanatını yeni nesle aktarmak ve 
onlarda bu farkındalığı oluşturmak 
için çini yarışması düzenliyor.

3 Haziran tarihinde başlayan 
ve 10 Ağustos’ta başvuruların 

sona ereceği çini yarışması Kaşi ve 
Evani olmak üzere iki kategoriden 
oluşuyor. Yarışmada katılımcılar 
bir kategori ve bir eserle katılabi-
lecek. Yarışmaya başvurular ve ya-
rışmayla ilgili tüm ayrıntılar www.
selcukludapekguzelseyler.com ad-
resinde yer alıyor.

Kaşi ve Evani olarak belirle-
nen kategorilerde birincilik ödülü 
10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, 
üçüncülük ödülü 5 bin TL olarak 
belirlendi. Yarışmada mansiyon ve 
sergileme ödülleriyle birlikte top-
lamda 66 ödül verilecek.
n HABER MERKEZİ

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Recep Candan Selman Özboyacı
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Bir zamanlar Şam’da,
Dahdah diye kabristan vardı.
Şehitler ve mücahitler,
Alimler yatardı.

Dahdah da kabirler,
Kazıcının elinde kazma,
Kazar kabirleri,
Günlük beklerler 
misafirlerini.

Dahdaha bir kadın geldi.
Kabir kaz hazır et dedi.
Kazdı kabri kazıcı,
Cenaze yerine geldi.

Kabirci koydu cenazeyi kabre,
Açıldı pencere cennet bahçesine,
Aldı iki atlı cenazeyi mis gibi 
sessizce,
Bayıldı düştü oraya bilinçsizce.

Aldılar su serptiler,
Hayal gördün dediler,
Bırakıp onu dahdah’a,
Yollarına gittiler.

Aylar geçti gün bitti.
Dahdah’a yine o kadın geldi,
Kazdı yine kazıcı,
Cenaze yerine geldi.

Bu sefer kararlıydı ba-
yılmayacaktı,

Cenazeyi koydu kabre 
tedbirlice,

Cesur davrandı bayıl-
madı,

Atlılar yine geldi cena-
zeyi taşıdı.

Sordu kadına; “Bunlar 
kim?”

Genç, “Evlatlarım bun-

lar” dedi.
“Kur’an talebesiydi 

önceki,
Sonraki onu okutan 

oğlumdu” dedi.

Alacağını aldı kabirci,
İlim kapısına müra-

caat etti.
Yaşın geç nasıl ya-

parsın?
Bu yaştan sonra 

buna geç dendi!

Başına gelenleri anlattı,
Azimle başladı okumaya,

Öyle oldu, öyle okudu,
Oldu zamanın en büyük âlimi.

Eş -Şeyh Abdurrahman el -Haffar!
Dahdah da aldı dersini.
İlim kapısında buldu kendisini,
Oldu Şam’ın en büyük âlimi, efen-

disi.

Bundan sonra ailesi,
Okumaya başladı ilimleri,

En son olan alimleri,
Eş-Şeyh Abdurrahman 
el Haffar’dı.

İlim ilim ilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Kendini bildi okudu,
Allah’ın rızasını buldu.

Allah Resulü (S.A.V) müjdeledi;
İlim talebesi olmak,
İlim talebesi okutmak,
Her iki zümrede olmak,
Büyük ecir ve mükafata nail ol-

mak…

DAHDAH

Salih Sedat Ersöz
taburcu oldu 

Konyalıların yakından tanıdı-
ğı kültür adama Gazeteci Yazar 
ve gazetemiz yazarlarından Salih 
Sedat Ersöz, Meram Devlet Has-
tanesinde 18 gün süren korona-
virüs tedavisinin ardından tabur-
cu oldu. Gazeteci Yazar Ersöz, 
taburcu olduğunu sosyal medya 
adresinden sevenleri ile paylaştı. 
Ersöz, “Hastanede 18 gün süren 
covid tedavim bugün tamamlan-
dı ve evime geldim elhamdülil-
lah. Sayılı nefesim sona erseydi 
oldukça ağır geçirdiğim covid 
bahanesiyle ebediyete irtihal ey-
lemiş olurdum. Rabbim yaşama-
mı murad etti, dünya imtihanım 
devam ediyor. Dostlar ne olur bu 
covid belasını şaka zannetmeyin. 
Bunun def edilmesi için gereken 
her şeyi yapın. Aşınızı olun. Bu iş 
oldukça ciddi. Tedbirlerde ihmal 
göstermeyin. Rabbim hepimize 
sağlıklı günler lütfeylesin.” ifade-
lerini kullandı. Salih Sedat Ersöz 
18 gün süren koronavirüs tedavi 
süreci ile ilgili şu şiiri kaleme aldı:

EVE DÖNDÜM ÇOK ŞÜKÜR
Görünmez bir virüs mahvetti, yık-
tı,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Ciğere yerleşip sıktıkça sıktı,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Hastanede geçti onsekiz günüm,
Zifiri karanlık görünmez önüm,
Sonsuzluk yurduna doğruydu yö-
nüm,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Hastanede herkes seferber oldu,

Bir tek nefes bana muteber oldu,
Bedenim ruhumdan bîhaber oldu,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Nasıl bir belaymış, nasıl bir illet?
Sarıyor vücudu, vermiyor mühlet,
Sağlıklı olmakmış en büyük dev-
let,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Çok sinsidir haber verip bildirmez,
Yerleşip ciğere nefes aldırmaz,
Bu zorluğu vücut asla kaldırmaz,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Sıkıntı büyüktü, hâlim perişan,
En zayıf noktaya alıyor nişan,
Ölüme götüren gizli bir düşman,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Hastane son durak olmaya yakın,
Azrail canımı almaya yakın,
Sevdiklerim yasla dolmaya yakın,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Rabbim imtihandan geçirdi beni,
Rüya âleminde uçurdu beni,
Mânâ ateşiyle pişirdi beni,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Hafife, şakaya almaya gelmez,
Yaptığı hasarı ilaçlar silmez,
Öyle büyük dert ki çekmeyen bil-
mez,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
Bu beladan kurtar bizi Allah’ım,
Kefaret olsun da kalksın günahım,
Zorlu süreç, olsun benim felahım,
Hastaneden eve döndüm çok şü-
kür.
n SİBEL CANDAN

İHA muhabiri Mustafa Uslu, meslektaşı Aslı Sena Çevikbaş ile nişanlandı. Pandemi kuralla-
rına uygun bir şekilde iki aile arasında gerçekleşen nişan törenine genç çiftin yakınları katıldı

Aslı ile Mustafa evlilik 
yolunda ilk adımı attı

Aydın Beyatlı öğrencileri ağırladı 

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü 
Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçe-
sindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalış-
malarını takip ederken Türkkan’ın 
şoförünün de aralarında olduğu 4 
çalışan tarafından feci şekilde darbe-
dilen İhlas Haber Ajansı (İHA) mu-
habiri Mustafa Uslu, meslektaşı Aslı 
Sena Çevikbaş ile nişanlandı. 

Fatma- Metin Çevikbaş çiftinin 
kızı Aslı Sena Çevikbaş ile Songül- 
Salim Uslu çiftinin oğlu Mustafa, 
nişanlanarak evlilik yolunda ilk adı-

mı attı. Pandemi kurallarına uygun 
bir şekilde iki aile arasında gerçek-
leşen nişan törenine genç çiftin ya-
kınları katıldı. Nişan töreni boyunca 
Aslı ve Mustafa çiftinin heyecanı 
gözlerinden okunurken, tören hatı-
ra fotoğraflarının çekilmesiyle sona 
erdi. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı 
ve Mustafa’ya bir ömür boyu mut-
luluklar dilerken, ailelerini de tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da bulunan üniversite-
lerde eğitim alan Iraklı öğrenciler 
Kerküklü Türkmeneli Dernekler 
Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Be-
yatlı’nın evinde bir araya geldi. Kon-
ya’da eğitim alan Iraklı öğrencilerin 
eğitimlerinin ardından Irak’a dön-
mesinin Irak’ın geleceği için önem-
li olduğunu ifade eden Kerküklü 
Türkmeneli Dernekler Federasyonu 
Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, “Bugün 
Konya Üniversitelerinde İki yüzün 
üzerinde Iraklı öğrencimiz yüksek 
lisans ve doktora öğrenimi görmek-
tedir. 

Bunlardan 57 si mezun olmuş-
tur. Konya’da eğitim alan öğrencile-

rin Irak Türkmeneliye dönüş yapıp 
hizmet vermeleri konusunda ısrar 

ve önerimiz devam ediyor. Son ola-
rak Songul Maruf Selçuk Üniversite-
si Tıp Fakültesinden mezun olmuş 
geri dönüş için hazırlığını yapmakta-
dır. Selçuk Üniversitesinde Doktora 
öğrenimi gören Türkmen öğrenci-
lerimizi evimizde ağırlayarak çeşitli 
hediyeler takdim ettik, Irak Türk-
meneliye dönüp hizmet vermeleri-
nin önemini anlattık. Yeni çalışma 
hayatlarında başarılar diler yolları 
açık gelecekleri aydınlıklı olsun. Al-
lah yardımcıları olsun.” İfadelerini 
kullandı.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Beyşehir’de parklar revize ediliyorKaldırım işgaline geçit yok
Seydişehir Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğü ekipleri, cadde ve so-
kaklarda yayaların kullanım alanı 
olan kaldırımların iş yerleri tarafın-
dan işgal edilmesinin önüne geçe-
bilmek için denetimlerine devam 
ediyor. Uludağ, Necati Kalaycıoğlu 
ve Hürriyet Caddesinde gerçekleşti-
rilen denetimlerde işyerleri tarafın-
dan kaldırımlara bırakılan, görüntü 
kirliliğine yol açan ticari mallar, fla-
ma ve seyyar tabelalar zabıta ekiple-
ri tarafından kaldırıldı.

Seydişehir Belediyesi sorumlu-
luk alanında bulunan ana arter ve 
sokaklarda ekiplerin denetimlerine 
devam edeceğini kaydeden Seydi-
şehir Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, kaldırım ve yol işgalleri ile yaya 
ve araç trafiğinin akmaması için ça-
lışmaların devam ettiğini kaydetti. 

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 

denetimleri periyodik olarak sürdü-
receğini de ifade eden Başkan Tutal; 
“ilçemiz genelinde vatandaşların 
yoğun olarak kullandığı cadde ve 
sokaklarda ekiplerimiz denetimle-
rini sürdürecek.  Kaldırım işgalleri 
noktasında zabıta ekiplerimiz işyeri 
sahiplerine söz konusu işgallerin 

Belediye Mevzuatına aykırı oldu-
ğunu anlatarak, uyarıda bulunuyor. 
Uyarı ve ikazlara rağmen aykırı ha-
reket eden esnaflarımıza 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu 38.maddesine 
istinaden idari işlem yapılacağı ko-
nusunda bilgi veriliyor” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından ilçe merkezde bulunan 
mevcut parkların zemin kaplama 
çalışmaları sürdürülüyor. Sürdürü-
len çalışmalar kapsamında ekipler, 
ilçe merkezinde bulunan tüm park-
larda, çocukların zarar görmeme-
leri için suni çim zemin kaplaması 
yaparak daha konforlu hale getirdi. 
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
“İlçemizdeki parkların sayısının 
ve mevcut parkların konfor ve gü-
venliğinin her geçen gün daha da 
arttırıyoruz. Yapılacak olan park 
projelerinin yanı sıra ilçemizdeki 
mevcut olan parkların revizyon ça-
lışmaları planlı bir şekilde ekipleri-
miz tarafından devam etmektedir. 
Parklardaki yapılan çalışmalarımız 
zemin çim halı serimi, oyun grup-
larının yenilenmesi, yeşil alanlarda 

çevre düzenlemesi, sulama sistemi, 
spor aletleri ve aydınlatma gibi daha 
birçok alanlarda yenileme çalışması 
yapıldı. Ailelerin çocuklarını gönül 
rahatlığı ile parklara göndermeleri 
için parkların konforu ve güvenliği 

bizim birinci önceliğimiz. İlçemizde-
ki diğer parklardaki bakım onarım 
çalışmalarımız da ekiplerimiz tara-
fından program dahilinde devam 
edecektir” bilgisi paylaşıldı. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
FERDAN BOZ GÜNERI

GÖNÜLDEN DAMLALAR 
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Görece ehil; bilgece cahil insan-
ların arasında benliğinizi bulmaya 
çalışmak zordur. Kolayı seçip ayak 
uydurmaksa niyetiniz, asimile olmayı 
göze almışsınız demektir. Peki ya zoru 
seçerseniz? Sizi nelerin beklediğini az 
çok biliyorum. Belirsizlik ürkütür ama 
kuralları kendinizin belirlediği bir ha-
yattan bahsediyorum. Evet, böyle bir 
yolu var yaşamanın. Hayal değil, basit 
hiç değil… Başlangıçta ne kolay ki za-
ten?

Etiketlerin üzerimize yapıştığı, ka-
lıpların peşimizi bırakmadığı, değer 
yargılarının kişiden kişiye değiştiği, 
çağdaş olması gerekirken ‘çağdışı’ 
bir dünyada yaşıyoruz. Çağdışı diyo-
rum çünkü hiçbir dönem bu kadar 
anlam karmaşası yaşayan bir toplum 
görmedim. Her kafadan bir ses çıkı-
yor farkında mısınız? Bu keşmekeşin 
içinde kendinizi dinleyebiliyor musu-
nuz merak ediyorum. Son zamanlarda 
düşünmeye bile vaktimizin kalmadığı 
duygu durum yoğunluğu yaşıyoruz. 

Ben özellikle bunun için kendime za-
man ayırmasam duygusal bunalım 
çoktan yoklamıştı ruhumu. Yaptığım 
en doğru şeydir belki de kendimi 
saatlerce dinlemek. Dikkatimi çeken 
bir şeyi veya duyduğumda üzerine 
saatlerce düşündüğüm bir bilgiyi 
özümsemek benim maharetim. Ya da 
cezamdır bu huyum kim bilir? Hep iyi 
şeyleri düşünmüyor ki kalp, bir haksız-
lığa günlerimi veriyorum mesela. İşte 
o zamanlar hafızam ıstırabı oluyor kal-
bimin. Detaylarda debelenmek bazen 
işe yarasa da bazen işi oluyor insanın.

Peki, sizde benim gibi temel ih-
tiyaçlarını karşılamaktan ve tekrara 
düşen yaşam biçimine harfiyen uy-
maktan başka hiçbir varoluşsal ihtiyacı 
gidermeye fırsatı olmayan kitleler ha-
line getirildiğimizin farkında mısınız? 
Varoluşsal ihtiyaç diyorum çünkü va-
roluşsal yaşamın içinde dünyevi hayat 
yoktur. Dünyevi hayatın içinde beklen-
tiler, arzular, istekler yer alırken varo-
luşsal hayatın içinde mutlak özgürlük, 

bireysellik, birlik ve bütün-
leşme vardır. Bizler ne ya-
zık ki; bireyselleşmekten 
alabildiğine uzaklaştırılan, 
sürü psikolojisi olmadan 
yaşayamayacakmışız 
dürtüsüyle geliştirilen 
bir sistemin parçalarıyız. 
Sürekli kendimizi yinele-
memiz, olduğumuz yerde 
saymamız, bir adım öteye 
gidemeyişimiz bundandır 
belki de. Özgürleşemiyoruz. Kişisel 
alan imkânımız yok denecek kadar az. 
Bağıl düşüncenin etkili olduğu top-
lumlarda çıkar çatışmasından öteye 
gidemeyen kazanımların yetersizliğin-
de çırpınıyoruz.

Hayat yönetimi, belli bir kılavuza 
göre değil; geçmişten gelen öğretiler-
le, yeni öngörüler arasında şekil alma-
ya devam eden ve tamamlanamayan 

bir süreçtir. Yaşamsal 
faaliyetlerin arttığı, in-
sanların sosyalleştiği, 
aktif hayat döngüsünün 
geliştiği bir dönemde 
bazı sınırlılıklarımızın ol-
duğunu düşünüyoruz. 
Gelişmişlik düzeyi arttık-
ça bununla orantılı ola-
rak ihtiyaç düzeysizliği 
baş gösteriyor. İhtiyacı 
karşılanmayan her bire-

yin, gösterdiği tepkisel davranışlar da 
dönemden dönem değişiklik gösteri-
yor. Bu dönemde ise nefret söylemleri 
aldı başını gidiyor. İnsanlar ulaşamadı-
ğı hayatları tarumar etmekle uğraşıyor.

Bana göre “her insanın içinde kal-
mış bir hayat var.” Arzuladığı hayatı 
yaşayamayan her insan, beklentilerini 
karşılayabildiği ölçüde asıl benliğine 
ulaşacağını zannediyor. Hayatın ge-

tirilerinden biri de bu değil mi zaten? 
Yaşamsal faaliyetleri yerine getirmeye 
çalışmak. İşte tam bu noktada insan-
lığımızdan vazgeçtiğimizi düşünüyo-
rum. Bugün hanginiz koşullara ayak 
uydurmak için değerlerinden en az 
birini yok saymadı? Hanginiz hayır 
demeyi, kaybetmeden önce öğrendi? 
Şimdiye kadar hayatın dayattığı kimli-
ği kabul edip, hayallerinizi öteleyerek 
ruhunuzu sığ sularda yüzdürmeyi 
mi tercih ettiniz? Vazgeçin! İçinizde-
ki insanı ortaya çıkarın. İdeallerinizi 
gerçekleştirmek için insanlığınızı feda 
edeceğinize, insanlığınızı değiştiren 
ideallerinizi feda edin.

İnsanları okumak, onları anlamak, 
verimli bir iletişim halinde olmak he-
pimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir 
ayrıntıyken; toplum arasında sürege-
len tahammülsüzlük seviyesi günden 
güne artıyor. Tanımadığımız insanlara 
karşı önyargılarımızdan bir türlü sıyrı-
lamıyoruz. Tabularımızın çevrelediği 
bir ahlak anlayışımız var. Kendi doğ-

rularımıza paralel olmayan düşünce-
lerden uzak durmayı tercih ediyoruz. 
Oysaki iki karşıt düşünceden yeni bir 
düşünce doğar; bunu değerlendiremi-
yoruz.

Hepimizin bir anlam arayışı var. 
Bizler; hüviyetimizde yer alan bilgilerle 
sınırlı değiliz. Yetilerimizin sınırlılıklarını 
görebilme imkânımız varken, emsal 
yaşantılarla kısıtlandırılıyoruz. İnsanın 
bir kimliği benimseyip tamamlama 
aşaması, hayatının son evresini bile 
bulabilir. “Ben oldum diyen insan, ben 
durdum dediğinin farkında değil!” İçi-
mizdeki açmazlara çözüm buldukça, 
kendimizi ölçümlüyoruz. İyiliğin ne-
resinde duruyoruz, kötülüğe ne kadar 
yakınız? Herhangi bir olayla karşılaş-
madan bunun cevabını bile veremi-
yoruz. Abaküsümüzün bir tarafındaki 
boncuklar, diğer tarafa geçmeye çok 
müsait. Sadece kültürlerin yozlaşma-
dığının farkına varmamız lazım artık. 
Benliğinizi gerçekleştirmek için geç 
kalmayın, kendinizin farkına varın...

VAROLUŞSAL HAYAT BIZE NE KADAR UZAK?

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap 
Numarası İstatistiklerini yayınladı. Yayınlanan veriler, yazılı basındaki düşüşü gözler önüne serdi

Gazete ve dergi sayısı 
yüzde 13,5 azaldı

Küresel anlamda değişen ya-
şam koşulları ve artan dijitalleşme 
ile birlikte yazılı basın kan kaybet-
meye devam ediyor. Buna paralel 
olarak 2020 yılında yayınların sayı-
larının azalması, verilen reklamlar-
daki düşüşte koronavirüs salgınının 
etkisi de gözlemleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
(TÜİK) "Yazılı Medya ve Uluslara-
rası Standart Kitap Numarası İsta-
tistikleri, 2020" raporuna göre de 
gazete ve dergi sayısı yüzde 13,5 
oranında düşüş gösterdi.
GAZETE VE DERGI SAYISI 4 BIN 746

Gazete ve dergi sayısı, 2020 
yılında 2019 yılına göre yüzde13,5 
azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayın-
ların yüzde 54,4'ünü dergiler oluş-
turdu.

GAZETE VE DERGILERIN TIRAJI 
YILLIK YÜZDE 20,9 AZALDI

Gazete ve dergilerin tirajı, 2020 
yılında 2019 yılına göre yüzde 20,9 
azaldı. 

Ülkemizde 2020 yılında ya-
yınlanan gazete ve dergilerin yıllık 
toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 
olup, bunun yüzde 94,8'ini gazete-
ler oluşturdu.

GAZETELERIN YÜZDE 91,1'I 
YEREL YAYIN YAPTI

Türkiye'de 2020 yılında ya-
yınlanan gazetelerin yüzde 91,1'i 
yerel, yüzde 6,5'i yaygın (ulusal), 

yüzde 2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı.
Dergilerin ise yüzde 69,1'i yay-

gın (ulusal), yüzde 27,7'si yerel, 
yüzde 3,3'ü bölgesel yayın yaptı. 
Gazetelerin toplam tirajının yüz-
de 82,4'ünü yaygın (ulusal), yüzde 
16,9'unu yerel ve yüzde 0,7'sini 
bölgesel yayınlanan gazeteler, 
dergilerin ise yüzde 85,6'sını yay-
gın (ulusal), yüzde 13'ünü yerel ve 
yüzde 1,4'ünü bölgesel yayınlanan 
dergiler oluşturdu.

DERGILERIN YÜZDE 21,8'I 
AYLIK YAYINLANDI

Gazetelerin yüzde 28,9'u haf-
talık, yüzde 28,7'si haftada iki-altı 
gün arası, yüzde 18,5'i aylık olarak 
yayınlandı. Dergilerin ise yüzde 
21,8'i aylık, yüzde 20,7'si üç aylık, 
yüzde 16,3'ü altı aylık olarak ya-

yınlandı. Gazetelerin yıllık tirajı-
nın yüzde 88,6'sını günlük, yüzde 
7,8'ini haftada iki-altı gün arası, 
yüzde 2,2'sini haftalık olarak yayın-
lanan gazeteler, dergilerin ise yıllık 
tirajının yüzde 61,1'ini aylık, yüzde 
10,0'ını haftalık, yüzde 9,2'sini üç 
aylık, yüzde 8,1'ini iki aylık yayınla-
nan dergiler oluşturdu.

GAZETELER AĞIRLIKLI OLARAK 
SIYASI-HABER-GÜNCEL

 IÇERIKLI OLDU
Yayınlanan gazetelerin yüzde 

89,9'u siyasi/haber/güncel, yüzde 
1,8'i sektörel/mesleki, yüzde 1,7'si 
yerel yönetim içerikli olurken, der-
gilerin yüzde 17,9'u sektörel/mes-
leki, yüzde15,1'i akademik, yüzde 
7,4'ü eğitim/sınav içerikli yayınlan-
dı.

RESMI ILAN BEDELLERINDE 
AZALMA YAŞANDI

Basın İlan Kurumu'nun idari ka-
yıtlarından elde edilen bilgilere göre 
2020 yılında resmi ilan ve reklam 
bedelleri yüzde 2,6 azalarak 454 
milyon 729 bin 980 lira oldu.

YAYINLANAN KITAP 
SAYISI 68 BIN 120

Yayınlanan materyallerin sayısı 
2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 
14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Ya-
yıncılar tarafından 2020 yılında; 68 
bin 120 kitap, 523 elektronik kitap 
(DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web ta-
banlı elektronik kitap, 494 konuşan 
kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) 
ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 
bin 500 materyal için ISBN alındı.

YAYINLARIN YÜZDE 28,27'SININ 
IÇERIĞI EĞITIM OLDU

Yayınlar konularına göre ince-
lendiğinde; yayınlanan materyal-
lerin yüzde 28,2'si eğitim, yüzde 
20'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 
19,2'si akademik, yüzde 14,3'ü ye-
tişkin kültür, yüzde 13,3'ü çocuk ve 
ilk gençlik, yüzde 5'i ise inanç konulu 
olarak yayınlandı.

SATILAN KITAP SAYISI 
YÜZDE 2,3 ARTIŞ GÖSTERDI

Satılan kitap bandrolü sayısı 
2020 yılında, 2019 yılına göre yüz-
de2,3 artarak 433 milyon 213 bin 
632 adet oldu. n SİBEL CANDAN

KTÜN, tasarruf tedbirlerine
uygun bir yazılım sistemi kurdu

Konya Teknik Üniversite-
si (KTÜN), Üniversite Akademik 
ilanlarına başvuru yapmak isteyen 
adayların online olarak sisteme 
başvurabildikleri “Akademik İlan 
Başvuru Sistemi” yazılım sürecini 
tamamlayarak kullanıma sundu. 
Yazılım, Bilgi İşlem Dairesi Baş-
kanlığı Yazılım Geliştirme Birimi 
ile Personel Daire Başkanlığı işbir-
liği ile hazırlandı.

Akademik İlan Takip Sistemi 
yazılımı ile Akademik Kadrolara 
başvuruların alınması ve başvuru 
yapacak adayların veri girişlerinin 
sistem üzerinden yapılabilmesi 
amaçlanıyor. 

Fotokopi, kağıt israfı ile pos-

ta ve ulaşım giderlerini azaltmayı 
amaçlayan bu yeni sistemle aday-
lardan ayrıca basılı evrak istenil-
mesi tamamen kaldırıldı, böylece 
Tasarruf Tedbirleri Genelgesine de 
uyum sağlanmış oldu.

Akademik İlan Takip Siste-
mi, aynı zamanda KTÜN tarafın-
dan yayımlanan aktif olan ilanla-
rı, adayların görebilmelerine ve 
güncel olan ilanlara başvurularını 
yapabilmelerine olanak sağlıyor. 
Başvuru yapan adayların ön de-
ğerlendirme ve kesin kayıt sonuç-
ları sistem tarafından yapılarak, 
sonuçlar https://www.ktun.edu.tr/ 
adresinden yayınlanacak.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu, tem-
muz ayına ilişkin sektörel güven en-
dekslerini açıkladı. Buna göre, mev-
sim etkilerinden arındırılmış güven 
endeksi temmuzda geçen aya kı-
yasla hizmet sektöründe yüzde 5,8, 
perakende ticaret sektöründe yüzde 
3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 
arttı.

Mevsim etkilerinden arındırıl-

mış hizmet sektörü güven endeksi 
haziranda 108,5 iken temmuzda 
114,8 değerini aldı. Hizmet sektö-
ründe bir önceki aya göre, son üç ay-
lık dönemde iş durumu alt endeksi 
yüzde 9,6 artarak 112 oldu. Son üç 
aylık dönemde hizmetlere olan ta-
lep alt endeksi yüzde 6,5 yükselerek 
110,5 değerine ulaştı. Gelecek üç 
aylık dönemde hizmetlere olan talep 

beklentisi alt endeksi de yüzde 1,8 
artışla 121,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
perakende ticaret sektörü güven 
endeksi temmuzda 109,6 değerine 
ulaştı. Perakende ticaret sektöründe 
bir önceki aya göre, son üç aylık dö-
nemde iş hacmi satışlar alt endeksi 
yüzde 6 artarak 112,4'ü buldu. Mev-
cut mal stok seviyesi alt endeksi ise 

yüzde 2,8 azalarak 86,9'a geriledi. 
Gelecek üç aylık dönemde iş hac-
mi-satışlar beklentisi alt endeksi de 
yüzde 6,6 artışla 129,6 olarak kayıt-
lara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
inşaat sektörü güven endeksi bir ön-
ceki ayda 82,4 iken, temmuzda 86,3 
değerini aldı. İnşaat sektöründe bir 
önceki aya göre, alınan kayıtlı sipa-

rişlerin mevcut düzeyi alt endeksi 
yüzde 3,3 yükselişle 78,8'e çıktı. Ge-
lecek üç aylık dönemde toplam ça-
lışan sayısı beklentisi alt endeksi de 
yüzde 5,9 artarak 93,9'a ulaştı.

İnşaat sektöründe temmuzda 
girişimlerin yüzde 53,9'u faaliyetleri 
kısıtlayan herhangi bir faktörün ol-
madığını, yüzde 46,1'i ise faaliyetle-
rini kısıtlayan en az bir temel faktör 

bulunduğunu belirtti.
İnşaat sektöründe faaliyetleri 

kısıtlayan temel faktörlerden "fi-
nansman sorunları" temmuz ayında 
yüzde 26,7 ile sabit kaldı, "talep ye-
tersizliği" haziranda yüzde 19,1 iken 
temmuzda yüzde 19,2 ve "diğer 
faktörler" haziranda yüzde 25,8 iken 
temmuzda yüzde 22,8 olarak kayıt-
lara geçti. n HABER MERKEZİ

Sektörel güven endeksi hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

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

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

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
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Komşu kavgasında hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Karaman’da, çocuk parkında 
iki komşu arasında yaşanan sopalı 
silahlı kavgada tüfekle vurularak 
hayatını kaybeden 30 yaşındaki 
Mustafa Aktaş, toprağa verildi. 
Cinayet zanlısı ise tutuklanarak 
cezaevine kondu.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi 
güne akşam saatlerinde Çeltek 
Mahallesinde bulunan Emir Musa 
Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre, 
olaydan bir gün önce iki aile ara-

sından çocuk meselesi yüzünden 
tartışma yaşandı. Yaşanan tartış-
ma aile büyüklerinin araya gir-
mesiyle yatıştırıldı. Olaydan bir 
gün sonra akşam saatlerinde aynı 
parkta yine iki komşu arasında 
sözlü başlayan tartışma kavgaya 
dönüştü. 

Diğer aile bireylerinin de ka-
rıştığı sopalı silahlı kavgada Mus-
tafa Aktaş ile birlikte iki taraftan 6 
kişi tüfekten çıkan saçmalarla ve 

darp edilerek yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla kaldırıldıkları Ka-
raman Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi ile özel bir hastanede teda-
vi altına alındı. Durumu ağır olan 
Mustafa Aktaş (30) kaldırıldığı 
Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. Hayatını kaybeden 
Aktaş için öğle namazını müte-
akip Ahmet Yesevi Camisinde 

cenaze namazı kılındı. Namaza 
Aktaş’ın yakınları ve arkadaşları 
katıldı. Kılınan namazın ardından 
Mustafa Aktaş, dualarla şehir me-
zarlığına defnedildi.

Olaydan sonra gözaltına alı-
nan M.A. ise emniyetteki işlem-
lerin tamamlanmasının ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak Karaman M Tipi Kapalı Ceza-
evine kondu.
n İHA

Düğün salonu önünde bıçaklı 
saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da düğün salonu-
nun önünde uğradıkları bıçaklı 
saldırıda ağır yaralanan 2 kişiden 
biri hayatını kaybetti. Olay, akşam 
saat 21.45 sıralarında Yenimahalle 
308. Sokak’ta bulunan bir düğün 
salonu önünde yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, bir tanıdıklarının dü-
ğününe davetli olan Yunus Pınar 
(24) ile arkadaşı A.C, düğün salonu 
önünde beklerken O.B isimli kişi-
nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldı-
rıda Yunus Pınar ve A.C. vücutla-
rının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak 
darbeleri ile yaralanırken, saldır-
gan hızla olay yerinden kaçtı. İh-

bar üzerine olay yerine ambulans 
ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 
şahıslardan biri ambulansla, diğeri 
de özel araçla Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Burada ame-
liyata alınan yaralılardan Yunus 
Pınar tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Olaydan sonra kısa sürede yaka-
lanan zanlı O.B. ise emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Yaşanan kavganın eskiye 
dayalı bir alacak verecek mesele-
sinden kaynaklandığı ileri sürüldü.
n İHA

Kulu ilçesinde kontrolden çıkan 
hafif ticari aracın şarampole yuvar-
lanması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında aynı aileden 1'i ço-
cuk 4 kişi yaralandı. 

Kaza, 15.30 sıralarında Ağılba-
şı ve Köstengil Mahallesi arasında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, S.C. ida-
resindeki 06 AE 8329 plakalı hafif 
ticari araç, sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. 

Şarampole yuvarlanarak takla 
atan araçta bulunan sürücü S.C. ile 
aynı aileden M.C. (46), S.C. (38) ve 
Y.C. (6) yaraladı. Yaralılar olay ye-
rine sevk edilen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin parasını dolandırdığı belirle-
nen kişilerin yakalanması için 8 ilde operasyon düzenlendi, eş zamanlı operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı

Polisi, savcıyı hakimi
bile dolandırmışlar!

Adana merkezli aralarında Kon-
ya’nın da bulunduğu 8 ilde gerçekte 
olmayan ürünleri internet sitelerin-
de sahte satış ilanı vererek dolandı-
rıcılık yaptığı ileri sürülen 37 şüphe-
linin yakalanması için düzenlenen 
operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, internet siteleri ve 
sosyal medya aracılığıyla, gerçekte 
olmayan oto yedek parça, telefon, 
bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik 
eşyaların sahte satış ilanını vererek 
dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 
çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada aralarında 
polis, asker ve hakim gibi farklı mes-
lek gruplarına mensup 93 kişinin 
250 bin lira tutarında dolandırıldığı 
belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın talimatıyla "Bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle 
ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlen-
dirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı 
kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Antal-

ya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya 
ve Kütahya'da zanlıların yakalanma-
sı için eş zamanlı operasyon düzen-
lendi. Operasyonda gözaltına alınan 
27 kişi, adli tıp birimindeki sağlık 
kontrolünün ardından emniyet mü-
dürlüğüne götürüldü.

DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİNİN 
EVLERİNDEN ALTIN VE PARA ÇIKTI

Yapılan operasyonda internete 
ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi do-
landırdığı öne sürülen 27 zanlı gö-
zaltına alındı. Zanlıların evlerinde 

yapılan aramada ele geçirilen çok 
sayıda harddisk, diz üstü bilgisayar, 
cep telefonu ile para ve altınlara el 
konuldu.

Adana İl Emniyet Müdürlü-
ğü Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerine yaklaşık 3 
ay önce, internet siteleri ve sosyal 
medya aracılığıyla, gerçekte olma-
yan oto yedek parça, telefon, bil-
gisayar, ekran kartı gibi elektronik 
eşyaların sahte satış ilanını vererek 
dolandırıcılık yapan bir çetenin ol-

duğunu yönünde şikayet geldi. Bu 
şikayet üzerine polis harekete geçti. 
Yapılan araştırmada aralarında farklı 
meslek gruplarına mensup yaklaşık 
500 kişiden yüzbinlerce lira tutarın-
da dolandırıldığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın talimatıyla "Bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle 
ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlen-
dirilen çete liderliğini Serkan T.’nin 
yaptığı 37 şüpheli hakkında gözaltı 
kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Antal-
ya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya 
ve Kütahya'da zanlıların yakalanma-
sı için eş zamanlı operasyon düzen-
lendi. 

Operasyonda şu ana kadar 27 
zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nan 27 kişi, adli tıp birimindeki sağ-
lık kontrolünün ardından emniyet 
müdürlüğüne götürüldü. Polis bas-
kın sırasında evlerde yaptığı arama-
da çok sayıda harddisk, bilgisayar, 
cep telefonu ile para ve altın ele ge-
çirdi. Zanlıların emniyetteki sorgusu 
devam ediyor. n İHA
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Kurban Bayramı’nda 62 bin 62 kurban hissesini Türkiye ile birlikte 65 ülkede yaklaşık 2,5 milyon 
ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, Kurban Bayramı öncesinde 61 bin yetime bayramlık hediye etti

İHH’nın yardımları 2.5 
milyon muhtaca ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yı-
lın verdiği tecrübeyle bu bayramda 
da bağışlanan 62 bin 62 hisse kur-
banı, Türkiye ile birlikte 65 ülkede 
yaklaşık 2.5 milyon ihtiyaç sahibine 
ulaştırdı. İHH ayrıca 61 bin yetime 
bayramlık hediye etti. Yardımlardan 
toplamda 2 milyon 482 bin 480 kişi 
istifade etti. 

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki 
Kurban organizasyonunu “Kurbanla 
Hatırla” sloganıyla, Türkiye ile bir-
likte 65 ülkede gerçekleştirdi. 1993 
yılında bir grup hayırseverin el ele 
vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâ-
letle kurban projesini gerçekleşti-
ren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği 
kurban çalışmalarında milyonlarca 
insana yardım ulaştırıyor. Kurbanla-
rını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, 
kurban çalışmaları için belirlenen 
ülkeler arasından dilediğinde kurba-
nını kestirdi.

Kurban kampanyası kapsamın-
da İHH, hayırseverlerin destekleriy-
le 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 
482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştır-
dı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 
yılı Kurban çalışması kapsamında 
Türkiye ile birlikte 65 ülkede kurban 

bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu 
yıl da Kurban vesilesiyle yeryüzü-
ne dağıtan İHH ekipleri, kendilerini 
dört gözle bekleyen kardeşlerine 
sadece kurban eti götürerek değil, 
aynı zamanda hayat koşullarını iyi-
leştirmeye yönelik çeşitli projelerle 
de destek oldu.

YURT İÇİNDE 184 BİN 
KİŞİYE ULAŞILDI

Uzun yıllardır dünyanın dört bir 
yanına iyilik taşıyan İHH, yurt için-
deki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. 
İHH, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde 
yaşayan 165 bin 360 kişiye kurban 

eti ulaştırdı. Vakfın Türkiye’de bay-
ramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı 
ise 19 bin 44. 
YETİMLER BAYRAMA MUTLU GİRDİ 

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 
20 ülkede toplamda 61 bin 836 ye-
tim ve mağduru unutmayarak onla-
ra bayramlık kıyafet hediye etti.
KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Vakfın kurban organizasyonun-
da öncelik mülteci kampları, savaş, 
doğal afet, kronik açlık ve yoksul-
luk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesiz-
ler, dullar, yetimhaneler, okullar ve 
hastanelere verildi. Bu kapsamda 

Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, 
Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkis-
tan ön planda tutuldu.

65 ÜLKEDE KURBAN
 ORGANİZASYONU

Türkiye ve KKTC.
Batı Afrika: Çad, Kamerun, Mali, 

Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, 
Burkina Faso, Senegal, Moritanya, 
Fildişi, Gana ve Gine.

Doğu Afrika: Burundi, Etiyop-
ya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, 
Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, 
Mozambik, Esvatini ve Cibuti.

Güney Asya: Bangladeş, Myan-
mar (Arakan), Pakistan, Endonezya, 
Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, 
Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) 
ve Vietnam.

Orta Asya: Moğolistan, Kırım, 
Gürcistan (Acara), Afganistan, Azer-
baycan, Kırgızistan, Tacikistan, Ka-
zakistan

Orta Doğu: Yemen, Suriye, Filis-
tin, Irak, Lübnan, İran ve Tunus.

Avrupa-Amerika: Macaristan, 
Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbis-
tan (Sancak-Preşova), Haiti, Kolom-
biya, Venezuela, Romanya, Ekvator 
ve Bolivya. n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı, 
emanetleri ulaştırdı

Kurulduğu günden bu zamana 
yapmış olduğu yardım faaliyetleri 
ile yetimin, kimsesizin duasını alan 
Ribat Eğitim Vakfı, bu Kurbanda 
da mazlumun yanında olarak on-
ları yalnız bırakmadı. Yurt içi hisse 
sahiplerinin emanetleri olan Kur-
banları keserek yine bağışları kabul 
eden Ribat, yurt içi çalışmaları ola-
rak bağışçıların et kelle deri sakatat 
bağışlarını da kabul etti.

Kurduğu saha ekibi ile hayır-
severlerin deri sakatat ve et bağış-
larını da evlerinden aldıran Ribat 
Eğitim Vakfı, Ribat Aşevinde deri-
leri de kabul etti. Kurbanla beraber 
ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı da 
yapıldı. 

Ribat Aşevi Müdürü Ali Sak-
man, Rabbimize sadakatimizin 
simgesi, Hz. İbrahim’in fedakârlı-
ğının hatırası Kurban ile yine ha-
yırlara ve iyiliğe vesile olmak için 

bizlere sunulan eşsiz bir fırsatı de-
ğerlendirdik.

Bağışçılarımızın emanetlerini 
yerine getirdik. Elhamdülillah bu 
vesile ile hayırseverlerimiz ve gö-
nüllülerimizle birlikte Konyamız'da 
Kurbanla paylaşmanın ve kardeşli-
ğin hazzını; ümmet olmanın şuu-
runu bir kez daha yaşadık. Kurban-
da da birlikte sevinçler yaşadığımız 
2021 Kurban faaliyetlerimiz ile 
yine sene boyunca yetim kimsesiz 
ihtiyaçlı ailelere ulaşacağız. Sön-
meyen ocağınız olan aşevimizde 
yine yemekler pişecek mazluma aş 
olacak iyilikleriniz.

Bizlere et deri ve sakatatlarını 
ulaştıran tüm hayırseverlerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim 
nice bayramlara bizlere ulaştırsın. 
Yine mazlumun umudu yetimin 
saçını okşayan eli olalım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu Sen Konya il 
Temsilcisi Veli Doğrul, Türkiye 
Kamu Sen’in 6. Dönem Toplu Söz-
leşme görüşmelerine dair taleple-
rini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen, 6. 
Dönem Toplu Sözleşme görüşme-
leri kapsamında, kamu görevlileri 
için 600 lira seyyanen zam, 2022 
yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise 
yüzde 17 artış talep ediyor. 

‘MEMUR MAAŞLARI ERİYOR’
Türkiye Kamu Sen Konya il 

Temsilcisi Veli Doğrul, kamu çalı-
şanlarının ücretleri mal ve hizmet 
fiyatlarında yaşanan artışlar kar-
şısında her yıl erimekte olduğuna 
dikkat çekerek, “Çalışanlara, masa 
başında hazırlanan enflasyon he-
defi doğrultusunda ücret artışı ya-
pıldıktan sonra çalışanların ve va-
tandaşların çarşıda, pazarda karşı 
karşıya kaldığı gerçek enflasyon 
karşısında kaderiyle baş başa bıra-
kılması kabul edilemez.  

Yıllardır, vatandaşlarımızın zo-
runlu olarak tükettiği mal ve hiz-
met fiyatlarındaki artışlar, memur 
maaşları için temel kabul edilen 
enflasyon oranının üzerinde ger-
çekleşmektedir.  Bu nedenle kamu 
çalışanlarının ücretleri mal ve 
hizmet fiyatlarında yaşanan artış-
lar karşısında her yıl erimektedir. 
Geçtiğimiz dönemde alınan Ha-
kem Kurulu Kararı gereği 2020 yı-
lının ilk ve ikinci altı aylık dönem-
leri için yüzde 4’er olmak üzere 
kümülatif yüzde 8,16; 2021 yılının 
her iki altı aylık dönemi için yüzde 

3’er olmak üzere kümülatif yüzde 
6,1 artış yapıldı. Orta vadeli mali 
planlara bakıldığında toplu sözleş-
me sistemine geçildiği 2012 yılın-
dan beri hedeflenen enflasyonun 
%5 olduğu ancak bu hedefe hiçbir 
yılsonunda ulaşılamadığı görül-
mektedir. Buna karşın memur ve 
emekli maaşlarına yapılacak ar-
tışlarda hep hedeflenen enflasyon 
temel alınmıştır.  Bugüne kadar 
gerçekleştirilen toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde enflasyon farkı hariç 
maaşlara yapılması kararlaştırılan 
artışlar gerçekleşen enflasyonun 
sürekli altında kalmıştır.  Özellik-
le COVID-19 salgının da etkisiyle 
2020 yılından itibaren ekonomik 
göstergelerin biraz daha bozuldu-
ğu görülmektedir. 

Buna bağlı olarak geçtiğimiz 
yıl TÜFE yüzde 14,60 olmuş, 2021 
yılı haziran ayı itibarı ile de yıllık 
resmi enflasyon yüzde 17,53’e 
kadar yükselmiştir.  TCMB bek-
lenti anketinde bile 2021 yıl sonu 
enflasyon beklentisi yüzde 14,46; 
yıllık gerçekleşen enflasyon yüz-
de 17,53 iken kamu görevlilerine 
2021 yılının tamamı için yüzde 
6,1’lik bir artış yapılmıştır.   Tü-
ketici fiyatlarındaki yükseliş yüzde 
42,89’a ulaşan toptan fiyatlardaki 
artışla birlikte değerlendirildiğinde 
ekonomide her şey yolunda gitse 
bile uzunca bir süre daha fiyatların 
pahalanacağını, alım gücündeki 
düşüşün süreceğini göstermekte-
dir.  Dolayısıyla, 2021 yılı sonunda 

beklentiler gerçekleşse bile maaş-
lardaki reel düşüş sürecektir.  Her 
ne kadar dönem sonları itibarı ile 
maaşlara enflasyon farkı eklense 
de bu ödemenin geriye dönük ola-
rak yaşanan kayıpları karşılamadı-
ğı, yalnızca anlık bir enflasyon dü-
zeltmesi olduğu ve dönem içinde 
maaşların sürekli eridiği açıktır.” 
dedi.
‘AMACIMIZ KAMU ÇALIŞANLARINI 

VE EMEKLİLERİ İNSANCA 
YAŞAYABİLECEĞİ BİR ÜCRETE 

KAVUŞTURMAKTIR’
Amaçlarının kamu çalışanla-

rını ve emeklileri insanca yaşaya-
bileceği bir ücrete kavuşturmak 
olduğuna dikkat çeken Doğrul, 

“Maaşların döviz kuru karşısındaki 
durumu da ortadadır. 2019 yılında 
706,7 dolar olan ortalama memur 
maaşı 2020 sonunda 570,4 dolara 
düştü; memur maaşı bir senede 
aylık 136,3 dolar eridi. 2002 yılın-
da ortalama memur maaşıyla 22,1 
çeyrek altın alınabilirken bu rakam 
bugün 6’ya geriledi. Sadece 2020-
2021 Haziran ayları itibarı ile 4 
kişilik ailenin zorunlu harcamaları 
tam 1262 lira artarken ortalama 
memur maaşındaki artış enflas-
yon farkı ve temmuz ayı zammı da 
dahil aylık ortalama 734,37 lirada 
kaldı.  Yani harcamalar 1262 lira, 
gelir ise 734 lira arttı; aile bütçesi 
son bir yılda 527,67 lira ile 709,90 

lira arasında değişen rakamlar-
da açık verdi. Maaşlar ortalama 
%10,12 eridi.  Durum böyle iken, 
belli kesimlere sürekli vergi indi-
rimleri, aflar, teşvikler getiriliyor 
ama bütün yük adaletsiz vergiler 
yoluyla bizlerin üstüne yıkılıyor.  
İşte bu yüzden ülkemizin kaynak-
larını adilce paylaşalım diyoruz, 
adil bir gelir dağılımı istiyoruz. 
Amacımız kamu çalışanlarını ve 
emeklileri insanca yaşayabileceği 
bir ücrete kavuşturmaktır.” diye 
konuştu.

‘TALEPLERİMİZİN TAMAMINI 
BİLİMSEL VE EKONOMİK 

GEREKÇELERE DAYANDIRIYORUZ’
Türkiye Kamu Sen Konya il 

Temsilcisi Veli Doğrul, taleplerinin 
tamamını bilimsel ve ekonomik 
gerekçelere dayandırtıldıklarını 
dile getirerek, 6. Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmeleri kapsamın-
da taleplerini açıkladı. Başkan 
Doğrul, “Türkiye Kamu-Sen olarak 
taleplerimizin tamamını bilimsel 
ve ekonomik gerekçelere dayandı-
rıyoruz. 

Ortak talep belirlerken de bu 
ilkeden taviz vermedik. Bugüne 
kadar dayanağı olmayan, toplum-
sal geçerliliği bulunmayan hiçbir 
talebi toplumumuzun gündemine 
taşımadık. Son yıllarda, Devletin 
asli ve sürekli görevlerinin Anaya-
saya ve kanunlara aykırı bir şekilde 
kadrosuz personel eliyle sağlandı-
ğı, sözleşmeli, geçici, vekil gibi 
sıfatlar altında güvencesiz istihda-

mın alabildiğine arttığı görülmek-
tedir. Konfederasyon olarak önce-
likli talebimiz, 657 sayılı Kanunun 
4. maddesinin “B” fıkrası uyarınca 
çalıştırılan sözleşmeli personel 
ile vekil ebe, hemşire, imam, aile 
sağlığı merkezlerinde görev yapan 
kamu dışı sağlık personeli ve usta 
öğreticilerin memur kadrolarına 
geçirilmesidir. Kamuda sözleşme-
li ve geçici personel çalıştırılması 
uygulamasına son verilmeli, idari 
hizmet sözleşmeli personelin hu-
kuki statüleri belirlenmeli, Üniver-
site mezunu işçilerin de talepleri 
halinde memur kadrolarına atan-
maları sağlanarak kamuda istik-
rarlı ve sürdürülebilir bir istihdam 
rejimi oluşturulmalıdır. Türkiye 
Kamu-Sen olarak, “Hesaplaşma 
olmadan helalleşme olmaz. Geç-
mişin hesabı kapanmadan gelece-
ğe bakılmaz.” diyoruz. Bu kriteri-
mizi ortak talepler belirlenirken de 
ortaya koyduk. 

 Bu nedenle 2022 ve 2023 yıl-
larının maaş zammı belirlenme-
den önce, geçmiş döneme ilişkin 
olarak ortaya çıkan erimenin gide-
rilmesi, ekonomik olumsuzlukla-
rın yarattığı yaraların sarılmasının 
zorunluluğunu ısrarla vurguluyor, 
memur ve emeklilerin ekonomik 
olarak kaybolan yıllarını geri isti-
yoruz. Geçtiğimiz dönemde orta-
ya çıkan kayıplarımıza mahsuben 
taban aylığa seyyanen net 600 TL 
telafi artışı istiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

‘Kamu çalışanları insanca yaşayacağı ücrete kavuşmalı’



8 28 TEMMUZ 2021İLAN

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

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
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

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

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

Ö.No: 152611021
Göknur ALIÇ
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Genç oyun geliştiriciler Konya'da kampa girecek
Türkiye'nin en büyük tematik 

teknoparkı Bilişim Vadisi öncülü-
ğünde düzenlenen Oyunla Gele-
cek Kampı'nın dördüncüsü, 16-29 
Ağustos arasında Beyşehir kamp 
alanında gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi Dijital Animas-
yon ve Oyun Üretim Merkezi (DI-
GIAGE) ile oyun geliştirme kamp-
ları gerçekleştiren Dijital Türk 
Oyunları Platformu (DiTOP), Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir 
kamp alanında 500'ü aşkın katılım-
cı ile kamp düzenledi.

Dijital oyun sektörüne yeni gi-
rişimcilerin dahil edilmesi amacıyla 
düzenlenen Oyunla Gelecek kamp-
larına, oyun tasarlamak, dijital sa-
natların farklı alanlarında kendini 
geliştirmek, dijital sinema ve ani-
masyon üretim süreçlerine dahil 
olarak yüksek gelirli bir iş sahibi ol-
mak isteyen yazılımcı ve tasarımcı 
gençler başvurabiliyor.

Başvuruların www.oyunlage-
lecek.com web sitesinden yapıldığı 
kamp, online olarak da takip edile-
bilecek.

BEĞENİLEN OYUNLAR 
TİCARİLEŞTİRİLECEK

Kamp sonunda, dijital oyun 
sektörüne yatırım yapmak isteyen 
yerli yabancı yatırımcılarla, genç gi-

rişimcilerin buluşabileceği bir Oyun 
Ekosistemi Buluşması da gerçek-
leştirilecek. Kamp boyunca yeni 
oyunlar üreten ekipler, kamp so-
nunda sektörün ünlü firmalarının 
yöneticileri karşısında sunumlar 
yapacak ve oyunlarını pazarlamaya 
çalışacak. Bir yarışma havasında 
geçen sunumlar sonunda beğeni 

kazanan oyunların ticarileşmesi 
sağlanacak.

Konya kampı, TRT Çocuk, AN-
FİYAP, OYUNDER, Üretken Aka-
demi, Üniversiteler, Gamefactory 
ve birçok sektör kuruluşunun des-
teğiyle gerçekleştirilecek.

Dijital Türk Oyunları Platformu 
(DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Öz-

bay, konuya ilişkin yazılı açıklama-
sında, Türkiye'nin son yıllarda diji-
tal oyun sektöründe adını küresel 
pazarda duyurmaya ve rekor de-
nebilecek başarılara imza atmaya 
başladığını belirtti.

Düzenledikleri kampların, ül-
kenin dijital oyun sektöründe ge-
lişimine de katkı sağladığını ifade 

eden Özbay, şu değerlendirmeler-
de bulundu: "Disiplinli, becerikli ve 
tasarıma ilgi duyan, farklı alanlar-
dan arkadaşlarımızı da bu kamp-
larımıza bekliyoruz. Kamplarımız 
genç arkadaşlarımızın hem kendi-
lerini hem de dijital ekonomiye dair 
farklı sektörlerde yapılan üretim 
biçimlerini keşfetmeleri için önemli 
bir fırsat sunuyor. 16-29 Ağustos 
arasında dördüncüsünü yapaca-
ğımız kampta, önceki kamplarda 
deneyim ve başarı kazanan birçok 
arkadaşımız hikayeleri ile birlikte 
ustalık yapacaklar. Derler ya 'Balık 
tutmayı öğretmek gerek' diye. İşte 
biz tam onu yapıyoruz, genç ar-
kadaşlarımıza dijital okyanusta en 
büyük balıkları nasıl avlayacaklarını 
öğretiyoruz."

Kampa ilişkin katılım koşulları 
ve birçok detaya "www.oyunlage-
lecek.com" web sitesinden ulaşıla-
bilecek. n AA

Baba yadigarı atölyede 
30 yıldır ahşap işliyor

Karaman'da babasından kalma 
atölyede 30 yıldır marangozluk 
yapan Salih Aslan, doğada buldu-
ğu ağaç kütükleri ve dallarından 
ev eşyası, oyuncak ve süs eşyaları 
yaparak değerlendiriyor. Merkeze 
bağlı bir orman köyü olan Akça-
alan'da yaşayan ve muhtarlık da 
yapan 50 yaşındaki Aslan, evinin 
altında babasından kalma 40 met-
rekarelik atölyede marangozluğu 
devam ettiriyor.

Aslan, genç yaşlarda babasının 
yanında çırak olarak marangozlu-
ğa başladığını, yaklaşık 30 yıldır bu 
meslekle uğraştığını anlattı.

Babasıyla civar köylerde yeni 
yapılan evlerin ahşap işlerini yap-
tıklarını ancak teknolojinin geliş-
mesiyle ahşap yerine PVC kapı ve 
pencerelerin tercih edilmeye baş-
landığını belirten Aslan, bu neden-
le işlerinin zamanla azaldığını ifade 
etti.

Aslan, babasın vefatının ardın-
dan mesleği devam ettirebilmek 
için bir arayış içine girdiğini vur-
gulayarak, "Bir süre sonra mutfak 
ve hediyelik eşyalar yapmaya baş-
ladım. Eskiden de sipariş üzerine 
senit, havan, tahta kaşık, kepçe 
gibi malzemeler yapıyordum. O 
zamanlar tamamen elde yapıyor-
duk. Şimdi gelişen teknolojiye uya-
rak yeni makineler aldım. Ürün çe-
şidimi çoğalttım. Tamamen buna 
yöneldim." diye konuştu.

HEDİYELİK OJBELER 
İLGİ GÖRÜYOR

Aslan, atölyesinde mutfak ve 
süs eşyaları ile çocuk oyuncakla-
rı yaptığını dile getirerek, şunları 
kaydetti. "Ağaçtan ne yapılabili-
yorsa yapıyorum. Güne göre ihti-
yaçlar ve istekler değişiyor. Biz de 
buna uymaya çalışıyoruz. Biz or-

man köylüsüyüz. Bizde ağaç mal-
zemeler önemlidir. Kolay eskimez, 
kırılmaz, kolay taşınır. Hammad-
demiz ağaç. Doğada gezerken gör-
düğüm, rüzgardan kırılmış ağaç 
dalı herhangi bir insan için bir şey 
ifade etmezken benim için o dal 
fincandır, bardaktır, kaşıktır. İşime 
yarayan ölü dalları, kütükleri top-
lar değerlendiririm. Yufka açmada 
kullanılan senit, oklava, et tahtası, 
tahta kepçe ve kaşıklar gibi mutfak 
malzemeleri yapıyorum, bunlar 
köylerde vazgeçilmez. Bunun ya-
nında çocuklar için ahşap oyuncak-
lar yapıyoruz. Hediyelik bardaklar, 
şekerlik, küçük havanlar, tahta be-
şikler oldukça ilgi görüyor."

Ağaçları işlerken bazen birbi-
rinden ilginç motiflerle karşılaştık-
larının altını çizen Aslan, "Her ürün 
her ağaçtan olmaz. Sert ağaçtan 
yapılacak malzemelerle yumuşak 
ağaçtan yapılacak malzemeler 
ayrıdır. Bazen doğal motifler kar-
şınıza çıkar. Örneğin bir çalışma 
yaparken 2 tane kurt resmine ben-
zeyen motif gördüm. Bunu hemen 
bir masa isimliği yaptım. İnşallah 
fırsatını bulursam ve kendileri de 
kabul ederse MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'ye hediye edece-
ğim." diye konuştu.

Aslan, yaptıkları ürünleri ge-
nelde köyde sattığını dile getirerek, 
"Bilenler köye gelip alıyor. Bazen 
sosyal medyadan paylaşıyoruz, 
oradan sipariş geliyor. Salgın dö-
neminde bir hayli internet üzerin-
den sipariş aldık. İleride belki bir 
internet sitesi dahi kurabiliriz. Ben 
bu işi seviyorum. Gücümün yettiği 
kadar yapmaya devam edeceğim. 
Para kazanmadan öte bu malze-
meleri yaparken dinleniyorum." 
ifadelerini kullandı. n AA

Endokrinoloji ve Metabolizma 
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm 
Gönülalan, gebeliğin ilk 3 ayında 
tiroit hormonlarının bozulabildiğini 
belirterek, TSH düşüklüğü olan has-
taların bir endokrin kontrolü olması 
gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi En-
dokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gönüla-
lan, gebelik sırasında yaşanan tiroit 
bozuklukları hakkında bilgiler verdi. 
Çoğu gebenin daha öncesinde bir 
tiroit hastalığı olmayıp, gebelik kont-
rolleri sırasında TSH düşüklüğüyle 
karşılaşabildiğini ifade eden Gül-
süm Gönülalan, “Çoğu zaman da 
panik halinde ‘acaba doğumla ilgili, 

gebelikle ilgili bir sıkıntı olabilir mi?’ 
diye çok endişeli gebelerimiz oluyor. 
Gebeliğin ilk 3 ayında tiroit hormon-

larımız bozulabiliyor. Plasentadan 
salgılanan Beta HCG, tiroit bezimi-
zi uyararak gebeliğin ilk 12 haftalık 

bölümünde geçici tiroit bozukluk-
ları oluşturabiliyor. Bu da genelde 
ilerleyen gebelik haftasıyla birlikte 
kendi kendine düzeliyor ve tedavi 
gerektirmiyor. O yüzden özellikle 
TSH düşüklüğü olan hastalarımızın 
bir tiroit bezi hastalığına bağlı mı, 
yoksa gebeliğin fizyolojik dediğimiz 
normal ilk 12 haftasında görülen bir 
tiroit bozukluğu mu? Bunu anlamak 
gerekir. Yapılan tetkiklerle bunla-
rı anlayabiliyoruz. Tedavi gereken 
hastalarımızı seçebiliyoruz. O yüz-
den mutlaka gebeliğinde TSH dü-
şüklüğü olan hastalarımızın bir en-
dokrin kontrolü olması gerekmekte” 
diye konuştu.
n İHA

Gebelikte TSH düşüklüğü olanlara önemli uyarı

Karatay Belediyesi, yıl sonuna kadar 40 mahallede 40 yeni park ve oyun alanı inşa edecek. Başkan Hasan Kılca, “İlçemi-
zi güzel bir çehreye kavuşturmaya çalışırken, çocuklarımızın da güven içinde eğlenmelerine olanak sağlıyoruz” dedi

Yıl sonuna kadar 40
mahalleye 40 park!
Karatay Belediyesi, ilçenin çeh-

resini değiştirecek projeler üretme-
ye ve Karatay’ın çok daha güzel bir 
görünüme kavuşması için hazırla-
nan projeleri bir bir hayata geçirme-
ye devam ediyor. Çok daha yeşil ve 
daha huzurlu bir Karatay hedefiyle 
bugüne kadar ilçeye birçok park ve 
yeşil alan kazandıran Karatay Be-
lediyesi, 40 mahallede daha park 
yapımına başladı. Projelendirilen 
ve yapımına başlanan 40 parkı da 
yılsonuna kadar tamamlayarak va-
tandaşların hizmetine sunacaklarını 
belirten Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “İlçemizin daha güzel 
bir çehreye kavuşturmak için çalış-
maya devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü, bir taraftan ilçenin 
dört bir tarafındaki alanlar ve park-
larda yeni düzenleme ile revize ça-
lışmaları yürütürken diğer taraftan 
da ihtiyacın duyulduğu mahallelere 
yeni parklar kazandırıyor.

KARATAY’A 40 MAHALLE PARKI 
DAHA KAZANDIRILIYOR

İlçede yoğun bir çalışma yürü-
ten ekipler, bu kapsamda Karatay’ın 
tamamındaki çocuk parklarında ye-
nileme ve düzenleme çalışması ya-
pıyor. Parklarda eskiyen çocuk oyun 
grupları tamamen yenilenirken 
daha işlevsel hale getirilerek vatan-
daşların kullanımına açılıyor.

Bu arada Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri, Karatay Belediyesi 
tarafından projelendirilen 40 adet 

mahalle arası parkın yapımı için de 
çalışmalara başladı. Söz konusu pro-
jelerin tamamının yılsonuna kadar 
tamamlanması beklenirken, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 
ilçe genelindeki parklarda inceleme-
lerde bulunarak yürütülen çalışma-
larla ilgili bilgi aldı.

İLÇEMİZİN DAHA GÜZEL BİR 
ÇEHREYE VE ÇEVREYE KAVUŞMASI 

İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Başkan Hasan Kılca, geleceği-

mizin teminatı olan çocukların ken-
di mahallelerinde güven içerisinde 
eğlenip güzel vakit geçirebilecekle-
ri, eğlenirken de öğrenebilecekleri 

alanları oluşturmaya gayret ettik-
lerinin altını çizerek söz konusu 
alanların daha da çoğaltılması adına 
çalışmalarına devam ettiklerini kay-
detti.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay 
Belediyesi olarak bu yıl özellikle 
mahalle parklarıyla ilgili olarak çok 
ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, 
ilçemizin dört bir yanında hemşeh-
rilerimize daha güzel hizmet vere-
bilmemiz adına büyük bir gayretin 
içerisindeler. 

Belediye olarak bu yıl 40 parkın 
daha yapımına başladık. Kimi park-

larımız tamamlandı ve hemşehri-
lerimizin hizmetine sunuldu. Kimi 
parklarda da çalışmalarımız devam 
ediyor. Mahalleler arası 40 yeşil 
bant diye ifade ettiğimiz parkın bir 
an önce hemşehrilerimizin hizme-
tine sunulması için gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. İnşallah bu 
yılsonuna kadar planladığımız 40 
parkın tamamını bitireceğiz ve hem-
şehrilerimizin hizmetine sunacağız. 
Karatay Belediyesi olarak ilçemizin 
daha güzel bir çehreye ve çevreye 
kavuşması noktasında gayret etme-
ye devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Bu yazımda iş, sosyal, eğitim, 
aile vb. gibi hayatın tüm boyutların-
da sağlam /sağlıklı gelişim ve itibarın 
kilit faktöründen bahsedeceğim. DİK-
KAT... insanın konsantrasyonunun 
belirli bir nesneye , olguya yönelmesi 
ve odaklamasıdır. Evet,  dikkat o kadar 
önemli ki samimiyet ve sorumluluk 
duygusuyla doğrudan ilişkisi müna-
sebetiyle adeta belirleyici faktör… Sı-
navlarda bilgi, yetenek kadar dikkat de 
ölçülür ve insan başarı basamaklarını 
dikkatiyle tırmanır. Dikkat sayesinde 
kazalardan kaçınır, önleyebilir. En 
basitinden binlerce can-mal kaybına 
sebep  olan kazaların % 88’inin insan 

hatalarından meydana geldiği ilmen 
tespit edildiğinden  kazalardaki insan 
faktöründe bile başat faktör dikkat 
yani dikkat dağınıklığı…

Dikkatli insan, şeytan ayrıntıda 
gizlendiği için detaycı olur. Ancak ağa-
ca bakarken ormanı kaybetmez…Vir-
gül aralarındaki tuzakları, bütündeki 
parçaları ve tutarsızlıkları görür.  Dik-
kat dağınıklığı (distract) olan, işinde, 
odasında, masasında,  vb. makrodan 
mikroya dağınıktır/düzensizdir. Bu bir 
hastalık gibidir ve insanın yaşamını al-
lak bullak eder. Düzeltilmesi için ciddi 
tedavi ve caba gerektirir ancak önce-
likle kişinin farkındalığı yani kendini 

tanıması ile tedavi süreci 
başlayabilir.

Bir başka açıdan 
dikkati bir sorumluluk ve 
ciddiyet meselesi olarak 
görmek de mümkün…
Öyle ya, kişi önem verdi-
ğine dikkat eder. 

O halde sormalıyız:
Kimsiniz?
Öğrenciyim. 
Avukatım, doktorum, 

mühendisim, sporcuyum, söförüm, 

ustayım, işçiyim… 
Babayım anneyim, 

komşuyum, dedeyim… 
Müslümanım, Hı-

ristiyanım…..
Liste uzatılabilir. 
Peki o halde Ciddi 

misin, Dikkatli misin? 
Değilsen senin bu 

tanımlamaların eksiktir, 
hatalıdır ve iyi sonuç 
vermez. 

Popüler olsa da komedi adına 

dikkatsizliği, ciddiyetsizliği özendiren 
film ve dizilere hiçbir zaman  hoş-
görüyle bakmamışımdır. Sözgelimi 
eğitimde haytalık ve kopya çekilme-

sini eğlenceli hale getiren ve belli bir 
kesimde kabul gören davranışlar asla 
tasvip edilmemelidir. Mutlaka kendi-
ni ve çevresini zarara uğratır. Aksine 
dikkatli- özenli insan örneği topluma 
sanat ve kitle iletişim vasıtalarıyla su-
nulmalıdır.

Bir diğer önemli yanı ise insanın 
dikkatini başkalarından önce kendini 
düzeltmeye vermesi gerekir. Dünya 
hayatı bir sınav olduğuna göre, okul 
veyahut üniversite vb.  sınavlarda 

olduğu gibi muvaffakiyet için her 
şeyden önce tüm dikkatin kendi önü-
müzdeki suallere yöneltilmesi gerekir. 
Ötekinin berikinin kılığına, duruşuna 
vs.  dikkatimizi yöneltirsek  yaya kalırız 
değil mi? 

Burada altını çizmekte yarar var: 
Alman iş disiplini/dikkati ve ciddiyeti 
ile Almanya’nın Gayri Safi Milli hası-
lası  yani gelişmişlik düzeyi ile doğru-
dan bir ilişki yok mu sizce… Mutlaka 
var… Demek ki DiKKAT : ferd  planın-
da olduğu gibi  ülkelerin gelişmişlik 
düzeyi ile de  ilişkilidir.

Mevlana üslubuyla diyebiliriz ki, 
Ne olursan ol, Dikkatli yani ciddi ol.

NE OLURSAN OL, DİKKATLİ OL

Konya Yörük ve Türkmenler 
Derneği'ni ziyaret ederek dernek 
yöneticileri hasbihal eden Türki-
ye-Türk Dünyası Yörük Türkmen 
Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Yörük 
ve Türkmenlerin, devletin birleştirici 
unsuru olduğunu vurguladı. Başkan 
İrfan Tatlıoğlu, “Bin yıl önce Anado-
lu  topraklarını yurt edinen ve 700 yıl 
dünyaya hükmeden bir cihan devleti 
kuran Oğuz-Kayı boyunun temsilci-
leri olan biz Yörük ve Türkmenler 
dün olduğu gibi bugünde vatanın 
bölünmez bütünlüğü çerçevesinde 
tarihi, kültürel değerleri yaşatmak 
adına devletimizin yanındayız.

Biliriz ki bu devleti kuran bizle-
riz, Yörük ve Türkmenler bu dev-
letin bir mayasıdır. Birleştirici un-
surudur. Biz bir ve diri olduğumuz 

sürece kıyamet gününe kadar bu 
topraklar bizim vatanımızdır. Bu 
nedenle biz her daim devletimizin 
yanındayız. Çünkü Türkiye  bugün 

dünya coğrafyasında bulunan tüm 
Türk topluluklarının ve mazlum İs-
lam coğrafyasının hamisidir. Biz bir 
ve diri olduğumuz sürece vatan top-

rağı dışında da dünyanın neresinde 
olursa olsun tüm  kardeşlerimizin, 
canlarımızın arkasındayız. Bu böyle 
biline” dedi.

Konya Yörük ve Türkmenler 
Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek, “İhtişamlı bir medeniyete 
ve kadim bir kültüre sahip olan ec-
dadımıza layık olmak adına Selçuk-
lu'nun başkentinde hummalı bir ça-
lışma yürüterek türlü asimilasyon ve 
yozlaşmalara karşı Yörük -Türkmen 
kültürünü ayakta tutmaya çalışıyo-
ruz ve hep beraber el ele vererek bu 
kültürü nesilden nesile taşıyacağız” 
dedi. Program Başkan İrfan Tatlıoğ-
lu ve beraberindeki heyetin Mevlana 
Türbesi ziyareti ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Yörükler ve Türkmenler birleştirici unsurdur’

Konya'da 8-12 bin kelebeğin ve 195 civarında bitki türünün bulunduğu Kelebek Vadisi Parkı içinde 
oluşturulan Selçuklu Çiçek Bahçesi, 9 farklı türdeki 250 bin çiçeğiyle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor

Kelebekler Vadisi
renk şöleni sunuyor

Kelebekler Vadisi Parkı'nın için-
deki 8 bin 700 metrekare alana 
yapılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, 9 
farklı türde 250 bin çiçeğiyle ade-
ta görsel şölen sunuyor. Vadi içine 
merkez Selçuklu Belediyesi tara-
fından yaptırılan ve 7 Haziran'da 
hizmete açılan Selçuklu Çiçek Bah-
çesi, özgün düzenlemesiyle dikkati 
çekiyor.

Kadifeden, sardunyaya 9 farklı 
türde 250 bin çiçeği barındıran çi-
çek bahçesinde, kamelyalar, seyir 
tepesi, çocuk oyun alanları ve hatı-
ra köşesi de bulunuyor. Çiçeklerin 
oluşturduğu rengarenk şöleni, kuy-
ruğu çiçeklerle bezeli büyük tavus 
kuşu heykeli tamamlıyor. Bahçe 
amatör ve profesyonel fotoğraf tut-
kunları ile düğün fotoğrafçıları için 
de doğal stüdyo görevi yapıyor.

‘TÜRK HALKI BURAYI GÖRMELİ’
Nepalli İbrahim Tamang, Kon-

ya denildiğinde aklına daha çok 
bozkır görüntüsü geldiğini söyledi. 
Kelebekler Vadisi Parkı'nı ve bahçe-
yi çok beğendiğini vurgulayan Ta-
mang, "Buradaki manzarayı görün-
ce kendimi Nepal'de gibi hissettim. 
'Tüm günü burada geçir' deseniz 
geçiririm, o kadar güzel. Çiçekler, 

koku, temizlik şahane. Özellikle 
video çekmeyi çok seviyorum. Bir 
saniyelik anları bile kaydetmek is-
tiyorum." diye konuştu.

Bahçenin ziyaretçilerinden Ha-
taylı Özgür Bulut ise eşinin Konyalı 
olduğunu ve Konya'da yaşadıklarını 
söyledi. Yakında oturduğu halde 
parkı ziyarete yeni gelebildiğini dile 
getiren Bulut, "Üç, beş kilometre 
ötede olmamıza rağmen şu cenneti 
görememişiz. Çok güzel yapmışlar, 
güzel dizayn etmişler. Gördüğüm-
de çok şaşırdım. Mekanın güzelli-

ği karşısında hayretler içindeyim. 
Herkesi buraya davet ediyorum. 
Türk halkı burayı görmeli. Herkesin 
eline sağlık. 'Gez dünyayı gör Kon-
ya'yı' lafı bir gerçektir." ifadelerini 
kullandı.

‘MEMLEKETİM KONYA GİBİ YEŞİLİ 
ÇOK OLAN BİR YER DEĞİL’

Parkın ziyaretçilerinden Nijer-
yalı Sulaiman Garba Usman da 
okumak için bulunduğu Konya'da 
vaktinin çoğunu derslerine ayır-
dığını, gezmek için geldiği çiçek 
bahçesinden oldukça etkilendiğini 

belirtti.
Bayramın ardından Konya'da 

gezmeye çıkarak, parka gelmeyi 
tercih ettiklerini dile getiren Us-
man, şunları kaydetti: "Parkı çok 
beğendim. Yeşili çok seven biri-
siyim, burayı gördüğümde çok 
etkilendim. Her zaman buralar-
da olmayı isteriz ancak tabii ki bu 
mümkün değil. Memleketim Kon-
ya gibi yeşili çok olan bir yer değil. 
Nijerya'da yeşili daha çok köylerde 
bulabilirsin. Şehirlerde çok fazla ye-
şil alan yoktur. Burada büyük emek 
var. Bizde çok önem verilemiyor. 
Böyle yerler yapmak için bakıma, 
sulamaya, dikime ihtiyaç var."

Fotoğrafa meraklı olduğunu an-
latan Usman, "Okulumuzda büyük 
bir alan var. Bazen sabah çıkıyorum 
çiçekleri ve kuşları çekmeye çalışı-
yorum. Burada bir bahçe olduğunu 
duyunca güzel bir şey olduğunu 
tahmin ettim ve geldim. Manzara 
beni çok motive etti. İlerde memle-
ketime gittiğimde aileme ve akra-
balarıma gösterip anlatabileceğim 
hatıralarım oluştu." dedi.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, pazar-
tesi günü hariç 12.00-20.00 arasın-
da ücretsiz ziyaret edilebiliyor. n AA

Karapınar'da belediye 
araç filosu genişliyor

Çoban, yaralı bulduğu kartalı 
köpek saldırısından kurtardı

Karapınar Belediyesi’ne, uzak-
tan kumandalı hidrolik sıkıştırmalı 
çöp Kamyonu ve 3 bin litre 100 
konteyner kazandırıldı. Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
aracın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hibe edildiğini söyledi. 

Bakanlıkça hibesiyle 3 bin lit-
re 100 konteynerin de ilçeye ka-
zandırıldığını aktaran Yaka, şöyle 
konuştu: "Çöp konteynerlerini ve 
evsel katı atıkların daha hijyenik 
ve toplum sağlığını tehdit etmeye-

cek bir şekilde toplanabilmesi için 
vinçli uzaktan kumandalı hidrolik 
sıkıştırmalı çöp kamyonu hizme-
te alındı. Şehir merkezinde toplu 
konutların bulunduğu alanlarda 
çöpleri bu aracımızla toplamayı 
düşünüyoruz. 

Böylelikle insan gücünden 
daha fazla makine gücüne yönel-
mek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum'a teşek-
kür ediyor, ilçemize hayırlı olması-
nı temenni ediyorum."
n AA

Karapınar ilçesinde koyun otla-
tan çoban, bir tarla içerisinde yaralı 
halde bulduğu kartalı, köpeklerin 
saldırısından kurtararak veterinere 
götürdü. İlçeye bağlı Reşadiye Ma-
hallesi Seyithacı Yaylası'nda koyun 
otlatan Süleyman Bilgeç, hasadı 
yapılmış tarla içerisinde köpeklerin 
yaralı bir kartalın etrafında toplan-
dığını fark etti.

Koşarak tarlaya gelen Bilgeç, 
köpekleri kartalın çevresinden 
uzaklaştırdı. Kartalı, aracına ko-
yarak evine götüren Bilgeç, yaralı 
hayvanı 2 gün boyunca besledi. 

Daha sonra kartalı Karapınar'da 
bir veterinere götüren Bilgeç, ilk 
müdahalesini yaptırdıktan sonra 
da hayvanı Ereğli Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Mühendisliği ekipleri-
ne teslim etti.

Süleyman Bilgeç, gazetecile-
re yaptığı açıklamada, "Hayvanın 
köpeklere, tilkilere yem olmasına 
vicdanım el vermedi. Uçamayan 
kartalı besleyip veterinere götür-
düm. Bir hayvanı kurtarmaya ve-
sile olduğum için mutluyum." diye 
konuştu.
n AA

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN



Saraçoğlu Boya Kimya A.Ş sahibi

Süleyman 
TEMIZCI’nin

 

kayınvalidesi

Elmas 
TATAR’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI
AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan ANGI’nın 

kayınbabası ve İl Kültür ve 
Turizm Müdür Yardımcısı

Murat 
PEKERGIN’in

babası

Mustafa Asım
PEKERGIN’in

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

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın kayınbabası ve İl Kültür ve Turizm Müdür 
Yardımcısı Murat Pekergin’in babası Mustafa Asım Pekergin 77 yaşında vefat etti

Saraçoğlu Boya Kimya A.Ş sahibi Süleyman Temizci'nin kayınvalidesi, Ali Buğra Temizci'nin anne-
annesi Elmas Tatar 84 yaşında vefat etti. Merhume Tatar dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Asım Pekergin 
dualarla defnedildi

Elmas Tatar 
Hakk’a yürüdü

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı’nın kayınbabası ve İl Kül-
tür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
Murat Pekergin’in babası Mustafa 
Asım Pekergin 77 yaşında vefat etti. 
Merhum Mustafa Asım Pekergin’in 
cenazesi dün ikindi namazına müte-
akip Mürşitpınar Camii'nde kılınan 
cenaze namazının ardından Musalla 
Mezarlığına defnedildi. 

Angı ve Pekergin ailelerini acı 
günlerinde  Vali Vahdettin Özkan, 
Konya İl  Emniyet Müdürü Engin 
Dinç, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, 
Halil Etyemez, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay,  Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş,  İl Kül-

tür ve Turizm Müdürü Abdussettar 
Yarar, Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, ile Angı  ve 
Pekergin  ailelerinin sevenleri ve ya-
kınları katıldı. 

Angı ve Pekergin aileleri cenaze 

namazının ardından taziyeleri kabul 
etti.  Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Mustafa Asım Pekergin’e 
Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına 
ve sevenlerine   sabr-ı cemil niyaz 
ederiz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Saraçoğlu Boya Kimya A.Ş sa-
hibi Süleyman Temizci'nin kayın-
validesi, Ali Buğra Temizci'nin an-
neannesi Elmas Tatar 84 yaşında 
vefat etti. Merhume Elmas Tatar’ın 
cenazesi dün ikindi namazına mü-
teakip Hacıveyis Camiinde kılınan 
namazın ardından dualarla Üçler 
Mezarlığına defnedildi. 

Temizci ve Tatar ailelerini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları-
nın yanı sıra Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağ-
nıcı yalnız bırakmadı. Temizci ve 
Tatar aileleri cenaze namazının ar-
dından taziyeleri kabul etti. 

Merhume Elmas Tatar 3 kız 
çocuk annesiydi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Elmas 

Tatar’a Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar 
Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın 
Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı-
laşacak. 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar 
Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hol-
landa temsilcisi PSV Eindhoven ile 
yarın saat 21.00’de Başakşehir Fatih 
Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gele-
cek. Deplasmanda oynanan ilk müsaba-
kayı Hollanda ekibi 5-1’lik skorla galip 
ayrıldı.

Tur atlayan takım, üçüncü ön ele-
me turuna, sonrasında play-off turu-
na, play-off turunu kazanan ekipler ise 
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya 
hak kazanacak. 

Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme 
turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesi-
nin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım 
ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turun-
da İskoç takımı St Johnstone ile müca-
dele edecek.

8. RANDEVU
Galatasaray ile PSV, resmi maçlar-

da bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz 
konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı-
lar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 
kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıl-
dı. Aslan’ın 7 golüne, PSV 15 golle ile 
karşılık verdi.
AVRUPA KUPALARINDA 290. RANDE-

VU
Galatasaray, Avrupa kupalarında 

bugüne kadar 289 kez mücadele etti. 
Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmı-
zılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 
113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 
karşılaşmada ise kazanan taraf çıkma-
dı. Geride kalan müsabakalarda Cim-
bom, rakip fileleri 384 kez havalandırır-
ken, kalesinde ise 436 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE 
AVRUPA'DA 83. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Ga-
latasaray'ın başında bugüne kadar 81 

kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride 
kalan karşılaşmalarda Terim'in öğren-
cileri 32 galibiyet, 33 mağlubiyet ve 
17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, 
Terim yönetimindeki Avrupa karşılaş-
malarında 111 gol atarken, kalesinde 
ise 124 gole engel olamadı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyu-
mu’nun zemininde yapılan yenileme ça-
lışmaları sebebiyle mücadeleyi Başak-
şehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

MASSİMİLİANO IRRATİ YÖNETECEK
Galatasaray - PSV müsabakasını 

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massi-
miliano Irrati yönetecek. Irrati’nin yar-
dımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano 
Alassio yapacak. Karşılaşmanın dör-
düncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.
n İHA

Galatasaray'ın konuğu 
PSV Eindhoven

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ı konuk edecek. 
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem 

Massimiliano Irrati yönetecek. Galatasaray’ın tur atlaması için gol yemeden 4 farklı kazanması gerekiyor

Fatih Karagümrük’ün başarılı forveti 
Aleksandar Pesic, takımı adına yeni se-
zonda elinden gelenin en iyisini yapaca-
ğını söyledi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig 2021-
2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 
Bolu’da kamp çalışmalarını sürdürüyor. 
Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde 
Teknik Direktör Francesco Farioli yöne-
timinde günde çift idmanla sezona ha-
zırlanan Fatih Karagümrük’ün Sırbistanlı 
forveti Aleksandar Pesic açıklamalarda 
bulundu.

“BEN KENDİ 
OYUNUMU OYNAYACAĞIM”

Türkiye’de çok kaliteli oyuncular ol-
duğunu ve bunu kendisi açısından bir mü-
cadele olarak gördüğünü söyleyen Pesic, 
“Geçen sezon Karagümrük’ü takip ettim. 
Başarılı sonuçlar aldığını biliyorum. Bu 
sene de kampımıza adım adım başladık. 
Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz. 
İlerleyen zamanlarda neler yapabilece-
ğimizi göreceğiz. Dünyanın her yerinde 
futbol tamamen bir mücadele halinde. 
Türkiye’de de çok kaliteli yerli ve yabancı 

oyuncular var. Tabii ki kendimde bu duru-
mu bir mücadele olarak görüyorum. Ben 
asist yapmayı seviyorum. Geçtiğimiz 5-6 
yıla bakarsanız ne kadar çok asist yaptığı-
mı göreceksiniz. Ama bu benim için hiç 
fark etmez. Ben kendi oyunumu oynaya-
cağım” dedi.

“TARAFTARIN DESTEĞİNİ 
HİSSETMEK İSTİYORUZ”

Taraftarlarla bir arada olmak ve des-
teklerini hissetmek istediğini ifade eden 
Pesic, “Daha önce Türkiye’ye gelmiştim. 
Daha önce oynadığım takımlarla Antal-
ya’da bir çok sefer kamp yapma şansım 
olmuştu. Türkiye’yi çok seviyorum. Hari-
ka bir ülke. Burada olmaktan da mutlu-
yum. Korona virüs tüm dünyayı etkiledi. 
Önümüzdeki 1-2 ayda ne olacağını söyle-
mek çok zor. Ancak taraftarlarımız geldi-
ğinde onlarla bir arada oynamak, onların 
desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. 
Her forvet oyuncusu her maçta skor yap-
mak ister. Ama bu sezon için söyleyebi-
leceğim şey elimden gelenin en iyisini 
yapacağım” şeklinde konuştu.
 n İHA

Pesic: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Fenerbahçe’de 
hazırlıklar sürüyor

Kayserispor 
formalarını tanıttı

Bahçeşehir Koleji
Sivasspor’a sponsor oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını 
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklama-
ya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiri-
len antrenmanda, dünkü Gençlerbirliği maçında 60 dakika-
nın üzerinde forma giyen oyunculara yenilenme programı 
uygulandı.

Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla baş-
ladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas 
çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden 
antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 
Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 2 gün takımdan ayrı kalan 
Mesut Özil ve bir süredir özel program dahilinde bireysel 
antrenmana çıkan Serdar Aziz'in yanı sıra Sinan Gümüş, 
takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 
Hollanda'nın PEC Zwolle takımıyla karşılaşacak. Atatürk 
Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Öte 
yandan, Fenerbahçe-PEC Zwolle maçının biletleri Passolig 
üzerinden 80 liradan satışa sunuldu. Maç için stadın sadece 
doğu ve batı tribünlerinden bilet satışı yapılıyor. n AA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni se-
zonda kullanacağı formalarını törenle tanıttı. Kadir Has Te-
sisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan kulüp başkanı 
Berna Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri sosyal so-
rumluluk projeleri yaptıklarını ve bu kapsamda önümüzdeki 
sezon futbol takımının giyeceği formalarda otizm simgesi 
bulunacağını söyledi. Törene Gözbaşı ve oyuncuların yanı 
sıra Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Yoska, Kayseri Otizm Derneği 
Başkanı Kısmet Seken, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü ve bazı 
yöneticiler katıldı. n AA

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 
Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na 
1 yıllık isim sponsoru oldu. Sivasspor Kulübü Başkanı Me-
cnun Otyakmaz, stadyumdaki imza töreninde, Bahçeşehir 
Koleji'nin Türkiye'nin çok önemli eğitim kurumlarından biri 
olduğunu söyledi. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkan 
Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkan Faruk Taşseten ve 
Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü Müdürü Ziya Gürsan ka-
tıldı. n AA

Nwakaeme: Ağabeyimle birlikte oynamak isterdim
Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı 

Anthony NWakaeme, basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Sezon 
sonunda hedeflere ulaşmak istedik-
lerini söyleyen Nwakaeme, futbolu 
bırakmadan önce ağabeyi Dickson 
Nwakaeme ile birlikte oynamak iste-
diğini de sözlerine ekledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva 
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde sürdüren 
Trabzonspor’da Nijeryalı yıldız Ant-
hony Nwakaeme, antrenman önce-
sinde basın mensuplarının soruları-
nı yanıtladı. 

Sezon öncesi kampının iyi gitti-
ğini ifade ederek sözlerine başlayan 
Nwakaeme, “Bir plan doğrultu-
sunda ilerliyoruz ve iyi çalışıyoruz. 
Trabzonspor büyük bir takım. Bü-
yük bir takımın her zaman hedefi 
kupalar kazanmaktır. Biz de bu 
doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan 

arkadaşlarımız da iyi çalışıyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlerin 
çok iyi ve çok karakterli oyuncular 
olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, 
her bir oyuncunun takıma adapte 
olması için sıkı çalıştıklarını söy-
ledi. 

Takıma katkı vermek için Tek-
nik Direktör Abdullah Avcı’nın iste-
diklerini yerine getirmek zorunda 
olduklarını söyleyen Nwakaeme, 
“Hocamız beni nerede değerlendi-
rirse sorun yok. Oynadığım herhan-
gi bir yerde mutlu olacak bir oyun-
cuyum” şeklinde konuştu.

“ABİMLE BİRLİKTE 
OYNAMAK İSTERDİM”

Önümüzdeki sezon sözleşmesi 
sona erecek olan futbolcu, yeni söz-
leşme ile ilgili olarak, “Türkiye’de 
mutluyum. Buradaki hayatımdan 
mutuyum. Trabzonspor’da olmak-
tan mutluyum. Herhangi bir sorun 

yok” yanıtını verirken, taraftarla 
ilgili olarak da, “Ben onları onların 
beni özlediğinden daha çok özle-
dim. Taraftarımızın desteğini his-
setmiş olacağız. Onların döneceği 
günü dört gözle bekliyorum” diye 
konuştu.

Yeni transferlerden Gervin-

ho’nun çok yetenekli ve iyi bir 
oyuncu olduğunu belirten Nijeryalı 
futbolcu, “Gervinho, çok yetenekli 
ve iyi bir oyuncu. Aramızda iyi bir 
iletişim var. Umuyorum beraber 
oynadıkça daha iyi olmaya devam 
edeceğiz” dedi. Hedeflerinin sezo-
na iyi başlamak olduğunu söyleyen 
başarılı oyuncu, “Bu sezon hede-
fimiz iyi başlamak. İyi başlamanın 
yanında iyi de bitirebilmek. Kolay 
olmayacak” açıklamasını yaptı.

Son olarak futbolu bırakmadan 
önce yapmak istedikleri sorulan 
Nwakaeme, kendisi gibi futbolcu 
olan abisi Dickson Nwakaeme ile 
birlikte oynamak istediğini aktara-
rak, “Abimle futbol oynamak ister-
dim. Ronaldinho’ya karşı bir maçta 
görev almak isterdim. Bunları yap-
madan bırakırsam içimde burukluk 
kalır” diyerek sözlerini tamamladı. 
n İHA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda-
ki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup 
oldu. Gruba son olimpiyat şampiyonu 
Çin'i net bir oyun ve skorla yenerek baş-
layan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Av-
rupa'nın önemli takımlarından İtalya ile 
karşılaştı.

Mücadeleye istediği gibi başlaya-
mayan milliler, Bosetti, Pietrini, Fahr ve 
Egonu'nun skorer oyununu savunmakta 
zorlandı. 

Oyuna sonradan giren Meryem 
Boz'un etkili sayılarıyla toparlanan mil-
liler, 19-12'den geri geldi ve farkı 19-
18'de 1'e indirdi. 

Çaprazda Egonu'nun sayılarını en-
gelleyemeyen milliler, beraberliği sağ-
layamadı. A Milli Takım, ilk seti 25-22 
kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci seti çok çekiş-
meli oldu. Uzun süre rakibini geriden ta-
kip eden "Filenin Sultanları" Zehra Güneş 
ve Hande Baladın'ın skorer oyunuyla 19-
18'de öne geçti. 

Milliler, Egonu'nun çaprazdan sert 
ve isabetli smaçlarında zorlansa da son 
bölümü iyi oynadı ve seti 25-23 alarak 
durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de ikinci set gibi başa baş 
geçti. Uzun süre İtalya kaçarken Türkiye 
farkın 2 sayıdan fazla açılmasına izin 
vermedi. Kritik anlarda Egonu ile Sylla 
ikilisiyle önemli sayılar alan İtalya, son 
bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve 
yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü set karşılıklı alınan sayı-
larla başladı. 5-5'ten sonra etkili olan 
İtalya, 5-0'lık seriyle durumu 10-5'e ge-
tirdi. Zehra, Cansu ve Ebrar'ın elinden 
3-0'lık seriyle yanıt veren milliler, farkı 
2'ye indirdi ve rakip takıma mola aldırdı. 

Moladan çok iyi dönen İtalya karşısında 
tutunamadı ve seti 25-15, maçı da 3-1 
kaybetti.

İtalya'da 29 sayı üreten Nijerya asıllı 
Egonu, galibiyetin mimarı oldu. Ay-yıl-
dızlılarda ise Zehra Güneş'in 14, Eda 
Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er 
sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. ma-
çını 29 Temmuz'da FIVB dünya sıralama-
sının 1 numarası ABD ile yapacak.

Öte yandan müsabakayı Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu da tribünden izledi.
n SPOR SERVİSİ / AA

Filenin Sultanları 
İtalya’ya mağlup

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultan-
ları müsabakadan 3-1 yenik ayrılarak ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’i mağlup 

eden Ay-yıldızlılar, grubun üçüncü karşılaşmasında yarın dünya 1 numarası Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
gençler için yaz aylarında düzenleyece-
ği izcilik kampı için başvurular başladı. 
11-14 ve 15-17 yaşarasındaki izci aday-
larının ücretsiz katılabileceği kamplar 
için 1 Ağustos’a kadar www.sporkonya.
com.tr adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 11-
17 yaş aralığındaki kız ve erkek öğren-
cilere yönelik izcilik kampları gerçek-
leştirecek. 

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Türkiye İzcilik 
Federasyonu iş birliğinde gençler için 
izcilik kampları düzenleyeceklerini be-
lirterek, böylelikle gençlerin hem arka-
daşları ile dostluk bağlarını güçlendire-
ceğini hem de doğayı yakından tanıma 
imkanı bulacağını söyledi.

Derbent ilçesinde bulunan Mülayim 
Şenlik Alanı’nda gerçekleştirilecekleri 
izcilik kamplarının 9 Ağustos’ta başla-
yıp 4 Eylül’de sona ereceğini kaydeden 
Başkan Altay, 11-17 yaş aralığındaki 

gençleri başvuruları başlayan ve sınırlı 
sayıda kontenjan açılan izcilik kampla-
rına kayıt yaptırmaya davet etti.

Kız ve erkek öğrencilerin farklı za-
manlarda yararlanabileceği 4 farklı ta-
rihte planlanan kamplara toplamda 480 
izci adayı götürülecek.

11-14 yaş erkek grubu 9-14 Ağus-
tos, 11-14 yaş kız grubu 16-21 Ağustos 
tarihleri arasında; 15-17 yaş kız grubu 
23-28 Ağustos, 15-17 yaş erkekler ise 
30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenecek kamplara katılabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü bünyesinde kurulan izcilik branşı 
faaliyetlerinin sürekli hale getirileceği 
kamplarda, çocuklar doğa ile iç içe ol-
manın keyfini yaşayacak.

1 Ağustos’ta sona erecek Konya Bü-
yükşehir Belediyesi İzcilik Kamplarına 
izci adayları www.sporkonya.com.tr 
adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabili-
yor.
n SPOR SERVİSİ

Büyükşehir Belediyesi izcilik kampı düzenliyor

Anadolu Kartalı
Kayseri’yi ağırlayacak

1922 Konyaspor’da
fikstür heyecanı 

Fatih Kuruçuk’tan 
Hatayspor’a kötü haber

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor yeni 
sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam ederken, bir yan-
dan da hazırlık maçlarına çıkıyor. İlk hazırlık maçını Erzu-
rumspor karşısında çıkan Yeşil-Beyazlılar bu karşılaşma-
dan 2-1’lik skorla galip ayrılırken, bugün Göztepe ile bir 
hazırlık maçı daha oynayacak. Anadolu Kartalı 1 Ağustos 
Pazar günü ise Antalyaspor ile Erzurum’daki son hazırlık 
maçına çıkacak. Konyaspor yeni sezon öncesi son maçını 
ise 7 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacak. 
Bu karşılaşma Konya’da oynanacak, maçın saati ve yayını 
ise ilerleyen günlerde açıklanacak. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor’un fikstürü bugün çekilecek. 2021-
2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, bugün 
Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Top-
lantısı sonrasında Ancyra Salonu'nda gerçekleşecek. 

Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri 
katılacak. Fikstür çekim törenlerini TSYD üzerinden Genel 
Kurul'a akredite olan basın mensupları takip edebilecek. 
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tari-
hinde oynanacak maçlarla başlayacak. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyun-
cusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay 
sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıkla-
mada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi. 
Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tet-
kiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında ge-
rilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi-
sine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan 
uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi. n AA

Göztepe hazırlık maçı iptal edildi
İttifak Holding Konyaspor’da yeni 

sezon hazırlıkları Erzurum’da devam edi-
yor. Günde çift antrenman yaparken yeni 
sezona hazırlanan Anadolu Kartalı, vites 
artırarak ilerliyor. 

Antrenman bilgisi ile bir açıklama ya-
yınlayan Konyaspor Kulübü, “İkinci etap 
kamp hazırlıkları için Erzurum’da bulunan 
İttifak Holding Konyaspor’umuz, sabah 
saatlerinde yaptığı antrenmanla güne 
başladı.

Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve 
yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçek-
leştirilen antrenmana, takımdan ayrı 
çalışmalarını sürdüren Farouk Miya katıl-
mazken, antrenmanın ısınma bölümünde 
takımla çalışan Marin Anicic, Alper Ulu-
dağ, Musa Çağıran, Artem Kravets, Ser-
dar Gürler sonrasında çalışmalarını ayrı 
olarak sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başla-
yan antrenman, topla oynanan oyunlarla 
devam etti.

Daha sonra gruplara ayrılan oyuncu-
larımız, savunma ve hücum organizasyon 
çalışmaları ve taktik çalışma gerçekleştir-

di. Antrenman, oynanan çift kale maç ile 
sona erdi.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Erzurum kampındaki ilk 
hazırlık müsabakasını Erzurumspor’a kar-
şı oynayan ve sahadan 2-1’lik galibiyetle 

ayrılan Yeşil-Beyazlılar, bugün oynanma-
sı planlanan ikinci hazırlık karşılaşması 
olan Göztepe maçını iptal etti. Konuyla il-
gili kulüpten yapılan açıklamada şu sözle-
re yer verildi: "Göztepe SK ile 28 Temmuz 

2021 Çarşamba günü (bugün) oynamayı 
planladığımız hazırlık karşılaşması, iki 
kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal 
edilmiştir."
n SPOR SERVİSİ

Özboyacı’dan 
Çumra’ya ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan, yeni sezona hazırlanan 
Çatalhüyük Çumra Belediyespor’u ve kulübün tesislerine 
ziyarette bulundu. Futboldan bisiklet sporuna kadar birçok 
branşta hizmet veren Çatakhüyük Çumra Belediyespor, 
spora ve sporcuya verdiği destekle de takdir topluyor. AK 
Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ilçeye ziyarette 
bulunurken, kulübün spor tesislerini ve sporcuları da unut-
madı. Çeşitli istişarelerde bulunulduktan sonra Çumra Be-
lediye Başkanı Recep Candan, Selman Özboyacı’ya Çumra 
Belediyespor formasını takdim etti. Fotoğraf çekiminden 
sonra ziyaret son buldu. Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Gökhan Taşkıran, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Feride Ersöz ve Mevlüt Kozan ve AK Parti İlçe Başkanı Os-
man Şahin’de yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Salon: Ariake Arena
Hakemler: Denny Cespedes 
(Dominik Cumhuriyeti), Hernan 
Casamiquela (Arjantin)
İtalya: Bosetti, Danesi, Malinov, 
Pietrini, Fahr, Egonu (De Gennaro, 
Sorokaite, Sylla, Orro)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande 
Baladın, Zehra Güneş, Ebrar 
Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda 
Erdem Dündar (Simge Şebnem 
Aköz, Naz Aydemir Akyol, Meryem 
Boz, Şeyma Ercan, Tuğba 
Şenoğlu)
Setler: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15
Süre: 108 dakika (27, 29, 27, 25)
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Sektörünün önemli üreticilerinden olan Öztelefoncular Tarım Makinaları San. Ltd. Şti’nin genç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Çınar, tarım makinaları sektörüne ve özel hayatına ilişkin kesitleri paylaştı. Çınar, en büyük hobisinin çalışmak olduğunu söylüyor

‘Ben çalışırken dinleniyorum’
Konya’da tarım makinaları 

alanında isim yapmış Öztele-
foncular’ın genç Yönetim Kurlu 
Başkanı Mahmut Çınar ile sektö-
re dair başlıkları konuştuk. Çalış-
mayı çok sevdiğini anlatan Çınar, 
“En büyük hobim çalışmaktır. 
Ben çalışırken dinleniyorum” 
dedi.

Mahmut Çınar kimdir?
1988 doğumluyum.2008 

yılından beri aile şirketimizde 
çalışıyorum. Konya’da tarım ma-
kinesi imalatı yapıyoruz. Bir de 
Süreyya Endüstri Tarım Makine-
leri adında ikinci bir şirketimiz 
var. Bu isimle de yurtdışı çalışı-
yoruz.

Öztelefoncular hikayesini 
dinleyebilir miyiz?

Öztelefoncular Tarım Makina-
ları San. Ltd. Şti. 1985 yılında yeni 
gelişen teknolojik alt yapıyı kulla-
narak, tarım makinaları üretmek, 
özellikle de patates ekim söküm 
ve patates ara çapa ve gübreleme 
makinaları alanında uzmanlaşmış 
ve bu doğrultuda yola çıkmış bir 
firmadır. 2.000 m² kapalı alanda 
üretim yapan firmamız 2020 yılı 
itibari ile yeni tesis yatırımı için 
fizibilite çalışmalarına başlamış-
tır. Kurulduğu günden beri, sek-
tördeki yenilikleri yakından takip 
eden firmamız gelişmeyi daima 
görev edinmiştir. Öztelefoncular 
Tarım Makinaları, üretici dostu 
kimliğiyle ve teknolojisiyle daima 
üreticinin yanında olmuştur. Ku-
sursuz müşteri memnuniyeti pa-
rolasıyla yola çıkan kuruluşumuz 
doğaya karşı sorumluluğunun da 
bilincindedir. Üstün başarının sa-
dece takım çalışmasıyla geldiğine 
inanan Öztelefoncular San. Ltd. 
Şti sektör standartlarını yükselt-
mek için Ar-Ge çalışmalarını da 
sürdürmektedir. Sektörde önde 
gelen firmalardan birisi olmayı 
hedefleyen firmamız müşterileri-
nin beklentilerini tam bir şekilde 
karşılamak adına büyümeye ve 
gelişmeye devam etmektedir.

Pandemi dönemi sizin sektö-
rünüz için nasıl geçti?

Ben ilk başlarda korkmuş-
tum ama nedense bizim işlerimiz 
daha çok arttı. Özellikle tarım 

sektöründe yurtdışına satışımız 
arttı. Ürettiğimiz patates topla-
ma makineleri çok fazla rağbet 
gördü.

Genellikle hangi ülkeler ile 
çalışıyorsunuz?

Irak,Cezayir,Fas,Tunus gibi 
Ortadoğu ülkeleri ile çalışıyoruz.

Yurtiçi nerelere çalışıyorsu-
nuz ?

Biz bayilik sistemi ile hemen 
hemen bütün bölgelere çalışıyo-
ruz.

Kaç kişiyi istihdam ediyorsu-
nuz?

25 personelimiz var.
Yurtdışının Konya’yı tercih 

etme sebepleri nedir?
Öncelikle Konya tarım şehri-

dir. İstedikleri tüm tarım maki-
nelerini Konya’da bulabiliyorlar. 
Kalite açısından da Konya güven 

veriyor.
Konya’da her şey üretilebili-

yor fakat bir marka çıkaramıyo-
ruz, bunun sebebi nedir?

Bunun en büyük sebebi; bir-
lik olamıyoruz. Mesela biz de 
aile şirketi idik ayrıldık. Özellikle 
Konya’da aile şirketleri büyüye-
miyor. Ayrılıyorlar. Kurumsallığı 
sağlayamadığımız için de marka 
üretemiyoruz.

Peki bu konuda meslek oda-
ları bir çalışma yapmalı mı?

Yapıyorlar aslında, seminerler 
düzenliyorlar, danışmanlık hiz-
meti veriyorlar fakat bu  çalışma-
lar Konyalı üreticilerimizin ayrıl-
ma isteğini değiştiremiyor.

Mahmut Çınar iş haricinde 
neler yapar?

Halihazırda bir STK görevim 
var ve işimizin de yoğun bir tem-

posu var. Ben çalışmakla mutlu 
oluyorum onun haricinde arka-
daşlarım ile bir araya gelmek beni 
mutlu ediyor. Yani iş yaparken 
dinleniyorum diyebilirim.

Babanız ile işyerinde ilişkiniz 
nasıldı?

Evde babamızdı, işte patro-
numuzdu, dışarda arkadaşımızdı. 
şuan bile bazen soru sormak için 
aramak istiyorum. Onun işine ve 
emeğine sahip çıkmak için çalışı-
yorum.

İş adamları ne istiyor?
Aslında en çok şunu bekliyor-

lar; Türkiye’de dalgalanmaları ar-
tık istemiyorlar. Hem döviz hem 
kurda artık bir düzen istiyorlar.

Yerel yönetimlerden mem-
nun musunuz, sizin taleplerinize, 
ihtiyaçlarınıza çare olabiliyorlar 
mı?

Biz her ay STK’lar ile birlik-
te belediye başkanı ile toplantı 
yaparız. O konuda hiç sıkıntımız 
yok. Hatta çok iyiyiz, zaten koor-
dineli olarak çalışıyoruz ve mem-
nunuz.

Firma olarak kalifiye eleman 
hususunda sıkıntınız var mı?

Çok büyük problemimiz var.
ve STK’larda da en çok konuştu-
ğumuz konu budur.Mesela mü-
hendis arıyoruz ama mühendis 
çizim bilmiyor. 

Çıraklık yaşı 25 olmuş bize 25 
yaşında gelen işçi sıfırdan başlı-
yor. Resmen biz kendimiz baştan 
yetiştiriyoruz. Bunun önüne ge-
çilmesi lazım.

Bundan yirmi yıl sonra kendi-
nizi nerede görüyorsunuz?

Yirmi yıl sonra da çizgisini ve 
kalitesini bozmamış, çok büyük 
yerlere de gelmeyecek olsam da 
belki çizgimi bozmamış, babamın 
yolundan ayrılmamış birisi olmak 
istiyorum.

Peki gençlere tavsiyeleriniz 
nedir?

Şunu söyleyeyim; paralarını 
kaybedebilirler ama imajlarını 
ve çizgisini bozmasınlar. Hızlı 
büyümek her zaman olmaz ama 
imajlarını bozmazlarsa vakti gel-
diğinde istediklerini alacaklardır. 
Çünkü para kazanılır imaj kaza-
nılmaz.

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



İttifak Holding Konyaspor’un Erzu-
rum’da sürdürdüğü ikinci etap kamp 
çalışmaları hakkında bilgi veren Teknik 
Direktör İlhan Palut, “İlk hazırlık maçımızı 
Erzurumspor ile oynadık ve 2-1 kazandık. 
Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Er-
zurum yaz kampı noktasında gerçekten 
iyi sahalara ve tesislere sahip. Hava ve 
mevsim şartları olarak da antrenmanlara 
uygun. Şu an her şey yolunda ve çalışma-
larımızda yolunda güzel gidiyor” ifadele-
rini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında açık-
lamalarda bulunan İlhan Palut, konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Şu ana dek 3 Türk 
oyuncu bir de yabancı futbolcuyu kadro-
muza kattık. Altınordu’dan Oğulcan Ül-
gün, Gençlerbirliği’nden Soner Dikmen, 
Antalyaspor’dan Serdar Gürler ve Katar 
Ligi ekiplerinden Al Wahda’dan Jose 
Paul Mpoku ile sözleşme imzaladık. Yeni 
sezon hazırlıkları yoğun tempoda, antren-
man çalışmaları ve fikir alışverişleriyle 
geçen bir süreç. Bizim de transfer çalış-
malarımız sürüyor. En az 3 takviye daha 
yapmayı planlıyoruz. 1 orta saha oyun-
cusu, 1 sağ kanat oyuncusu ve 1 santrfor 
mevkiine transfer yapacağız. Bu transfer-
lerden sonra takımımızı tam anlamıyla 
oluşturacağız.”

Sesinde kısıklık olan başarılı teknik di-
rektör, antrenmanların çetin geçtiğini ifa-

de etti. Palut, “Çok yoğun antrenmanlar 
yapıyoruz. Zaman zaman oyuncularımızın 
sıkı antrenmanlarımızdan sonra enerji-
leri ve konsantrasyonları düşebiliyor. Bu 
durumu düşürmemek için antrenmanı 
bizlerde yaşıyoruz. Sık sık taktik çalışma-
larda oyuncularımızı uyarıyoruz. Dolayı-
sıyla ses tonumda değişme ve çatallaşma 
var.” dedi. 

İNŞALLAH KISA SÜREDE NOKTALARIZ
En az 3 oyuncuyu daha kadrolarını 

katacaklarını açıklayan İlhan Palut, bu 
isimlerin yabancı olacağını da sözlerine 
ekledi. Deneyimli teknik adam, “4 oyun-
cu transfer ettik bunların 3’ü Türk birisi 
ise yabancı futbolcu. Bu Türk-yabancı 
söylemlerini aslında sevmiyorum. Yeni 
gelen yabancı kuralı ile bizlerde plan ve 
programımızı buna göre yaptık. Takımı-
mızda birçok yerli oyuncu var. En az 3 
transfer yapacağız ve bu transferler ya-
bancı olacak. İnşallah o transferlerimizi 
de en kısa sürede noktalarız. Transferde 
takıma erken katılan oyuncunun bizim için 
2 tane avantajı var. Birincisi bizlerle ne 
kadar antrenman yaparlarsa takımımızın 
taktiksel planına o kadar uyum sağlarlar. 
İkincisi ise her oyuncu fiziksel anlamda fit 
olarak takıma katılmıyor. O yüzden takımı-
mızın kondisyonuna yeni transferlerimizi 
hazırlıyoruz. Bu da süre alıyor. Umarım 7 
Ağustos’a kadar transferimizi noktalarız.” 

ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK

İttifak Holding Konyaspor’da göreve 
gelmeleri sonrasında önemli işlere imza 
attıklarına inandığını sözlerine ekleyen İl-
han Palut, “İlk başta bir önceki sezona git-
mek lazım. M. Başakşehir ve Trabzonspor 
maçlarını kazanan ve her ne kadar ligden 
düşme kaldırılsa da o küme düşme stre-
sini ve travmasını yaşayan bir Konyaspor 
vardı. Bizim göreve geldiğimiz dönemde 
‘Acaba yine aynı negatif döneme gidiliyor 
mu? endişesi içerisinde takımımı bul-
dum. Camiada da bu kaygı başlamıştı. 
Çok yoğun bir maç trafiğinin olduğu dö-
nemdeydik. Biz oyuncularımıza yönelik 
özgüven ve mücadele gücünü arttırmaya 
yönelik çalışmalar yaptık. Bu noktada 
sahadaki kırılma anları da birçok kez lehi-
mize gelişti ve o korkulu bölgeden hemen 
uzaklaştık. Daha sonra 5-6 hafta süren 
negatif bir periyodumuz oldu. Ama sonra-
sında ligin bitimine doğru yakaladığımız 
bir çıkışla sezonu 11.sırada bitirmeyi ba-
şardık. Bizden sonrasını değerlendirdiğim 
zaman en belirgin farkın özgüvende, mü-
cadele gücünde hücumsal futboldaki ar-
tışta görüyorum. Mesele daha önce ceza 
sahası içerisinde 7-8 kez topla buluşan 
bir takımdan bunu 30’a yakın seviyelere 
getiren bir Konyaspor oluştu. Bu durum 
şut sayılarımıza da, gol girişimi sayıları-

mıza da yansıdı. Bu noktalarda kendimizi 
geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Ama tabiki 
gelişimin sonu yok. Daha da iyi olabilirdi. 
Ama bence kabul edilebilir bir noktada se-
zon sezonu tamamladık” şeklinde görüş 
belirtti.

TARAFTARSIZ MAÇLARIN 
TADI TUZU YOK

Pandemi nedeniyle taraftarsız oy-
nanan maçların yeni sezondan itibaren 
yüzde 50 kapasite ile yeniden taraftar-
lara açık olacağını da sözlerine ekleyen 
teknik direktör İlhan Palut, “Klişe olacak 
ama gerçekten taraftarsız maçların tadı 
tuzu yok. İlk başlarda çok zorlandık. Ama 
taraftarsız maç oynama süreci uzun sü-
rünce alıştık. Bu sezondan itibaren yüzde 
50 kapasite ile taraftarlar stadyumlardaki 
yerlerini alacaklar. İnşallah hem pande-
minin ilerleme süreci durur ve ülkemizde-
ki koşullar sağlık açısından daha iyi olur. 
Sonrasında da en kısa sürede inşallah 
tam kapasite ile taraftarlara açılırız. Biz 
Konyaspor’a geldik geleli taraftarlarımızla 
buluşma şansımız olmadı. Bu durum tabii 
ki bizde bir heyecana neden oluyor. Yüzde 
50’de olsa o ambiyansı taraftarlarımızla 
birlikte yaşamak inanılmaz heyecan verici 
olacak. Bu birlikteliği de güzel sonuçlarla 
desteklersek herkes açısından daha iyi 
günler olur” şeklinde görüş belirtti.
 n SPOR SERVİSİ

‘En az 3 transfer
daha yapacağız’
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Erzurum kampında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 
Kamp dönemin çetin geçtiğini vurgulayan başarılı teknik adam, yeni sezonda taraftarlarla buluşacakları içinde 

sabırsız olduklarını belirtti. Palut, transfer konusunda ise en az 3 yabancı oyuncuyu transfer edeceklerini söyledi Paul Jose Mpoku 
beğeni kazandı

Yavru Kartal’ın 
Afyon kampı sürüyor

Konyasporlu 2 halterci
Milli takıma davet edildi

İttifak Holding Konyaspor’un yeni transferlerinden Paul 
Jose Mpoku, Yeşil-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. Demok-
ratik Kongolu orta saha oyuncusu, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık karşılaş-
masında ilk kez Konyaspor formasını giydi. Sonradan oyun-
da dahil olan 29 yaşındaki Mpoku, kısa süre sahada kalsa 
da performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.

Katar Ligi takımlarından Al Wahda’dan transfer edilen 
başarılı futbolcu 40 numaralı Yeşil-Beyazlı formayı terlete-
cek. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig’de mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da Afyon kampı sürüyor. İlk etap hazırlıklarını 
Konya’da tamamlayan ve 23 Temmuz’da Afyon kampı baş-
layan Yavru Kartal, 5 Ağustos’a kadar burada hazırlıklarını 
sürdürecek. Transfer çalışmalarını büyük oranda tamam-
layan 1922 Konyaspor, Konyaspor’dan takıma katılacak 
oyuncuların durumuna göre hareket edecek. Şu an Erzu-
rum’da yer alan oyunculardan bir kısmının yeni sezonda 
pilot takımda yer alacağı gelen bilgiler arasında. 

Öte yandan Yeşil-Beyazlılar, Afyon’da önceki gün Serik 
Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 1922 
Konyaspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

6-10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Gençler 
ve U-23 Türkiye Halter Şampiyonasında dereceye giren 
Konyasporlu Mehmet Yalçın ve Ali Oflaz Milli Takım Kam-
pına davet edildi.

24 Eylül 2021 Rovaniemi/Finlandiya 'da yapılacak olan 
Gençler ve U-23 Avrupa Halter Şampiyonası Milli Takım 
Hazırlık Kampına Gençler kategorisinde  Ali Oflaz +109 
kg'da, U-23 kategorisinde Mehmet Yalçın 81 kg'da hazırlık 
kamplarına katılacak.

Resmi internet sitesinden sporcuları tebrik eden Kon-
yaspor Kulübü, şu ifadeleri kullandı: “Sporcularımızı tebrik 
ediyor, Milli Takım Hazırlık Kampında başarılar dileriz.”
n SPOR SERVİSİRRPPSS

‘Öncelikli hedefim Konyaspor’da oynamak’
İttifak Holding Konyaspor’un yeni 

transferi Oğulcan Ülgün, hedeflerini 
anlattı. Süper Lig’de ilk kez forma 
giyecek olan 23 yaşındaki orta saha 
oyuncusu, “Öncelikli hedefim Kon-
yaspor'u milli takımda, Avrupa'da 
temsil etmek. Buradan Avrupa'ya 
gitmeyi çok isterim.” dedi. Oğulcan, 
Konyaspor’Un sistemi doğrultusunda 
bir oyuncu olacağını da sözlerine ek-
ledi.

Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor'un yeni transferi 
Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele 
ederek milli takımda da forma giy-
meyi hedeflediğini belirtti. T

FF 1. Lig ekiplerinden Altınor-
du'dan Konyaspor'a transfer olan 23 
yaşındaki ön libero mevkiisinde gö-
rev yapan Oğulcan Ülgün, yeni sezon 
hazırlıkları kapsamında Erzurum'un 
Palandöken Dağı eteklerindeki Yük-
sek İrtifa Kamp Merkezi'nde takı-
mıyla birlikte çalışmalarına devam 
ediyor.

Ceylanspor, Bucaspor ve Al-
tınordu altyapılarında oynadıktan 
sonra TFF 1. Lig'de mücadele veren 
Altınordu'da 4,5 sezon forma giyen 
Oğulcan Ülgün, Süper Lig'de ilk kez 
forma giyecek olmanın heyecanını 

ve gururunu yaşıyor.
Oğulcan Ülgün, Erzurum'da ikin-

ci etap kamp çalışmalarının güzel 
gittiğini anlatarak, şöyle konuştu: 
"Taktik ve kuvvet olarak Süper Lig'e 
iyi hazırlanıyoruz. Hocamızın verdiği 

taktikler doğrultusunda bunları sa-
hada uyguluyoruz ve güzel bir kamp 
dönemi geçiriyoruz. Erzurum'daki 
tesisler güzel ve tam bir kamp ortamı 
var. Takım arkadaşlarımızla burada 
daha çok yakınlaşıyoruz. Ben de yeni 

geldim ve burada güzel bir ortam 
var. Bu ortama ayak uyduruyoruz."
"FİZİK OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

Oğulcan, Süper Lig'de ilk kez 
forma giyecek olmanın heyecanını 
yaşadığını belirterek, "Süper Lig'in 

kalitesi ve zorluğu daha fazla ama 
ben de genç ve dinamik oyuncuyum. 
Buna ayak uyduracağımı düşünü-
yorum. Zaten taktik olarak Altınor-
du'da gerçekten her şeyi öğrettiler. 
Burada da hocamızın verdiği taktiği 
en iyi şekilde uygulamaya çalışıyo-
rum. Güç ve kuvvet olarak gayet iyi 
durumdayız, ben de fizik olarak iyi 
durumdayım. Lige iyi bir şekilde ha-
zırlanıyoruz."

Bundan sonra Konyaspor için 
mücadele vereceğini hatırlatan 
Oğulcan, şunları kaydetti: "Öncelik-
li hedefim Konyaspor'da oynamak 
sonra da Konyaspor'u milli takımda, 
Avrupa'da temsil etmek isterim. Bu-
radan Avrupa'ya gitmeyi çok isterim. 
Konyaspor'un sistemi doğrultusunda 
mücadele edecek bir Oğulcan olaca-
ğım. Altınordu'da daha farklıydım, 
burada daha mücadeleci ve savaşçı, 
topa daha çok hakim olan, topla iliş-
kileri daha iyi olan bir Oğulcan izle-
yeceksiniz."  n AA


