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3 bin 445 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut 
satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Konya’da 

2021 Haziran ayında 3 bin 445 konut satıldı. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

Selçuklu’dan 
ikinci kaykay parkı

Kurban atıkları 
gübre olacak

Geçtiğimiz yıl Sancak’ta 
Konya’da ilk defa Kaykay parkı 
açılışı yapan Selçuklu Beledi-
yesi, Şeker Mahallesinde yeni 
bir Kaykay parkı daha açmayı 
planlıyor. Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, parkın bölgeye 
değer katacağını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Meram Belediyesi çevreci bir 
çalışmaya daha imza atıyor. Kur-
ban Bayramı için ilçe genelinde 
özel üretilmiş poşetler dağıtan 
Meram Belediyesi ekipleri, bu 
poşetlerde toplanacak kurban 
atıklarını gübreye dönüştürecek. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

YEŞİLAY İNSANIMIZA 
UMUT OLUYOR

AKVİRAN’IN ÜÇÜNCÜ 
ATILIM DÖNEMİ OLDU

2021 TURİZM İÇİN 
UMUT YILI OLDU

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Konya Bölge 
Koordinatörü Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ve Yeşilay 

Konya Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün Argon, Yeşilay’ın 
verdiği hizmetle insanlara umut olduğuna vurgu yaptı. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

1940’lı yılların ortasından itibaren Akviran’da yeniden 
başlayan kıpırdanma, yeni atılımları beraberinde 

getirdi. Bu dönemde Akviranlı’lar dernekleşmeye ağırlık 
verdi. Kurulan derneklere omuz verenler sayesinde 

Akviran 3. atılımını gerçekleştirdi.
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA 

Yıldızhan Turizm’in 
genç yöneticisi 

Emre Yalçın, sektör 
ve projelerine dair 
değerlendirmeler 

yaptı. Yalçın, “2021 
yılında özellikle 

turizm sektöründen 
umutluyuz” dedi. 

n HABER 
SAYFA 15'TE

2016 yılından bu yana hizmet Veren ESADER Valide Sultan Külliyesi, ideal ve örnek bir gençlik yetişmesine katkı 
sağlamak için önemli çalışmalar yürütüyor. Külliye, gençleri hem manevi yönden hem de akademik yönden donatıyor

2005 YILINDAN 
BUYANA HİZMETTE

2005 yılında Abdurrahman Durmuş Sert önder-
liğinde kurulan kısa adı ESADER olan Eğitim 
Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği kurulduğu günden bu yana çocuklardan 
gençlere, yaşlılardan muhacirlere kadar pek 
çok insana ulaşıp maddi ve manevi inşasına 
vesile olmak üzere hizmetlerini sürdürüyor.

ÖZEL BİR HEDEF, 
GÜZEL BİR EĞİTİM

ESADER Valide Sultan Külliyesi Dernek Temsil-
cisi Mehmet Öner, “Amacımız milli ve manevi 
değerlerine bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirmenin 
yanında tüm insanlığa hizmet etmeyi prensip edil-
miş, Allah’ın rızasını kazanma noktasında idealleri 
olan, kul hakkına, harama ve helale dikkat eden 
bir gençlik yetiştirmek” dedi. n HABERİ SAYFA 12'DEMehmet Öner

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Türkiye’nin en gü-
zel millet bahçelerinden 
birisinin Konya’da inşa 
edildiğini belirterek, “İn-
şallah 2021 yılının sonu 
itibariyle tamamlamayı 
planlıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

ESADER'den önemli hizmet 

GELECEĞİ İNŞA 
EDİYORLAR
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Yeşilay Konya’dan Başkan Altay’a ziyaret
Yeşilay Yönetim Kurulu Üye-

si Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Zeliha Üstün Argon, Yeşilay Kon-
ya Şube Başkan Yardımcısı Ömer 
Bardakcı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ali Bacak ve Hüseyin Kızıler Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında 
ziyaret etti. 

Gerçekleştiren ziyarette Baş-
kan Altay’a Yeşilay Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve YEŞİLAY Konya Bölge 
Koordinatörü Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil Yeşilay’ın çalışmaları 
ve projeleri hakkında bilgi verdi. 
Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Yeşilay 
Konya Şube Başkanlığı görevini 
yürütürken Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay ve çalışma arkadaşlarından 
çalışmalarımızda ve projelerimizin 
hayata geçirilmesinde desteklerini 
görmenin mutluluğunu yaşadık. 

Görev süremiz boyunca Konya’da 
Yönetim Kurulu arkadaşlarım, 
Valimiz, STK Temsilcileri, İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet 
Müdürlüğü başta olmak üzere 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
desteği ile güzel projeleri hayata 
geçirdik.  

Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay ve eki-

binin de desteklerinin devamını 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 
YEŞİLAY Konya Şube Başkanı 
Dr. Zeliha Üstün Argon da yeni 
dönemde Konya’da hayata geçi-
recekleri projeler hakkında Başkan 
Altay’a bilgi verdi. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Yeşilay 

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün 
Argon, Yeşilay Konya Şube Baş-
kan Yardımcısı Ömer Bardakcı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bacak, 
Hüseyin Kızıler, Dr. Pınar Ertaş ve 
Diş Hekimi Şerife Akyol Şahin’e 
çalışmalarında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konyalı muhtarlardan, 
Diyarbakır annelerine ziyaret

Konya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Hamdi Demir ve bera-
berindeki heyet, dağa kaçırılan 
çocukları için evlat nöbeti tutan 
Diyarbakır annelerini ziyaret etti. 
Annelerle sohbet eden Konya-
lı muhtarlar annelerin her daim 
yanında olduklarını vurguladı. 
Konya Muhtarlar Derneği Başka-
nı Hamdi Demir, “ Evlat acısının, 
evlat hasretinin en derin acılar-
dan biri olduğunu bilerek burada-
yız. Cenab-ı Hak en kısa zaman-

da annelerimizin, babalarımızın 
evlatlarına kavuşmasını nasip 
eylesin. Annelerimize bu kıyamı 
gerçekleştirdikleri için teşekkür 
ediyorum. İnşallah devletimizin 
bu mücadelesi, güvenlik güçle-
rimizin, askerimizin, polisimizin 
gayreti, canlarını ortaya koyarak, 
şehit olmayı göze alarak yapmış 
oldukları bu mücadele ile en kısa 
zamanda başarıya ulaşacağız." 
diye konuştu.
n SİBEL CANDAN

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Konya Bölge Koordinatörü Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ve Yeşilay 
Konya Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün Argon, Yeşilay’ın verdiği hizmetle insanlara umut olduğuna vurgu yaptı

Yeşilay, verdiği hizmetle 
insanımıza umut oluyor
Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Yeşilay Konya Bölge Koordinatö-
rü Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Ye-
şilay Konya Şube Başkanı Dr. Zeliha 
Üstün Argon, Yeşilay Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bacak, 
Hüseyin Kızıler, Yeşilay Danışman-
lık Merkezi (YEDAM) Konya Sosyal 
Hizmet Uzmanı Ceylan Polat ve Ye-
şilay Konya Şube Personeli Gamze 
Yekebaşlı, Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a nezaket ziyaretinde bulun-
du. Gerçekleştiren ziyarette Konya 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İş-
leri Müdürü Abdullah Akif Solak da 
hazır bulundu.

‘YEDAM BAĞIMLILIKLARDAN 
KURTULMAK İSTEYEN BİREYLERE 

UMUT OLUYOR’
Gerçekleştiren ziyarette Yeşilay 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay 
Konya Bölge Koordinatörü Dr. Mev-
lüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay ve YE-
DAM’ın çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.  

Konya’ya da Yeşilay tarafından 
YEDAM kazandırıldığını anımsatan 
Büyükhelvacıgil, “YEDAM tütün, al-
kol, madde, internet ve kumar oyna-
ma ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere 
ücretsiz psikolojik ve sosyal destek 
sağlayarak yeniden hayata kazandı-
rılmaları için yardımcı oluyor. Aynı 
zamanda aile ve yakınlarına da des-
tek vererek bozulan yaşam düzen-
lerinin onarılmasını ve ilişkilerinin 
sağlıklı devam etmesini destekliyor. 

YEDAM bağımlılıklardan kurtul-
mak isteyen bireylere umut oluyor. 
YEDAM’da gerçekleştiren tüm ça-
lışmalar gizlilik esası ile gerçekleş-
tiriyor” dedi. Yeşilay Konya Şube 
Başkanı Dr. Zeliha Üstün Argon da 
önceki dönem Konya Şube Başkan-

lığı gerçekleştiren Yeşilay Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Yeşilay Konya Böl-
ge Koordinatörü Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil’den aldıkları sorumlulu-
ğun bilincinde olduklarını belirterek, 
Yeşilay çalışmalarını daha üst sevi-
yeye çıkarmak için Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile birlikte gayret edecekleri-
ni ifade etti.

‘BAĞIMLILIK KONUSUNDA 
YEŞİLAY’A BÜYÜK 

SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR’ 
Konya Yenigün Gazetesi Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Şahsının ve kurum 
personellerinin Yeşilay gönüllüsü ol-
duklarını ve Yeşilay’ın tüm çalışma-
larında destek için hazır olduklarını 
ifade ederek, “Yeşilay, insan onuru-
nu ve saygınlığını temel alan, toplu-
mu ve gençliği ayrım gözetmeden 
zararlı alışkanlıklardan korumak için 
çalışan, milli ve ahlaki değerleri gö-
zeterek ve bilimsel metotlar kullana-
rak tütün, alkol, uyuşturucu madde, 
teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla 
mücadele eden; önleyici ve rehabi-
lite edici halk sağlığı ve savunuculuk 
çalışmaları yürüten bir sivil toplum 
kuruluşu olarak çalışmalarını ara-
lıksız bir şekilde başta Konya olmak 
üzere tüm Türkiye’de sürdürüyor. 
Özellikle Yeşilay Konya Şubemiz 
Konya’da hayata geçirdiği çok sayı-
da proje ve çalışma ile örnek oluyor. 
Bizlerde Konya Yenigün Gazetesi 
olarak her daim Yeşilay’ın yanında-
yız. Özellikle bağımlılıkların artığı bir 
dönemde Yeşilay’a büyük sorumlu-
luklar düşüyor” ifadelerini kullandı. 
Ziyarette Yeşilay Konya Şube Başka-
nı Dr. Zeliha Üstün Argon, Arslan’a 
Yeşilay rozeti taktı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Geçtiğimiz yıl Sancak’ta Kon-
ya’da ilk defa Kaykay parkı açılışı 
yapan Selçuklu Belediyesi, Şeker 
Mahallesinde yeni bir Kaykay parkı 
daha açmayı planlıyor. Parkta ince-
lemelerde bulunan Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
parkın bölgeye değer katacağını ifa-
de etti

Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni 
bir Kaykay parkı kazandırmaya ha-
zırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Sancak 
mahallesine kazandırılan parkın açı-
lışı yapılarak hem bölge sakinlerinin 
hem de çocukların bisiklet ve kay-
kay ile vakit geçirebilecekleri park 
kazandırılmıştı. Selçuklu Belediyesi 

Şeker Mahallesinde yeni bir Kaykay 
parkı daha kazandıracak. 5 bin 283 
metrekare alanda yapılan Kaykay 
parkı içerisinde 2 Masa Tenisi, 2 
Satranç, 1 Bocce, çizgi oyun grupları 
alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu 
yolu, 30 metrekare çıplak ayakla 
yürüyüş alanı ve parkurları izlemek 
için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki 
toplam yeşil alan ise 2 bin 180 met-
rekare.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, yeni yapılan 
Kaykay parkında incelemelerde bu-
lundu. Başkan Pekyatırmacı, alanda 
yapılan çalışmalar ve parkta yer ala-
cak oyun gruplarını hakkında bilgi 

aldı.
Başkan Pekyatırmacı: “Çocuklar 

burada geleneksel oyunlarımızı ra-
hatlıkla oynayacaklar”

Geçen sene Konya’mızda ilk 
bisiklet ve kaykay parkının açılışını 
Sancak Mahallemizde gerçekleş-
tirmiştik. Çocuklarımız tarafından 
çok büyük ilgi gören bir park hali-
ne geldi. Tabiri caizse 7/24 çocuk-
larımız tarafından kullanılıyor. Bu 
sene inşallah ikinci parkımızı yine 
şehir merkezinde Selçuk Mahalle-
mizde hizmete kazandırmış olaca-
ğız. Burada çalışmalarımız devam 
ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü-
müzün ekipleri çok hızlı bir şekilde 

çalışmalarını sürdürüyorlar. 5200 
metrekarelik bir alan içerisinde ço-
cuklarımızın rahatlıkla bisikletlerine 
binebilecekleri, kaykaylarıyla ra-
hatlıkla burada kayabilecekleri çok 
güzel bir parkı inşallah Konya’mıza 
kazandırıyoruz. 

Burada sadece bisiklet ve kaykay 
parkı olmayacak. Biz parklarımızda 
çocuklarımızın özgürce oynamaları-
nı istiyoruz, özgürce hareket etme-
lerini istiyoruz.  Bu manada aslında 
bizim kültürümüzde olan bizim 
değerlerimizde olan pek çok oyun-
larımız var. Daha önce biz bunları 
sokaklarda oynuyorduk, asfaltların 
üzerinde veya toprakta oynuyor-

duk. Burada artık çocuklarımıza bu 
geleneksel oyunlarımızı rahatlıkla 
oynayabilecekleri alanlarımızda ka-
zandırıyoruz. Yaklaşık 40 geleneksel 
oyunumuzu çocuklarımızın burada 
oynayabileceği farklı istasyonları 
parkımızın içerisinde oluşturuyoruz. 
Yine vatandaşlarımız buraya gel-
dikleri zaman yalınayak yürüyebile-
cekleri, parkurlar üzerinde inşallah 
günün stresini günün elektriğini 
burada atmış olacaklar. Hem çevre 
düzenlemesi ile hem yürüyüş par-
kuruyla, bisiklet ve kaykay parkıyla 
Konya’da, Konya’mızın merkezinde 
inşallah bir cazibe merkezi olacak. 
Park Bahçeler Müdürlüğümüzün 

hedefi bütün Selçukludaki merkez-
deki parklarımızda çocuklarımızın 
rahatlıkla oynayabilecekleri, yaşlıla-
rımızın rahatlıkla gelip burada din-
lenebilecekleri farklı alanları oluştur-
mak. Bu manada sürekli kendimizi 
geliştiriyoruz ve sürekli daha farklı 
projeler üretmeye gayret ediyoruz. 
İnşallah bu bisiklet ve kaykay par-
kıyla birlikte hem şehrimizin hem 
ülkemizin hem de mahallemizin 
bölgemizin bir ihtiyacını da karşıla-
mış olacağız. Şimdiden vatandaşla-
rımıza, gençlerimize, çocuklarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu, ikinci kaykay parkıyla değer katacak
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:46 05:31 13:01 16:53   20:21 21:58
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    33°C

Karaman            18 °C 33°C 

Aksaray              17 °C      33°C

Ankara                18 °C      33°C Hicrî: 3 Zil-Hicce 1442 -  Rûmî: 30 Haziran 1437

Konya bir merkezdir.
Siyasetin merkezi…
Ekonominin…
Medeniyetin…
Maneviyatın…
Daha çok şey sayabiliriz…
De..
Konya bilimin de merkezi haline 

gelmeli…
Değil mi?
Bunun için altyapı çalışmaları var 

zaten. 
Konya Bilim Merkezi her altyapı-

ya hizmet sağlıyor.
‘Projem var’ diyen herkese imkan 

çok.
Örnekleri de var.
Lakin…
Bir konuyu öncelikle açığa ka-

vuşturmamız lazım zira son derece 
hızlı gelişen Konya sanayisinin teknik 
elemana ihtiyacı var.

Bunun için çok ciddi çalışmalar 
var.

Bizzat şahit olduğum adımlar bir 
tarafa, özellikle pandemi döneminde 
yurtdışı ihracat rakamını iki-üç katına 
çıkaran firmalar var. 

Konya’da…
İstanbul’dan bahsetmiyorum…
Evet…
Yanlış duymadınız, pandemi dö-

neminde üretimini iki-üç katına çıka-
rıp yeni pazarlar ile ihracatını artıran 
firmalar da, kalifiye eleman sıkıntısı 
yaşadılar.

Yaşıyorlar…
Beyaz yakalılar kadar mavi yakalı-

larında yetişmesi gerektiğinin farkına 
vardık.

Teknik anlamda yani…
Hatta “beyaz yakalı bulmak 

kolay, önemli olan mavi yakalı 
diyebileceğimiz teknik eleman bu-
labilmektir” diyen işverenlere sıkça 
rastlıyoruz.

Peki bunlar ne oldu?
Bu anlamda Konya Teknik Üni-

versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik Ho-
ca’yı kutlamak lazım.

Birebir görüştüğü, 
bizzat firmalara gidip 
öğrenciler adına protokol 
imzaladığını biliyorum.

Bir nevi iş garantili 
bölümler yani…

Güzel…
İki taraf da mem-

nun…
Hem ihracat rakamını büyütmek 

isteyen firma sahibi hem de iş garan-
tisi olan öğrenci…

Maşallah…
Babür Hoca ile görüştüğümüzde 

yaklaşık 50 kadar büyük firma ile te-
masta olduklarını söylemişti.

Ne güzel…
Vizyon…

Şehirlerin gelişme-
sinde üniversitelerin 
önemini fark ettiniz mi?

Bu kadar mı?
Hayır…
Konya Teknik Üni-

versitesi’nin Konya 
Bilim Merkezi’nde 
ekipleri var.

Hepsi de başarıdan 
başarıya koşuyorlar.

Yarışmalarda…
Maşallah…
Ha unutmadan…
Az önce Konya Teknik Üniversi-

tesi’nde iş garantili bölümler dedim 
ya…

Size daha güzelini söyleyeyim 
mi?

Şu anda Konya Bilim Merke-
zi’nde projelerde yer alan öğrenciler 

asgari ücret alıyorlar.
Çalışana, üretene var.
Neyse…
Devam edelim…

Bunları yapıyoruz diyerek yan ge-
lip yatmak tabi ki doğru değil.

Yeterli mi?
Yetmez…
Konya Teknik Üniversitesi’nden 

bu şehrin beklentisi büyük…
Babür Hoca da beklentiyi karşıla-

mak için çalışıyor. 
Bu minvalde de bir taraftan üni-

versitenin çıtasını da yükseltmeye 
çalışıyor.

Misal…
Geçtiğimiz günlerde üniversite-

nin sayfasında yayınlanan bu tebrik 
de cümlelerimi destekliyor.

Neydi paylaşım?
“Teknik Bilimler MYO Dr. Öğr. 

Üyesi Esma YENEL'in Doğal Kil 
Malzemelerinin İskelet Yapı Ola-
rak Kullanıldığı Perovskit Güneş 

Hücreleri" başlıklı projesi TÜBİTAK 
ARDEB 1001 kapsamında destek 
almaya hak kazanmıştır”

Tebrikler hocam…
Nedir bu destekleme programı-

nın amacı…
“Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Projelerini Destekleme 
Programı Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme 
Programı'nın amacı, yeni bilgiler 
üretilmesi, bilimsel yorumların 
yapılması veya teknolojik problem-
lere çözüm sunulması için bilimsel 
esaslara uygun olan projeleri des-
teklemektir”

Anlamlı değil mi?
Konya enerji üssü…
Bir de ülke olarak cari açığımızın 

en büyük kalemi enerji…
Siz üretin ki; şehrimiz büyüsün…
Üretin ki; ülkemiz büyüsün…
Tebrikler Babür Hocam…
Tebrikler Esma Hocam…

TEBRİKLER HOCAM, ENERJİNİZ BİTMESİN

Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı 
Mahallesi’nde hizmet sunacak olan 
Kulu Devlet Hastanesi Ek Hizmet 
Binası tüm birimleri ve son model 
teknolojik cihazları ile birlikte vatan-
daşlara sağlık hizmeti sunmaya baş-
ladı. Yaklaşık 15 ay gibi kısa bir süre 
önce temeli atılan hastane pandemi 
şartlarına rağmen hızlı bir şekilde 
tamamlanarak vatandaşların hiz-
metine açıldı. Ömeranlı Mahallesi’n-
de yapımı tamamlanan Kulu Devlet 
Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda 

incelemelerde bulunan İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hastane 
ek hizmet binasında 112 acil sağlık 
hizmetleri istasyonu, 2 birimli aile 
sağlığı merkezi ve toplum sağlığı 
çalışmalarının yanı sıra acil servis 
hizmetinin bir arada yürütüleceğini 
belirterek hastanenin 7 gün 24 saat 
vatandaşlara sağlık hizmeti sunaca-
ğını vurguladı.  Hastanede 8 Tem-
muz Perşembe gününden itibaren 
dahiliye ile birlikte çocuk sağlığı ve 
hastalıkları polikliniklerinin muaye-

neye başladığını da ifade eden Prof. 
Dr. Koç, “Kulu, özellikle yaz ayların-
da nüfusu yaklaşık 3 kat artan ve 
bölgesel konumu itibari ile de önem 
arz eden bir ilçemiz. Ömeranlı Ma-
hallesi’ne yapılan bu hastanemizle 
birlikte vatandaşlarımız sağlık hiz-
metine çok daha rahat bir şekilde 
ulaşabilecekler ve acil hastalarımızın 
ilk müdahaleleri burada yapılabile-
cektir” dedi. Prof. Dr. Koç, hastane 
de laboratuvar ve görüntüleme hiz-
metlerinin de verileceğini söyledi.

Ömeranlı Entegre Devlet Has-
tanesi İnşaatının 15 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlanmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti de dile ge-
tiren Prof. Dr. Koç, “Hastanemizin 
tamamlanmasında ve hizmete açıl-
ması noktasında her türlü desteği 
bizlere sağlayan başta Sağlık Baka-
nımız Sayın Fahrettin Koca olmak 
üzere, milletvekillerimize ve tüm 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” diyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Ömeranlı’da modern hastane binası açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birisinin 
Konya’da inşa edildiğini belirterek, “İnşallah 2021 yılının sonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz” dedi

Konya Millet Bahçesi
bu yıl sonuna tamam

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, eski stad-
yum alanında yapımı hızla devam 
eden Millet Bahçesi inşaatında ince-
lemeler gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en güzel millet bah-
çelerinden birisinin Konya’da inşa 
edildiğini ifade eden Başkan Altay, 
inşaatta zemindeki işlemlerin ta-
mamladığını ve üst yapı işlemlerinin 
sürdüğünü söyledi. Konya yemek-
lerinin yer alacağı restoranı, Millet 
Kıraathanesi ve Millet Kütüphane-
si’nin de içinde olduğu bir merkezin 
şehre kazandırılacağını dile getiren 
Başkan Altay, “Aynı zamanda her 
yaştan insanın spor yapabileceği; 
koşu alanları, basketbol sahaları, 

tenis kortlarıyla birlikte bir yaşam 
merkezi ile içinde caminin de bu-
lunduğu bir medeniyet merkezi inşa 

ediyoruz. Yine her yaş grubundan 
insanımızın geleceği ve çeşitli etkin-
likler düzenleyeceğimiz bir gençlik 

merkeziyle birlikte Konya’nın en 
güzel camilerinden birisi de yapılmış 
olacak.” ifadelerini kullandı.

2021 SONUNA 
KADAR TAMAMLANACAK

Millet Bahçesi’ni 2021 yılı sonu 
itibariyle tamamlamayı planladık-
larını kaydeden Başkan Altay, “Ca-
miyi de 2023 yılına yetiştirmenin 
çabası içindeyiz. Yapımı TOKİ ta-
rafından üstlenilen proje için Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a ve TOKİ Başkanımız Sayın 
Ömer Bulut’a teşekkür ediyoruz. 
Gece gündüz demeden Konya’nın 
hayallerini gerçekleştirmek için ça-
lışıyoruz.” açıklamalarında bulundu.
n HABER MERKEZİ

Öksüz: İmam Hatip 
liselerine talep artıyor

Türkiye İmam Hatipliler Vak-
fı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, 5 Temmuz’da başlayan ve 
16 Temmuz saat 17.00’ye kadar 
sürecek olan Liseye Geçiş Sına-
vı (LGS) tercih dönemi ile ilgili 
yaptığı yazılı açıklamada her ge-
çen gün eğitim kalitesini artıran 
İmam Hatip Liselerine bu senede 
teveccühün artarak devam etti-
ğini müşahede ettiklerini, tercih 
döneminin ilk haftasında İmam 
Hatip Liselerine gösterilen ilgiden 
memnun olduklarını aktardı. Ök-
süz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye geneline bakıldığın-
da bu  yıl yapılan LGS'de İmam 
Hatip Ortaokulu (İHO) öğrenci-
lerimizin göstermiş olduğu yük-
sek başarı da bu gerçeği gözler 
önüne sermektedir. İmam Ha-
tip’te aldıkları eğitimin kalitesini 
sınavlara yansıtan öğrencilerimiz 
aldıkları puanlarla bizleri bir kez 
daha onurlandırmıştır. LGS' de 
tüm soruları doğru cevaplayarak 
500 tam puanla Türkiye birincisi 
olan Trabzon Mahmut Celalet-
tin Ökten İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencisi Furkan Şafak, Siirt Kur-
talan Selahaddin Eyyubi İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencisi Dilyar 
Safo, Van Özalp Hürriyet İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan 
Şakar İHO'lar adına güzel bir ba-
şarı örneği göstermişlerdir. Ayrıca 
binlerce İmam Hatip öğrencimiz 
de LGS’de yüz binlerce öğrenciyi 
geride bırakarak yüzde 1’lik di-
limde yer almıştır. Dereceye giren 
öğrencilerimizi, onların şahsında 
tüm İHO öğrencilerimizi ve tabi 
ki LGS'de emek veren ortaokul 
öğrencilerimizin tamamını gös-
terdikleri başarıdan dolayı tebrik 
ediyorum.   İHO'ların göstermiş 
olduğu üstün başarının İHL'lerde 
de artarak devam edeceğine yü-
rekten inanıyor, bu manada tüm 
ortaokul mezunu öğrencilerimizi 
hem dini hem de fenni ilimlerin 
bir arada yer aldığı bir müfredat 
içeriğine sahip olan İmam Hatip 
Liselerimize beklediğimizi ifade 
etmek istiyorum. Tüm öğrenci ve 
velilerimize çağrımız, İmam Hatip 
Liselerini ilk tercihleri arasında 
değerlendirmeleridir. 

Zira İmam Hatip Okulları; 
milli ve manevi değerlerine bağlı, 
belirli bir hedefi olan, hem beşeri 
bilimlerde, hem de fen ve sosyal 
bilimlerin de kendini yetiştirmiş, 
vatanına milletine faydalı, oku-
yan, araştıran, düşünen, doğruyu 
ve güzeli konuşan, ahlaklı ve ada-
letli  aktif gençler yetiştirmeyi ilke 
edinmesiyle milletimizin teveccü-
hünü ve güvenini kazanmıştır.

İMAM HATİP LİSELERİNİN 
PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİ

İmam Hatip Liselerinin dil 
ağırlıklı proje okulların yanı sıra 
fen ve sosyal ağırlıklı proje okul-
ları ile de eğitim çeşitliliğinin art-
tığına ve İmam Hatipli gençlerin 
zirveleri zorladığına vurgu yapan 
Öksüz,

“Anadolu İmam Hatip Lisele-
rinde öğrencilerimizin ilgi, istidat 
ve kabiliyetleri doğrultusunda ye-
tişmelerine imkan sağlamak için 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
“2023 Vizyon Belgesi” kapsamın-
da desteklenen “Program Çeşit-
liliği”ne gidilmiştir. İmam Hatip 
okullarımızda 2014 yılından beri 
uygulanan program çeşitliliği bu-
gün yaklaşık 400 okulumuzda 
mevcuttur. MEB Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü tarafından ha-
zırlanan “Anadolu İmam Hatip 
Liselerinde Program Çeşitliliği” 
kitapçığı ile okullarımızın genel 
yapısı, amaçları, uygulama esasla-
rı, farklı yönleri ve eğitim müfre-
datları tanıtılmakta, bu müfreda-
tın diğer program/proje okullarıyla 
karşılaştırmaları, okullarımızda 
öğrenci ve öğretmenlere sunulan 
imkânlar ve okullarımızın başarı-
ları kısaca anlatılmaktadır.”

Proje ile ilgili detaylara ve 
kitapçığa okullardan ve https://
dogm.meb.gov.tr adresinden ula-
şılabileceğini ifade eden Öksüz: 
“Geleceğimizin imarı ve garantisi 
için her yönden iyi yetişmiş İmam 
Hatiplilere ihtiyaç var. Son yıl-
larda gençliğimizin, uyuşturucu, 
sigara, alkol ile tanışma yaşına 
baktığımızda bu okullar çok daha 
önemli bir misyon eda ediyorlar. 
İslam dininin temel iki kaynağı 
olan Kur’an ve sünneti referans 
alan bir din eğitim öğretimi veren 
bu okullar aynı zamanda çocukları 
kötü alışkanlıklardan alıkoymak 
için bir set görevi görüyor. Bu 
manada gençlerimizin ahlâki eği-
timine önem vermemiz gerekiyor. 
Bunu yapacak okullar da İmam 
Hatiplerdir” dedi. Öksüz, İmam 
Hatip Okullarının temel gayesinin 
kişinin kendisi ve toplumu için 
bilgili, kültürlü, çalışkan, başarılı, 
kendine güvenen, insana değer 
veren, milli ve manevi değerle-
rine sahip çıkan inançlı gençler 
yetiştirmek olduğunu vurguladı. 
Tercihlerin zamanını geçirmeden 
yapılması gerektiğini hatırlatan 
Öksüz, tercih döneminin iyi bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekti-
ğinin ve tercihler için eğitimciler-
den profesyonel yardım alınabile-
ceğinin de altını çizdi.
n HABER MERKEZİ

A. Ecevit Öksüz

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Meram Belediyesi çevreci bir çalışmaya daha imza atıyor. Kurban Bayramı için ilçe genelinde özel üretilmiş 
poşetler dağıtan Meram Belediyesi ekipleri, bu poşetlerde toplanacak kurban atıklarını gübreye dönüştürecek

Kurban atıkları gübre olacak
Meram Belediyesi, Kurban 

Bayramı için örnek bir çalışmaya 
imza atıyor. Kurban atıklarının 
gübreye dönüştürülerek hem çev-
re kirliliğinin önünü almak hem de 
bu atıkların Meram’a hizmet et-
mesini sağlamak hedefiyle başlatı-
lan çalışma çerçevesinde ilk olarak 
ilçe genelinde özel üretilmiş poşet 
dağıtımına başlayan Meram Bele-
diyesi, bu poşetlerde toplanacak 
atıkları tesislerde gübreye dönüş-
türülmesine ön ayak olacak. 

BAŞKAN KAVUŞ; “KURBAN 
ATIKLARI MERAM’IN TOPRAĞINA 

BEREKET OLACAK”  
Çalışmanın pek çok yönden 

yarar sağladığına vurgu yapan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, bu çalışma sayesinde Kur-
ban Bayramlarında oluşan kirlilik 
ve kötü kokunun önüne geçilme-

sinin yanısıra bu atıkları aynı za-
manda enerjiye dönüştürülmesini 
sağlayarak geri dönüşüm nokta-
sında da güzel bir uygulamaya 
imza atıldığını kaydetti. 

Meram Belediyesi’nin geri dö-
nüşüm uygulamalarında hep öncü 
olma gayretinde olduğunu belir-
ten Başkan Kavuş, “Kurban Bay-
ramı’nın, maneviyatıyla birlikte 
temiz ve güvenilir şekilde yaşan-
ması için Meram Belediyesi olarak 
tedbirlerimizi almaya devam edi-
yoruz. 

Çevre ve insan sağlığını da 
dikkate alarak kesim sonrası orta-
ya çıkacak hayvan atıklarının ber-
taraf edilmesi noktasında herkesin 
hassasiyet göstermesi gerekiyor. 
Uygun olmayan yerlerde açıkta 
bırakılan kurban artıklarının çevre 
ve görüntü kirliliğine neden olaca-

ğı gibi sağlık açısından da risk teş-
kil edeceğinden; alınan tedbirler 
ve yaptığımız hazırlıklar sonucu 
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğümüz tarafından oluşturu-
lan ekiplerimizle kurban kesecek 

vatandaşlarımıza özel üretilmiş 
poşet ve toplu kesim yapılacak ke-
simhanelere atık konteynırı bıra-
karak yine ekiplerimiz tarafından 
en kısa süre içerisinde atıkların 
alınması sağlanacak.

 Ekiplerimiz tarafından topla-
nacak atıkların gömülerek bertaraf 
edilmek yerine gübreye dönüştü-
rülmesi sağlanarak toprağın daha 
verimli hale getirilmesine katkı 
vermiş olacağız. 

DAĞITILAN BROŞÜRLER İLE 
VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

Dağıtılan poşetlerle birlikte 
verilen broşürler ile de buı yeni 
uygulama hakkında vatandaşları 
bilgilendirdiklerini ifade eden Baş-
kan Kavuş, “Kurban satışı ve kesi-
mi belediyemiz tarafından gerekli 
alt ve üstyapının tesis edildiği veya 
ettirildiği yerlerde yapılacak. Kur-
ban atıkları belediyemiz tarafın-
dan toplanacaktır. Belediyemizin 
gösterdiği yerlerin dışında kurban 
satışı yapmak ve kurban kesmek 
yasak olacak. Cadde, sokak ve 
parkları kurban kesim yeri olarak 
kullananlar ile kurban kesiminden 
sonra kan, atık ve iç organları so-
kak, cadde ve parklarda bırakan-
lara yetkili birimlerce gerekli yasal 
yaptırımlar uygulanacak” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

MHP, demokrasi 
namusudur

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Karatay İlçe Başkanı Seba-
hattin Küçükdoğru, gündeme dair 
açıklamalarda bulundu. MHP’nin 
demokrasi hayatının vazgeçilmez 
partisi olduğunu söyleyen Baş-
kan Küçükdoğru, şunları kaydet-
ti, “Milliyetçi Hareket Partisi bir 
demokrasi namusudur. Milliyetçi 
Hareket Partisi büyük bir millet 
eseridir. Milliyetçi Hareket Parti-
si huzurun, umudun, güvenliğin, 
istikrarın, vatanseverliğin, dik du-
ruşun, dik başın, devrilmez inancın 
markasıdır. Hayata nasıl baktığı-
mız, hadiseler geçidini nasıl yo-
rumladığımız, haysiyetli bir insan 
ve millet yaşamını nasıl savundu-
ğumuz taraflı tarafsız herkesçe bi-
linmektedir. Bizi diğer partilerden 
ayıran siyasi kavşak noktalarında; 
Türkiye’nin ana meselelerini oku-
yuş biçimimiz, Milli ve manevi de-
ğerleri kavrayış niteliğimiz, Siyasal 
çizgimizin anlayış ve ilkeleriyle 
karşı karşıya olunan sorunları ele 
alış şeklimiz hem müessiriyetini 
hem de mümeyyiz farkını belir-
gin olarak göstermektedir. Tabii 
olarak, bütün bunları hangi prog-
ram, hangi yol, hangi yöntemlerle, 
dahası nasıl bir kadro marifetiyle 
yapacağımızın ayrıntılarıyla tarifi 
milli ve ilkeli siyasetimizin yaygın-
laşmasına hizmet edecektir.

Milli iradeyi milliyetçi iradeye 
dönüştürmek için daha çok gö-
nüle gireceğiz. Her eli tutacağız, 
he kapıyı çalacağız, hiç kimseyi 
ayırmayacağız, ayrı görmeyeceğiz. 
Devleti yaşatmak için insanı yaşa-
tacağız. Daha mutlu, daha güvenli, 
daha müreffeh, daha gelişmiş bir 
millet hayatı için geceyi gündüze 
katacağız. Bunu yaparken geçmişi-
mizi göz ardı etmeyeceğiz. Bugüne 
kadar siyasi meşruiyetimizin kay-

nağını çıkar lobilerinin kapılarında, 
yabancı başkentlerin sokaklarında 
aramadık. Hiçbir şey adına dürüst 
ve samimi siyasetimizi karalatma-
dık, buna tevessül edenlere fırsat 
tanımadık. Aldatmaya sırtımızı 
döndük. Riyakârlığa yüzümüzü 
çevirdik.

Yegâne güç kaynağımız olan 
milletimizin şaşmaz sağduyusu 
ve tertemiz vicdanına ümitlerimi-
zi bağlayarak dedik ki; yol onun, 
varlık onun, gerisi hep angarya, 
yüzüstü çok süründün ayağa kalk 
Sakarya! Yine dedik ve her zaman 
da diyeceğiz:

Biz Milliyetçi Hareket’iz, biz 
Cumhur İttifakı’yız, biz ya istiklal 
ya ölüm diyen bir kahramanlığın 
varisleriyiz. Huzur isteyen milleti-
mizle tek yüreğiz. Refah ve bolluk 
isteyen boynu büküklerle aynı yo-
lun yolcusuyuz.

Siyaseti sanal korkulara tahvil 
etmek isteyen pişkin zihniyetler, 
pireyi deve yapan palavracılar, bir 
kaşık suda fırtına koparan perva-
sızlar akıllarından çıkarmasınlar 
ki, hak edene fırlatılacak taşlar 
cebimizdedir, hesapsız uçanlar, is-
tismar dallarına yüzsüzce konanlar 
bedel ödemeyi muhakkak surette 
göze almalıdırlar.

Bizim gayemiz ülkemizi hak 
ettiği gelişmişlik düzeyine ulaştır-
maktır. Bunu yaparken her yolu 
mubah gören, her rüzgâra yelken 
açan, tarlasını sırtlayıp yağmur ne-
redeyse oraya taşıyan ikiyüzlülük 
ve karaktersizliğe itibar etmedik, 
etmeyeceğiz. Neysek öyle görüne-
ceğiz, göründüğümüz gibi de ola-
cağız. Bu nedenle zillet ittifakıyla 
ayrıyız, gayrıyız, uzağız. Çünkü ya-
lancı değiliz, çünkü inkârcı değiliz, 
çünkü gece başka, gündüz başka 
değiliz.” n HABER MERKEZİ

Potansiyel fikirler projeye dönüşecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

koordinasyonunda Konya-Karaman 
Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren 
Mevlana Kalkınma Ajansı, bölgede 
yer alan üniversitelerle “Teknogiri-
şim Derslerinin Verilmesine Yönelik 
İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Karamanoğlu Mehmet-
bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Namık Ak, Konya Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş ve Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
İhsan Bostancı tarafından imzala-
nan iş birliği protokolü, düzenlenen 
tören ile yürürlüğe girdi. Protokol, 
girişimcilik konusunda farkındalık 
oluşturulması, yatırıma dönüşme 
ve ticarileşme potansiyeli olan proje 
fikirlerinin geliştirilmesi ve kurum-
lar arasında iş birliği sağlanmasını, 
ayrıca girişimci adaylarının ve ya-
tırımcıların bir araya getirilmesinin 
desteklemesini öngörüyor.

Atılan imzaların ardından işbir-
liği protokolü ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Mevlana Kalkınma Ajan-
sı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, 
“Bölgesel ve ulusal kalkınma po-
litikaları açısından ele alındığında 
girişimcilik ve özellikle de teknoloji 
odaklı girişimcilik konusu son yıl-
larda üzerinde önemle durulan ve 
kamu kesimi tarafından önemli teş-
vikler verilen bir alan olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 

Biz de ajans olarak, sorumluluk 
alanımızda yer alan Konya ve Ka-

raman illerimizde girişimcilik eko-
sistemini geliştirmek üzere pek çok 
faaliyet gerçekleştirmiş durumdayız. 
Bu doğrultuda, Ajansımız tarafından 
bugüne kadar Konya’da 750, Ka-
raman’da ise 445 kişi olmak üzere 
bölgemizde toplamda 1195 kişiye 
uygulamalı girişimcilik eğitimleri 
verilmiştir. Bununla birlikte, bölge-
mizde yer alan girişimci adaylarının, 
fikirlerini hayata geçirmekte ihtiyaç 
duydukları maddi kaynaklara daha 
kolay ulaşmalarında önemli bir fi-
nansman aracı olarak karşımıza 
çıkan melek yatırımcılık ile ilgili yü-
rüttüğümüz çalışmaların da katkıları 
ile İnnopark Konya Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi (İnnoPark) tarafından 
Mavi Okyanus Melek Yatırımcı Ağı 
kurulmuştur. Ayrıca, bölgemizde 
yer alan girişimci adayları, ajansı-
mız tarafından uzman mentörler ile 
bir araya getirilerek bu konuda de-
neyim kazanmaları sağlanmış, aka-
binde düzenlediğimiz hackhathon 
etkinlikleri ile de girişimci adayları 
teknik alanda kazandıkları bilgi ve 

becerilerini prototipe dönüştürme 
fırsatı yakalamışlardır. Tüm bunla-
rın yanı sıra, bölgemizdeki girişim-
ci adaylarının iş fikirlerini hayata 
geçirebilmeleri amacıyla Karaman 
İş Geliştirme Merkezi ve İnnoPark 
Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Ajansımızın Güdümlü Proje Destek-
leri ile hayata geçirilmiştir. 

Son olarak bölgemizde yer alan 
üniversitelerimiz ile imzaladığımız 
işbirliği protokolü ile de başta mü-
hendislik ile ilgili bölümlerde olmak 
üzere bölgemize özel bir müfre-
dat dâhilinde seçmeli teknogirişim 
derslerinin verilmesini ve akabinde 
düzenleyeceğimiz programlar ile 
bölgemize teknoloji odaklı yeni gi-
rişimciler kazandırmayı hedefledik. 
Protokol kapsamında, Ajansımız 
koordinasyonunda oluşturulacak 
çalışma komisyonu tarafından 14 
hafta (1 dönem) sürmesi planlanan 
ders programı için uygun içerikler 
hazırlanması ve dersi alan öğrenci-
lerin proje fikirlerini geliştirilmesi, 
olgunlaştırılması ve ticarileştirilme-

si bir ortamın nasıl sağlanacağına 
yönelik teknik çalışmalar tamam-
lanacaktır. Dersi başarılı bir şekilde 
tamamlayan öğrencilerin ders dö-
nemi sonunda yatırıma dönüşme 
ve ticarileşme potansiyeli olan proje 
fikirleri, daha sonra Ajansımız tara-
fından koordine edilecek “mentör-
lük (rehberlik)” sürecine dâhil edile-
cektir. Her bir bölge üniversitesinde 
yılda en fazla 20 öğrencinin faydala-
nabileceği teknogirişim dersleri ve 
akabindeki mentörlük ve eşleştirme 
programları neticesinde protokolün 
uygulama süreci sonunda bölgeye 
en az 5 yeni teknolojik girişim ka-
zandırılması hedeflenmektedir. Böl-
gemizdeki girişimcilik ekosistemine 
önemli faydalar sağlayacağına inan-
dığımız bu programın, hayırlara ve-
sile olması temennisi ile protokolün 
oluşturulmasındaki emek ve katkı-
larından dolayı sayın rektörlerimizin 
şahsında tüm bölge üniversiteleri-
mize ve çalışanlarına şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Öğrenciler çalışma alanına kavuşacak
Seydişehir Belediyesi tarafın-

dan ilçeye kazandırılacak Gençlik 
Merkezi ve Emekliler Lokalinde 
sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor.

Gençlerin daha iyi ortamlar-
da eğitim alabilmelerini sağlamak 
amacıyla ilçe genelinde projelerini 
hayata geçiren Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, bu kapsamda çalış-
maları devam eden gençlik merke-
zinde incelemelerde bulundu.

Başkan Tutal, Seydişehir Be-
lediyesine ait öğrencilerin kullanı-
mına sunulacak olan Gençlik Mer-
kezinde öğrencilerin daha rahat ve 
konforlu bir şekilde ders çalışabile-
ceğini kaydetti.

Gençlerin ve öğrencilerin ders 
çalışarak kitap okuyabilecekleri 
mekanlar oluşturmaya devam et-
tiklerini kaydeden Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal; “gençlerimiz için 
kazandıracağımız gençlik merke-
zimizde öğrencilerimizin kültürel 
faaliyetlerde bulunabilecekleri kü-
tüphane, çalışma ve sanat atölyele-
ri, çalıştay odaları, bilgisayar odası 
ve sosyal mekanlar yer alacak. Biz 
gençliğimiz için imkanlarımız öl-

çüsünde elimizden gelen her türlü 
çalışmayı gerçekleştiriyoruz.  İlçe-
mizde fiziki dönüşümle birlikte sos-
yal ve kültürel dönüşümü de sağ-
lamayı amaçlıyoruz. Kütüphaneler, 
okuma salonları, kültür merkezleri, 
sosyal yaşam merkezleri kazandı-
rarak; kültürel dönüşüme katkıda 

bulunuyor, çocuklarımızın ve genç-
lerimizin yaşam kalitesi yükselte-
cek sosyal imkanları artırıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Seydişehir Belediyesi Gençlik 
Merkezinde devam eden çalış-
maları yerinde inceledikten sonra 
Emekliler Lokalinde yürütülen ça-

lışmaları da yerinde inceleyen Baş-
kan Tutal, her iki hizmetin de yaz 
sonuna kadar hizmete girmesini 
hedeflediklerini belirtti. 

Çalışmaların tüm hızıyla devam 
ettiğini ve çalışmalarda artık sona 
yaklaşıldığını ifade eden Başkan 
Tutal, “belediyemize ait gençlik 

merkezi ve emekliler lokali, ilçe-
mizin sosyal ve kültürel alandaki 
dönüşümü için öncelikli ihtiyaçla-
rındandı. Bu ihtiyaca cevap vererek 
daha önce hanımlar lokali olarak 
kullanılan bu yapımızı dönüştürdük 
ve “Dede-Torun El Ele” şiarıyla alt 
katını emekliler lokali, üst katını ise 
gençlerimizin yararlanacağı gençlik 
merkezi olarak düzenledik. Bu pro-
jemizi yaz sonuna kadar hizmete 
açmayı hedefliyoruz. Projemiz hiz-
mete girdiğinde hem gençlerimize 
daha sağlıklı ve konforlu çalışma 
ortamı sunmuş olacağız, hem de 
emekli vatandaşlarımıza daha sos-
yal bir ortam hazırlamış olacağız. 
Çalışmalarımızın hem gençlerimize 
hem de emekli hemşehrilerimize 
şimdiden hayırlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesin-
de “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” 
açıldı. Konya Şube Başkanı M. Hilmi 
Kağnıcı, “Fotoğraf sergisi, hain dar-
be girişimini hiçbir zaman unutma-
mak ve unutturmamak için, o kara 
geceyi belgeleriyle ortaya koyması 
bakımından oldukça önemli” dedi.  
MÜSİAD Konya Şube binasında 
ziyarete açılan ve Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe giri-
şimini gözler önüne seren 46 kare-
nin yer aldığı sergi, iki hafta boyunca 

açık kalacak.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 

M. Hilmi Kağnıcı, 15 Temmuz’un, 
Türkiye’ye kara bir sayfa açma ama-
cında olan hain bir girişimi millet 
tarafından boşa çıkartıldığını söyledi. 
O karanlık gecede, demokrasi katili 
hainlere genç, yaşlı, kadın, erkek 
7’den 77’ye herkesin büyük bir öfke 
ile karşı durduğu ifade eden Kağnıcı, 
aziz Türk milletinin tüm dünyaya bir 
kez daha demokrasi dersi verdiğini 
söyledi. 

Kağnıcı, “Dünyanın en yaygın 

ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her 
zaman ve her koşulda milli irade-
den yana tavır alarak, ona yönelen 
her tehdidin karşısında tereddütsüz 
durmuştur. MÜSİAD Konya olarak 
bizlerde, darbe girişiminin hemen 
ardından tepkimizi ortaya koyduk 
ve hain ayaklanmaya karşı duru-
şumuzu net bir biçimde ifade ettik. 
Demokrasi nöbetlerinde bir an bile 
ayrılmadık. Açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz fotoğraf sergisini, “hain darbe 
girişimini hiçbir zaman unutmamak 
ve unutturmamak için, o kara gece-

yi belgeleriyle ortaya koyması bakı-
mından oldukça önemlidir” dedi. 15 
Temmuz fotoğraf sergisinin ilk ziya-
retçileri, AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali 
Dığrak ve Selçuklu İlçe Başkanı Ha-
kan Özer oldu. 

Başkan Kağnıcı, iki hafta boyun-
ca şube binasında açık kalacak sergi-
yi herkesin ziyaret etmesi çağrısında 
bulundu.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya’da 15 Temmuz sergisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. 
Buna göre Konya’da 2021 Haziran ayında 3 bin 445 konut satıldı

Haziran’da Konya’da
3 bin 445 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Haziran ayı konut satış ista-
tistiklerini yayımladı. Türkiye gene-
linde konut satışları Haziran ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. 
Konut satışlarında İstanbul 25 bin 
833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile 
en yüksek paya sahip oldu. Satış sa-
yılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 
konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile An-
kara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 
5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış 
sayısının en az olduğu iller sırasıyla 
12 konut ile Hakkari, 32 konut ile 
Ardahan ve 64 konut ile Bayburt 
oldu. Konya’da 2021 Haziran ayında 
3 bin 445 konut satıldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 
HAZİRAN AYINDA 28 BİN 878 OLARAK 

GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde Haziran ayın-

da ipotekli konut satışları bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 
azalış göstererek 28 bin 878 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipotek-
li satışların payı yüzde 21,4 olarak 
gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstan-
bul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 
21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpo-
tekli konut satışının en az olduğu il 2 
konut ile Hakkari oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 
105 BİN 853 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

 Diğer konut satışları Haziran 
ayında Türkiye genelinde bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 
artarak 105 bin 853 oldu. Diğer ko-
nut satışlarında İstanbul 19 bin 616 
konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam 
konut satışları içinde diğer satışların 
payı yüzde 75,9 oldu. Ankara 9 bin 
412 diğer konut satışı ile ikinci sıra-
da yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 

konut satışı ile İzmir izledi. Diğer 
konut satışının en az olduğu il 10 
konut ile Hakkari oldu.

HAZİRAN AYINDA 40 BİN 
92 KONUT İLK DEFA SATILDI

 Türkiye genelinde ilk defa satı-
lan konut sayısı Haziran ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Top-
lam konut satışları içinde ilk satışın 
payı yüzde 29,8 oldu. İlk satışlarda 

İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve 
yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip 
olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut 
satışı ile Ankara ve 2 bin 128 konut 
satışı ile İzmir izledi.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 94 

BİN 639 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut 

satışları Haziran ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 28,0 aza-
lış göstererek 94 bin 639 oldu. İkinci 

el konut satışlarında İstanbul 19 bin 
61 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile 
ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki top-
lam konut satışları içinde ikinci el sa-
tışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci 
el konut satışlarında Ankara 10 bin 
754 konut satışı ile ikinci sırada yer 
alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut 
satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN 
DÖNEMİNDE YÜZDE 11,5 AZALDI
 Ocak-Haziran döneminde konut 

satışları bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 
810 olarak gerçekleşirken ipotekli 
konut satışı yüzde 60,9 azalışla 104 
bin 168, diğer satış türleri ise yüzde 
25,2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dö-
nemde ilk defa satılan konutlar yüz-
de 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci 
el konut satışları yüzde 9,9 azalışla 
384 bin 932 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA HAZİRAN AYINDA 4 
BİN 748 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

 Yabancılara yapılan konut satış-
ları bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 oldu. 
Yabancılara yapılan konut satışla-
rında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 
257 konut satışı ile İstanbul aldı. İs-
tanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile 
Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 
221 konut satışı ile Mersin ve 148 
konut satışı ile Bursa izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE 
EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK 
VATANDAŞLARINA YAPILDI

 Haziran ayında Irak vatandaşla-
rı Türkiye'den 773 konut satın aldı. 
Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 
konut ile İran, 300 konut ile Rusya 
Federasyonu, 250 konut ile Afganis-
tan ve 192 konut ile Almanya vatan-
daşları izledi.
n SİBEL CANDAN

15 Temmuz Zaferi 
Dijital Gösterim Merkezi’nde 

İletişim Başkanlığınca Kon-
ya’da açılan Dijital Gösterim Mer-
kezi’nde, 15 Temmuz 2016'daki 
darbe girişimine karşı verilen mü-
cadele ve kazanılan zafer “Türki-
ye Geçilmez” konsepti ile dijital 
ortamda sergileniyor. Milli, tarihi, 
kültürel ve bilimsel zenginlikleri 
yeni iletişim ve gösterim teknikle-
rini kullanarak vatandaşların erişi-
mine sunan İletişim Başkanlığınca 
Konya’da açılan Dijital Gösterim 
Merkezi’nde Fetullahçı Terör Ör-
gütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain 
darbe girişimi karşısında milletin 
verdiği mücadele ve kazanılan za-
fere ilişkin önemli anlar “Türkiye 
Geçilmez” konsepti ile Temmuz 
ayı boyunca dijital ortamda ser-
gilenecek. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı gereken 
tedbirler alınarak ağırlanan ziya-
retçiler fuaye alanında gösterim 
merkezi hakkında bilgi alırken, 
aynı zamanda üç boyutlu holog-
ram gösterimini izleyebiliyor.

15 TEMMUZ HAİN DARBE 
GİRİŞİMİNİN DÖNÜM 

NOKTALARINA İLİŞKİN GÖSTERİM
Görme engelliler için özel bir 

yol bulunan merkezde, aynı za-
manda işitme engelliler için de işa-
ret diliyle anlatım imkanı sunulu-
yor. Merkezde, 360 derece görsel 
deneyim alanına, dijital gösterim 
yapılan bir tünelden geçilerek giri-
liyor. Bu alanda, 15 Temmuz gece-

si neler yaşandığını ve hain darbe 
girişimine karşı milli iradenin nasıl 
bir direniş gösterdiğini anlatan üç 
boyutlu bir gösterim sunuluyor. 
Dijital gösterimde aynı zamanda 
sinematik ses sistemi bulunuyor. 
360 derece görsel deneyim alanın-
dan sonra dijital haritalama göste-
riminde ziyaretçilere, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin dönüm 
noktaları üç boyutlu ve sinematik 
ses sistemiyle eşsiz bir gösterim 
sunuluyor. 

Ardından gelen hologram gös-
terim alanında "wireframe" tekno-
lojisi ile yapılan hologram gösterisi 
izlenebiliyor. Hologram gösterisi 
izlenirken, hemen yanında bulu-
nan projeksiyon ekranında Fethul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz öncesi darbe teşebbüsle-
rine dair bilinmeyenlerin anlatıldı-
ğı video film çalışması takip edile-
biliyor. 

Merkezin son gösterim alanı 
olan bilgi ekranında ise yine 15 
Temmuz darbe girişimini anlatan 
bilgilendirme videosunun yanı 
sıra 15 Temmuz 2021 Perşembe 
günü tüm sinemalarda gösterime 
girecek olan “Şafak Vakti” filminin 
tanıtım videosu yer alıyor. Dijital 
Gösterim Merkezi, Salı günü ha-
riç hafta içi ve hafta sonu, 13.00-
22.00 saatleri arasında ücretsiz 
olarak ziyaret edilebiliyor.
n HABER MERKEZİ
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Otomobille çarpışan minibüs devrildi Et yiyen örümcek paniğe neden oldu
Konya’da otomobil ile çarpı-

şan minibüsün devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında, 7 
kişi yaralandı. Minibüsün devrildi-
ği kaza anı güvenlik kamerasınca 
görüntülendi. Kaza, geçtiğimiz 
Cumartesi günü akşam saatlerin-
de Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 
bulunan bir kavşakta yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 
42 EGC 69 plakalı otomobille A.B. 
idaresindeki minibüs çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle minibüs savru-
larak devrildi, otomobil ise ağaca 
çarparak durdu. İhbar üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Devrilen minibüste sıkışan 
yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından 
çıkartıldı. Her iki araçta bulunan 7 
yaralı, ambulanslarla Konya Şehir 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kame-
rasınca kaydedildi. Görüntülerde, 
kavşakta iki aracın çarpışması, mi-

nibüsün takla atarak devrilmesi ve 
otomobilin ağaca çarparak durma-
sı yer alıyor. n İHA

Beyşehir ilçesinde, bir konutta 
ortaya çıkan halk arasında “et yi-
yen örümcek” olarak bilinen Sarı-
kız Örümceği korku ve paniğe yol 
açtı. Edinilen bilgiye göre, Avşar 
Mahallesi TOKİ konutlarında ika-
met eden Mehmet Hozar, gece 
saatlerinde uyandığında yatak 
odasında bir Sarıkız Örümceği ol-
duğunu fark etti. Kısa süreli panik 
yaşadıktan sonra örümceği kimse-
ye zarar vermeden öldürmeyi ba-
şaran Mehmet Hozar, daha sonra 
kaldığı ikametini ilaçlattı. Hozar, 
fotoğrafını çektiği örümceği ila-
cı satın aldığı işyeri sahibinin de 
gördüğünde şaşkına döndüğünü 
belirterek, “Çok tehlikeli olduğunu 
medyadan okuduğumuz Sarıkız 
Örümceğinin evime kadar gir-
mesinin hala şoku içerisindeyim” 
diye konuştu. Sarıkız örümceğinin, 

ağzından salgıladığı enzimlerle 
insanları zehirlemediği, ancak ısır-
dığı yeri çürüttüğü biliniyor. Etle 
beslenen bir etçil olan örümceğin 
yaklaşık bir metre yukarı zıplaya-

rak veya ısıya duyarlı hareket etti-
ği, diğer örümceklerin insanlardan 
kaçarken, bu türün ısırmak için 
insanların üzerine gelebildiği bili-
niyor. n İHA

‘Bozkır Huzur’ asayiş 
uygulaması yapıldı

Seydişehir’deki trafik 
kazasında 5 kişi yaralandı 

Bozkır ilçesinde saat 20.00'de 
başlayan "Bozkır Huzur" asayiş 
uygulaması kapsamında ilçede 
güvenlik denetimleri gerçekleşti-
rildi. Uygulama kapsamında, ilçe 
merkezi Hükmet Konağı önünde 
denetimler yapıldı. Şüpheli araç-
lar durdurularak arandı, şüpheli 
kişilere yönelik Genel Bilgi Top-
lama (GBT) kontrolleri gerçekleş-
tirildi.

"Bozkır Huzur" asayiş uygu-

laması kapsamında yapılan de-
netimlerde 2 araca muayenesiz-
likten, 1 araca sigortasızlıktan ve 
1 motorun plakası olmadığından 
trafikten men edildi. İlçede bir ki-
şiye de alkollü araç kullanmaktan 
işlem yapıldı.

İlçede huzurunun ve asayi-
şinin sağlanması için belirli ara-
lıklarla "Bozkır Huzur" adlı asayiş 
uygulaması gerçekleştirilmeye 
devam edilecek. n AA

Seydişehir ilçesinde otomobi-
le çarpan motosikletlerdeki 5 kişi 
yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah 
Ö. (19) ile Yusuf S. (24), kullandık-
ları plakasız motosikletlerle arka 
arkaya ilerlerken, Dikilitaş Mahal-
lesi'nde önlerinde seyreden Şaban 
Uğurlu idaresindeki 42 AAZ 351 
plakalı otomobili sollamak istedi.

Direksiyon hakimiyetlerini 
kaybeden motosiklet sürücüleri, 
otomobile çarptı.

Kazada, Abdullah Ö. ve Yusuf 
S. ile motosikletlerde bulunan 3 
kişi yaralandı.

Ambulansla Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi.n AA

Konya’da kimliği belirleneme-
yen hırsızlık şüphelisinin apartman 
önünde bulunan klasik motosikleti 
çalması, güvenlik kamerası tarafın-
dan görüntülendi.

Olay, Karatay ilçesi Kalenderha-
ne Mahallesi'nde bulunan bir apart-
manın önünde yaşandı. Edinilen 

bilgiye göre, Ayvaz Karadurak’a ait 
motosiklet gece saatlerinde çalın-
dı. Motosikletinin olmadığını gören 
Karadurak, kamera kayıtlarını ince-
ledikten sonra durumu polis ekiple-
rine bildirdi. Ekipler, kimliği henüz 
belirlenemeyen şahsın yakalanması 
için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise 

güvenlik kamerası tarafından gö-
rüntülendi. Görüntülerde, hırsızlık 
şüphelisinin motosikleti çıkartarak 
götürmesi yer alıyor. Motosikletinin 
iki hafta önce çalındığını ifade eden 
Ayvaz Karadurak, “Hafta sonu çıka-
rıyordum ve biniyordum motoruma. 
Gece 22.30 sıralarında gelmiştim 

buraya. Sonra buraya park ettim 
ve kilitledim. Ondan sonra saat 
23.24’te de buradan çalındı. Emni-
yete de şikayette bulundum. Sosyal 
medyada da her yerde yayıldı. Klasik 
motorumun bulunmasını istiyorum. 
Bulacağıma da inanıyorum” ifadele-
rini kullandı. n İHA

Motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

Psikolog Elmas Merve Malas, pandemi döneminde hastalıktan dolayı ortaya çıkan ruh sağlığı problemlerinin “ikinci 
dalga” olarak ifade edildiğini belirterek, bu dönemde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısının da arttığını söyledi

Psikolojimiz bozuldu!
Medicana Konya Hastanesi Uz-

man Klinik Psikolog Elmas Merve 
Malas, 2020 Mart ayından bu yana 
devam eden Covid-19 pandemi-
si ile mücadelede insan hayatının 
günlük rutinlerinde, alışkanlıkla-
rında, planlarında ve önceliklerinde 
değişiklikler olduğunu ifade etti. 
Pandeminin başlangıcındaki du-
rumla şimdiki durumu kıyaslayan 
Psikolog Malas, “Pandemi sürecine 
alışmaya ve yeni bir hayat rutini 
oluşturmaya başladık. Hastalıkla 
ilgili artık daha fazla bilgi sahibi-
yiz. Bu süreçle beraber kendimizle 
de ilgili birçok şey öğrenmeye baş-
ladık. Bunların en başında, kendi 
sağlığımızın ve ailemizin sağlığının 
ne kadar önemli olduğunu anladık. 
Pandemi döneminde başta sağlık 
çalışanları olmak üzere pek çoğu-
muz sevdiklerine hastalık bulaştır-
ma endişesiyle uzunca bir süre bir 
araya gelemedi. Yeri geldi hastalık-
tan dolayı sevdiklerimizle vedalaş-
ma fırsatı bile bulamadık. Birbirimi-
ze vakit ayırmak için uygun zamanı 
beklemek yerine elimizdeki anı 
kullanmamız gerektiğini fark ettik. 
İkinci olarak; önceden yaparken 
farkında olmadığımız birçok şeyin, 
dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak, 
işe, okula gitmek, birlikte vakit ge-
çirmek vb. aktivitelerin bizim için 

ne kadar önemli olduğunu fark et-
tik. Pandemi de kısıtlamaların art-
ması insanların günlük rutinlerinin 
değişmesine ve sosyal hayatların-
daki haraketliliklerin azalmasına 
neden oldu. Bu dönemde uyku ve 
yemek rutinimizin bozulmasıyla, 
bu iki rutinin düzenli ve planlı bir 
şekilde olmasının krizle baş etmede 
ne kadar önemli olduğunu anladık” 
dedi.

“HASTALIK YÜZÜNDEN HERKES 
BİRBİRİNDEN KORKAR HALE GELDİ"

Pandemi sürecinin ne kadar 
süre daha devam edeceğine dair 
belirsizliğin olmasının salgınla olan 
mücadeleyi zorlaştırdığını aktaran 
Malas, “Bununla birlikte kriz duru-
munda bir şekilde çıkış yolu bularak 

süreçle nasıl baş ettiğimizi gördük. 
Elimizden bir şey gelmediği du-
rumlarda da bunun aslında o kadar 
da kötü bir şey olmadığını sadece 
biraz sabretmemiz gerektiğini fark 
ettik. Fiziksel sağlığımızın yanında 
psikolojik sağlığımızın da ne kadar 
önemli olduğunu öğrendik. Pande-
mi döneminde uzmanlar, hastalık-
tan dolayı ortaya çıkan ruh sağlığı 
problemlerini 'ikinci dalga' olarak 
ifade etmektedir. Bu dönemde psi-
kolog ve psikiyatristlere başvuru 
sayısı arttı. Bu zamana kadar ya-
şadığımız içsel sıkıntıları hep ikinci 
plana atmanın zor zamanlarda bizi 
ne kadar yıprattığını gördük. Bu 
süreçte kendimizle konuşmayı ve 
teselli etmeyi öğrendik. Her ne ko-

şulda olursa olsun kendimizle ilgi-
lenmemiz gerektiğini ve kendimize 
karşı anlayışlı ve şefkatli olmanın, 
zor durumların üstesinden gelirken 
bizi ne kadar güçlendirdiğini gör-
dük. Yaşadığımız anın bizim için 
ne kadar değerli olduğunu anladık. 
Ertelediğimiz birçok şeyi yapacak 
fırsatımızın bir daha olamayacağını, 
bu sebeple istediğimiz şeyler için 
bir an önce harekete geçmemiz ge-
rektiğini fark ettik. Yalnızlığın bizi 
Pandemiden daha çok etkilediğini 
gördük. Sosyalliğimizin azalması ve 
sevdiklerimizden uzak kalmak bizi 
daha fazla etkiledi. Hastalık yüzün-
den herkes birbirinden korkar hale 
geldi. İnsanların birbirinden uzak 
durması yalnızlığı daha fazla art-
tırdı. Yalnızlık birçok psikolojik sı-
kıntıyla ilişkilidir. Özellikle yalnızlık 
depresyona girme riskini arttırır” 
diye konuştu.

Kriz ve felaketlerin ne zaman 
geleceğine dair öngörüde bulun-
manın zor olacağını aktaran Malas, 
"Bazen bilmediğimiz şeylerin ola-
bileceğini ve öğrenme kapasitemi-
zin hala olduğunu fark etmeliyiz. 
Hayatın bize ne getireceğini bile-
meyiz. Her duruma karşı hazırlıklı 
olmalıyız. Elimizde limonlar varsa 
bunlardan limonata yapmayı öğ-
renmemiz gerekir" dedi. n İHA

Mağdur Ayvaz Karadurak
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Balkan ülkelerine olan ilgimizden 
dolayı ilk fırsatta ziyaret etme fırsatı-
nı bulduğumuz kendi halinde küçük 
balkan ülkesi olan Makedonya ile ilgili 
gözlemlerimizi bir seyahat sever ve 
aynı zamanda ekonomist olan kıymetli 
dostum Sinan'la beraber gezme fırsatı 
bulduk. Bu sebepten dolayı sizlere ge-
nel olarak balkanlar ve Makedonya ile 
ilgili gözlemlerimizi paylaşmak istedik. 
Ülkemize yakınlığından ve vize almaya 
gerek olmadan sadece pasaportunuz-
la seyahat edebileceğiniz ülkeler ara-
sında olan Makedonya İstanbul'a uçak 
ile iki saat mesafede. Ülkenin başkenti 
olan Üsküp' de yer alan havalimanına 
inerek ülkeye giriş yapıyorsunuz. Ha-
valimanı demişken Üsküp'ün havali-
manı işletmeciliğini ülkemizin şirketle-
rinden olan TAV yapmaktadır. Tanıdık 
ve ülkemizden bir firmayı başka ülke 
topraklarında görünce tabi ayrı bir gu-
rur duydum. Makedonya'nın adı as-
lında Kuzey Makedonya olması ilk ba-
kışta kafa karışıklığına sebep olmakla 
beraber sonradan durum anlaşılıyor. 
Şöyle ki; bizde ilk gittiğimizde ülkenin 
kuzeyinde olduğumuzu bildiğimiz hal-
de peki güney Makedonya neresi diye 

sormuştuk. Orada yaşayan yerel hal-
kın bize açıklamasından sonra anladık 
ki güney Makedonya diye bir yer yok 
sadece Kuzey Makedonya var sebebi 
ise Makedonya isminin Yunanistan 
ve Makedonya arasında paylaşılama-
masıdır. Yunanistan'ın Makedonya 
ismine sahip çıkması ve gerçek Make-
donya'nın bu ismin asıl sahibi olduğu-
nu savunması derken ortaya çıkan bu 
anlaşmazlıkla beraber Birleşmiş Millet-
lerin ve Avrupa Birliğinin araya girmesi 
ile bugünkü Makedonya Kuzey Ma-
kedonya olarak tanınmıştır. Geçirilen 
bu süreçte bizlerin Makedonya olarak 
bildiğimiz ülkenin gerçek ismi aslında 
Kuzey Makedonya olmasıdır. 

Kuzey Makedonya küçük ve sınır 
ülkesidir. Etrafında bir çok ülkeye sınır 
komşuluğu yapmaktadır. Bu sebepten 
ötürü de ülke transit geçiş güzergahı 
konumundadır. Ülkede görmekten en 
çok keyif aldığım özelliği yerel halkın 
Türkçe konuşmasıdır. Türkçe konu-
şulan bir ülkede kendi dilinizi size göre 
yabancı sayılabilecek insanların ko-
nuşması hem iletişimi kolaylaştırmak-
ta ve aynı zamanda gururunuzu okşa-
maktadır. Ayrıca Türkiye'ye olan ilgi ve 

alaka da bizleri seyahati-
miz esnasında mutlu etti. 
Aslında Makedon halkı 
da Türk ve tarihte bizlerle 
beraber yaşamışlardır. 
Kendi dilleri güney Slav 
dilleri doğu grubundan-
dır. Dikkatimizi çeken 
özellik balkanlarda aslın-
da bütün balkan ülkeleri 
aynı dili konuşmakta ve 
rahatlıkla anlaşabilmek-
tedir. Yerel halk Türkçe ve İngilizce' 
yi gayet iyi bir şekilde konuşabilmek-
tedir. Diğer balkan ülkeleri örneğini 
Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk, Sır-
bistan, Bosna Hersek, Karadağ hepsi 
farklı birer ülke olmakla beraber genel 
olarak dil ve kültür bizlere çok yakın 
geldiğini otelimizde konaklayan diğer 
balkan ülkelerinden gelen arkadaşlarla 
muhabbet ettiğimizde anladık.

Yaklaşık olarak iki milyon nüfusa 
sahip olan Kuzey Makedonya, Arna-
vutluk, Kosova, Bulgaristan ve Yuna-
nistan arasında kalan, görece küçük 

bir yüz ölçümüne sahip 
olan bir Balkan Ülkesidir. 
Ülkenin para birimi Ma-
kedonya Dinarı olmasına 
rağmen Euro çok yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
Yaklaşık olarak 60 Ma-
kedonya Dinarı 1 Euro 
‘ ya denk gelmektedir. 
Ülkenin yeme içme ve 
konaklama fiyatları-
nın Türkiye’ ye görece 

ucuz olduğunu söylemek mümkün. 
Daha öncede bahsettiğim gibi küçük 
bir yüz ölçümüne sahip olan Kuzey 
Makedonya’ da Üsküp ‘te bulunan 
havalimanı Kosova ‘ya sınır sayılmak-
tadır. Havalimanından görece ülkenin 
turistik bir bölgesi olan Gevgelija’ ya 
ulaşım yaklaşık olarak bir buçuk saat 
sürmektedir. Gevgelija Yunanistan’ 
a sınır olmasının avantajıyla birlikte 
Yunan halkı için ucuz bir eğlence du-
rağıdır. Çek Cumhuriyet’i ve Bulgaris-
tan’da da örneklerine rastlayacağımız 
üzere Kuzey Makedonya’da da Casi-

nolar kurulduğu ülkenin merkezinden 
ziyade kendisinden daha gelişmiş olan 
bir ülkenin sınır bölgesine kurulmakta-
dır. Gevgelija tam olarak Yunanistan 
sınırında bulunmakla beraber Selanik 
havalimanına yaklaşık olarak 1 saat 
mesafededir. Karşılaştırıldığı zaman 
Gevgelija Üsküp’ e kıyasla Selanik’ e 
daha yakın konumdadır. 

Ülkede yeme içme fiyatları her ne 
kadar bizim için ucuz ve cazip olsa da 
yerel halk için aynı durum maalesef 
geçerli değil. Asgari ücretle kıyaslan-
dığında pahalı yaşam şartları öne çık-
masına rağmen ülke AB birliğinden al-
dığı destek ile vatandaşlarının geçimini 
sağlamaktadır. Gelişmişlik açısından 
baktığımız zaman altyapı yatırımlarının 
yeterli seviyede olmadığını söyleyebili-
riz. Dikkatimizi çeken bir başka ayrıntı 
ise Üsküp civarından devam çok sayı-
da inşaat olduğudur. Henüz gelişmek-
te olan ve doğal güzellikleriyle gelişme 
potansiyeli yüksek olan ülke için yatı-
rımlar anlamında daha gidilecek çok 
yolun olduğunu söyleyebiliriz.

Bir iş insanı olarak Makedonya'da 
iş fırsatlarının olduğunu analiz ederek 
müşteri ziyaretlerinde de bulunduk. 

gelen taleplerin Türkiye'nin bölgede 
üretici güç olmasından dolayı Türk 
mallarına karşı olumlu ve iyimser bakış 
açısı hakim. Şöyle ki; Üsküp merkez-
de tevafuken tanıştığımız Ömer Ağa 
isminde iş adamı bizlere Türkiye'nin 
önemini anlattı. Yaşanan pandemiden 
kaynaklı artan konteynır fiyatlarından 
dolayı Türk mallarının fiyatının uygun 
olmasından dolayı bizler iş görüşme-
leri yapıp ihracat noktasında Balkan 
ülkelerinin artan potansiyeli oldukça 
mutlu etti. Ömer Ağa'nın Türkiye ile ti-
cari hevesi bizleri ayrıca gururlandırdı.

Genel olarak Makedonya seya-
hatimizden insanların Türk kültürüne 
bağlı ve Türkiye'ye olan sempatileri 
bizleri oldukça mutlu etti. Ülkemizin ne 
kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez 
daha anlama fırsatımız oldu ve ülke-
miz dışındaki topraklarda da söz sahibi 
olunabileceği ve atalarımızdan kalma 
değerlerin halen aktif olarak canlı kal-
dığını görmek de ayrıca gururlandırdı. 
Bu sebepten ötürü seyahat etmek ve 
yeni ülkeler, kültürler, insanlar tanı-
mak ve kendi kültürümüzü tanıtmanın 
önemini bir kez daha anlama fırsatımız 
oldu. 

BALKANLAR'DAN; MAKEDONYA

haber@konyayenigun.com
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, pandemi döneminde 
NEÜ’de tam erişilebilir bir uzaktan eğitim sistemi oluşturduklarını söyledi

Uzaktan eğitim başarısı
Pandemi sürecinde uzaktan 

eğitim kararının alınmasıyla bir-
likte kısa sürede alt yapı çalışma-
larını tamamlayarak senkron ders 
ve çevrimiçi sınav yapabilen sayılı 
devlet üniversiteleri arasında yer-
lerini aldıklarını ve iyi bir noktaya 
geldiklerini ifade eden NEÜ Rek-
törü Prof. Dr. Cem Zorlu, öğretim 
elamanlarının uzaktan eğitim sü-
recine adaptasyonlarının hızlı bir 
şekilde sağlanabilmesi için tüm 
öğretim elemanlarına Bilimsel 
Yayınlar Koordinatörlüğü, Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolojileri Eği-
timi Bölümü ve Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(UZEM) iş birliğiyle “Eğitimde Di-
jitalleşme” adı altında 262 dakika 
süren asenkron eğitim verildiğinin 
altını çizdi.
“253 BİN 243 CANLI DERS İŞLENDİ”

NEÜ Enformatik Koordinatör-
lüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ve Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı koordinasyo-
nunda yürütülen uzaktan eğitim 
faaliyetleri çerçevesinde öğrenci-
lerin senkron ve asenkron ders-
leri takip edebildiğini vurgulayan 
Rektör Zorlu, “Uzaktan eğitime 
geçtiğimiz günden itibaren toplam 
253 bin 243 canlı ders işlendi ve 
bu derslere 7.6 milyonun üzerin-
de öğrenci katıldı. Üniversitemiz 
Senatosu kararıyla tüm öğretim 
elemanlarının tüm dersleri, dersi 
verdikleri tüm şubelere canlı ola-
rak anlatmalarını zorunlu tuttuk. 

Öğrencilerin de yine örgün 
öğretimdeki gibi derslere devam 
zorunluluğunu getirdik. Öğrenim 
yazılım sisteminde yapılan iyileş-
tirme çalışmalarıyla, bir öğrenci-
nin hangi derse ne zaman ve ne 
kadar süre katıldığına ilişkin de-
taylı veriler, sistem tarafından der-
sin eğitmenine raporlanabiliyor.” 
şeklinde konuştu. 

“TAM ERİŞİLEBİLİR BİR UZAKTAN 
EĞİTİM SİSTEMİ OLUŞTURDUK”
Zorlu, uzaktan eğitim sistemi-

nin erişilebilirlik testlerinin UZEM 
tarafından yapıldığını ve engelli öğ-
rencilerin geri dönüşleri üzerinden 
yapılan iyileştirmelerle tam erişi-
lebilir bir uzaktan eğitim sistemi 
oluşturduklarını kaydetti. 

Uzaktan eğitime geçişin yapıl-
dığı 2019-2020 bahar yarıyılı hariç 
tüm dönemlerde çevrimiçi sınav-
ların uygulandığını, bu süreçte 16 
bine yakın çevrimiçi sınav gerçek-
leştirildiğini ve bu sınavlara 400 
bine yakın öğrencinin katıldığını 
belirten Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Sınavlarda istenmeyen durum-

ların önüne geçebilmek için “gö-
zetimli sınav” uygulamasına geçiş 
yaptık. Teknolojik alt yapı ve dona-
nıma sahip olmayan öğrenciler için 
ne yapılması gerekiyorsa titizlikle 
yaptık.” dedi.

Zorlu; lisansüstü eğitime de de-
ğinerek, bu süreçte doçentlik söz-
lü sınavlarının yanı sıra lisansüstü 
eğitime yönelik her şeyin sanal 
ortama taşındığını, yüksek lisans 
ve doktora seminerleri, tez izleme 
komiteleri, tez savunmaları gibi uy-
gulamaların da çevrimiçi ortamda 
yapıldığını aktardı. 

“108 Bin Katılımcı ile Gerçek-
leştirilen 922 Webinarı, 351 Bin 
Kişi Ziyaret Etti”

Uzaktan eğitimde başarılı bir 
ivme yakaladıklarını ve düzenledik-
leri webinarlarla bilim camiasına 
katkı sunduklarını belirten Rektör 
Zorlu, “Pandemi döneminde en 
fazla webinar düzenleyen üniver-
sitelerin başında geliyoruz. Üniver-
sitemiz tarafından online ortamda 
düzenlenen toplam 922 webinarda 
108 bin katılımcı ile 841 saat canlı 
yayın yapılmış ve webinar sayfa-
larımızı 351 bin kişi ziyaret etmiş. 
Ayrıca üniversitemizin resmi You-
tube kanalındaki içerikler pandemi 

boyunca 381 bin 258 kere görün-
tülenmiş. Ayrıca bu dönemde 8 
uluslararası online kongre ve sem-
pozyum, 2 online sergi ile 17 online 
çalıştay düzenledik. Bu bilgilerden 
de anlaşılacağı üzere, koronavirüs 
salgınının eğitim ve bilimi etkile-
memesi için yüz yüze yapamadığı-
mız bilimsel faaliyet ve toplantıları 
online ortamda arttırarak gerçek-
leştirdik. Bundan sonraki süreçler-
de de ülkemizde bilimin geliştiril-
mesi için ne gerekiyorsa yapmaya 
gayret edeceğiz.” diye konuştu.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARINA TÜM HIZIYLA 

DEVAM EDİYORUZ”
Yeni akademik dönemin ha-

zırlık çalışmalarına da başlandığını 
belirten Rektör Zorlu, “Tüm ihti-
malleri değerlendirerek yapılan ha-
zırlık süreçlerinde uzaktan eğitim 
sürecindeki deneyimlerimizi yeni-
likçi uygulamalarla geliştirme ama-
cı taşıyoruz. Bu kapsamda üniver-
sitemizdeki ihtiyaçların anlaşılması 
ve hizmet kalitesinin artırılmasına 
yönelik araştırma-geliştirme faali-
yetlerine öncelik veriyor ve dijital 
dönüşüm uygulamalarına tüm hı-
zıyla devam ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Ek zam biran önce kamu 
görevlilerine verilmelidir

Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin yapmış ol-
duğu 2021 Haziran ayına ait asgari 
geçim endeksi sonuçları değerlen-
diren Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, ger-
çekleşen enflasyonu hatırlatarak, ek 
zam taleplerini yineledi. Kayıpların 
telafi edilmesi için bunun kaçınıl-
maz olduğuna dikkat çeken Ata, 
şunları kaydetti, “Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan alınan Haziran 2021 
fiyatlarına göre yapılan araştırmada 
çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 
4.206,39 TL olarak hesaplanmıştır. 
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddi ise 8.804,97 lira olarak belir-
lenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir 
ailenin asgari geçim haddinin bir 
önceki aya göre 149,85 TL, yüzde 
1,73 oranında arttığını göstermek-
tedir.  Çalışan tek kişinin açlık sınırı 
ise bir önceki aya göre 53,85 TL, 
yüzde 1,67 oranında yükselmiş ve 
3.270,51 lira olarak hesaplanmıştır. 
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin orta-
lama gıda ve barınma harcamaları 
toplamı ise Haziran ayında 3.263,58 
lira olarak tahmin edilmiştir. Yapı-
lan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi 
sağlıklı bir biçimde beslenebilme-
si için gerekli harcamanın Haziran 
2021 verilerine göre günlük 69,459 
lira olduğu belirlenmiştir. Ailenin 
aylık gıda harcaması toplamı ise 
2.083,77 lira olmuştur.  Haziran 
2021 itibari ile ortalama 4.806,24 
TL ücret alan bir memurun ailesi 
için yaptığı gıda harcaması, maaşı-
nın yüzde 43,36’sini oluşturmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu ve-
rilerinde 1.179,81 lira olarak belir-
lenen kira gideri ise Haziran 2021 
ortalama maaşının yüzde 24,55’ine 
denk gelmiştir. Buna göre bir me-
mur, ortalama maaşının %67,91’ini 
yalnızca gıda ve barınma harcama-
larına ayırmak zorunda kalmıştır. 
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için 
ise maaşının yüzde 32,09’u kal-
mıştır.  Ortalama ücretle geçinen 
bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, 

eğitim, haberleşme, giyim gibi di-
ğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması 
için Haziran 2021 maaşından ge-
riye yalnızca 1.542,32 TL kalmış-
tır.  “Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 
milyon vatandaşımızı yakından ilgi-
lendiren Toplu Sözleşme sürecine 
sayılı günler kala, sadece hedefle-
nen enflasyona değil, gerçekleşen 
enflasyon, harcamalardaki artış ve 
büyümenin de dikkate alındığı bir 
sistemde maaş zamlarının belir-
lenmesinin hayati derecede önemli 
olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 
açıklanan Haziran ayı enflasyon ra-
kamının ardından toplu sözleşmede 
yüzde 3 olarak belirlenen oranın 
üstüne yüzde 5.45 enflasyon farkı 
verilmesi bu gerçeği iyice su yü-
züne çıkarmıştır.  yüzde 8,45 me-
mur maaşlarına 2021 yılının ikinci 
yarısı için yapılacak zammı ifade 
etmemekte, yılın ilk yarsında ma-
aşlarının yüzde 5,45 oranında eri-
diğini tescil etmektedir. Buna göre 
memur maaşları 2021 yılı boyunca 
sürekli erimiş, gerçekleşen enflas-
yon ocak ayında verilen yüzde 3’lük 
zammı neredeyse 3’e katlamıştır. 
Kamu çalışanlarımız ve memur 
emeklilerimiz masada bağıtlanan 
rakamın neredeyse üç katı oranında 
enflasyon farkı alacaktır. Daha önce 
de her platformda defalarca dile 
getirdiğimiz gibi, resmi rakamların 
yanında çarşı pazardaki enflasyon 
sabit ve dar gelirlinin belini bükecek 
derecede yükselmiştir. Bu durum 
göz ardı edilemez."
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Cem Zorlu 

Tanfer Ata
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Akviran’ın üçüncü atılımı 1950’li yıllardan sonra başladı
1940’lı yılların ortasından itibaren Akviran’da yeniden başlayan kıpırdanma, yeni atılımları beraberinde getirdi. Bu yıllara kadar ilkokul mezunu 

olmak avantajı yavaş yavaş yok olmaya başlayınca, ilçenin ileri gelenleri büyük bir öngörüyle yeni eğitim yuvaları kazandırılması için kolları sıvadı
Bu dönemde Akviranlı’lar dernekleşmeye ağırlık verdi. Akviran Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği dışında, Su Yolları Derneği, Büyük Cami Derneği, Akören 
Bucağını Güzelleştirme ve Mevcut Yolları Onarma ve Yaptırma Derneği kuruldu ve bu derneklere omuz verenler sayesinde Akviran 3. atılımını gerçekleştirdi

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ-4

Akören’in üçüncü atılımı, 1950’li 
yıllardan sonra başladı. Daha önce okul 
yaptırılarak, eğitime kavuşan Akören, 
bu eğitimler sayesinde önemli bir atı-
lım sağlamıştı. Ancak yıl 1950’lere 
geldiğinde artık ilkokul mezunu ol-
mak avantajını yavaş yavaş yitirmeye 
başlamıştı. Bu durum, Akören’in ileri 
gelenlerini harekete geçirdi ve yeni 
okullar yaptırmak için dernekleşmeye 
gidildi. Bu öngörü sayesinde Akören, 
eğitimde ilerki dönemlerde hiç geri 
kalmayacaktı. Ayrıca Akören, yine ya-
pılan girişimlerle yeni yollara kavuştu. 
Böylece Akören’de yapılamayan resmi 
işler için kolay erişim sağlanmış oldu. 
Akören Tarihi’ni kaleme alan Araştır-
macı-Yazar Muzaffer Tulukcu, Akören 
Tarihi-4’te 1950’li yılları şöyle anlatı-
yor; 

1940’LI YILLAR YENİDEN 
KIPIRDANMA DÖNEMİ 

1940’lı yılların ortasından itibaren 
Akviran’da tekrar bir kıpırdanma baş-
lamıştı. Bu yıllara kadar ilkokul mezu-
nu olmak avantajdı ama 1940’lı yıların 
ortasından itibaren bunun yavaş ya-
vaş yetersiz olacağı fikri ağır basmaya 
başlamıştı.

Kendisi sanat okulu mezunu olan 
ve 1942-46 yılları arasında Belediye 
Başkanlığı yapan Topal Hüseyin la-
kaplı Hüseyin Özkanoğlu’nun önceli-
ğindeki arkadaş gurubu arayış içinde-
lerdi.

Nitekim 1949 yılında Hüseyin 
Özkanoğlu başkanlığında Bilal Aşık, 
(Nalbant) Muharrem Mermer, (Gas-
tanbullu) Mehmet Altınsarı ve (Katip) 
Mustafa Doğru “Okul Yaptırma Ve 
Yaşatma Derneği’ni” kurarak önemli 
bir adım atılmış oldu.

Dernek yönetimi yetersiz olduğu 
için yeni bir ilkokulun ve sonrasında 
da ortaokulun yapılması için kolları 
sıvadılar. Bu konuda önemli bir artı 
vardı. Derneğe birçok Akviranlı des-
tek veriyordu. İşte hatırlanabilen bu 
isimler:

Telefoncu Ömer Çetinel, Arif Ba-
kan, Mustafa Çamlı, Abdullah İnceka-
ra, Abdullah Tekin, Mustafa Yıldırım, 
Marangoz Mehmet Karabüber, Ha-
san Hüseyin Altıntaş, Hasan Hocanın 
Abdullah Gültekin, Arif Harmancı, 
(Dalgacı) Hüseyin Ceylan, (Mersinli) 
M.Ali Harmankaya, Mehmet Emin 
Bilgiç Hoca,   (Terzi) Mehmet Akalın, 
Mehmet Aydın, Sait Aydemir, Kazım 
Erdoğan, Abbas Uğuz, (Dağanacı) Nuh 
Acar, Akif (Çavuş) Tulukcu, Hilimlerin 
İsmail Gültekin, Mustafa Çerezci, Bay-
ram Kutlu, Arif Kılıçarslan, Fevzi Ça-
vuş (Ertaş), Karakülahın M.Ali Eralp.

Kaderin cilvesi 1950 yılında iki 
önemli gelişme Akviran’ın üçüncü atı-
lımı yapmasının habercisiydi. 

1909 Doğumlu Akviran İlkoku-
lu ve devamında Konya Ziraat Okulu 
mezunu olan Ali Rıza Ercan Demokrat 

Parti Milletvekili olarak meclisteydi. 
Aynı yıl doğumlu Konya Sanat Okulu 
mezunu iki önceki dönemde Akören 
Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin 
Özkanoğlu tekrar Belediye Başkanı 
seçilmişti.

Özkanoğlu’nun iki büyük artısı 
vardı. Birincisi ufkunun genişliği, ikin-
cisi ise arkasında onun önderliğinde 
memleketi için fedakârlıktan kaçın-
mayan bir toplum olunca bunu değer-
lendirmesiydi.

Bu dönem ve sonrasının en önem-
li farklılığı sivil toplum kuruluşlarının 
etkinliliği idi. Akviran Okul Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği dışında, Su Yol-
ları Derneği, Büyük Cami Derneği, 
Akören Bucağını Güzelleştirme ve 
Mevcut Yolları Onarma ve Yaptırma 
Derneğine omuz veren hemşerile-
rimiz sayesinde Akviran 3. Atılımını 
gerçekleştirdi.

Bu dönemde tüm nahiyelerde ol-
duğu gibi Adliye Teşkilatı ve Ofis’in 
kurulması da Akviran için takviye vi-
tes olmuştu.

Özkanoğlu ikinci kez başkan olur 
olmaz kolları sıvadı. İlk olarak okul in-
şaatını başlattı. Önce şu anda Müftü-
lük binasının olduğu yere okul yapımı 
için Sarıtaş ve Dinorna Mevkiinden 
gönüllü olarak hane başı at ve öküz 
arabası ile 7’şer araba taş getirildi. 
Sonrasında eski pazar yerinin olduğu 
bu yerin uygun olmadığı düşünüldü. 
200 m kadar kuzey batıda şu andaki 
PTT binasının üst tarafında içerisinde 
3 adet tavuk kümesi, 1 adet kuyu ve 
1 adet sarnıç bulunan 3 dönüm tarla 
Boyacı Veli Evren, Eskioğlanın Ah-
met Darıcı, İllez Alısının oğlu Seyit 
Kapıtaş’tan dönümü 200 liradan satın 
alındı. Millet konuya öyle şartlanmıştı 
ki taşların yeni yerine taşınmasında 
ilkokul öğrencileri bile öğretmenleri 
nezaretinde çalışmıştı.

Tamamen gönüllülük esası ile 
tüm Akviranlı seferber oldu. Kum 
nakli at ve öküz arabaları ile yapılırken 
imdada Hilim Çağdaş yetişti. Belediye 
Başkanı’nın talebi üzerine Konya’dan 
kamyonla gelen Hacı Hilim, Köylünün 
de küreklerle seferber olup Terzioğlu 
Köprüsü’nden 2 kamyon kumun inşa-
at mahalline getirilmesi moral olmuş-
tu.

(Giyrekci) Hasan Hüseyin Yapıcı, 
(Tatoğlan) Mustafa Özkan, (Kocake-
rim) Kerim Dinç, Avdanlı Mustafa Ka-
leli, Çerkezin Abdullah Turcan, Güdül 
Ahmet Taşkın ve oğlu Haydar Taşkın, 
(Dalgacı) Hüseyin Ceylan tüm ustalar 
ve ameleler meccanen okul inşaatında 
emek sarf ettiler. Tüm Akviranlı, Ak-
viran eğitimi için yeni ilkokul ve deva-
mında ortaokul inşaatına şartlanmıştı.

1953 yılında binanın 1.katının ka-
bası tamamlandı. Tek eksik kapı, pen-
cere ve sıralar kalmıştı.

Bunun üzerine Belediye Başka-

nı Hüseyin Özkanoğlu’nun zamanın 
Valisi Kemal Hadimli’yi ziyareti ile ek-
siklik tamamlanınca 1953-54 öğretim 
yılı ile birlikte Akviran İlkokulu yeni 
binasında hizmete başladı.

Eski okul binasından daha geniş 
olunca da 5 sınıf içinde ayrı ayrı sınıf 
imkânı sağlanmış oldu.

Başöğretmen Mustafa Çetin, Koca 
Hüseyin Eruyar, Mustafa Taşbaş ve 
Ayten Balcıoğlu öğretmenlere ilave 
1955 yılında Rahime Gültekin, 1956 
yılında da Perihan Gültekin’in göreve 
başlamaları Akviran eğitimine bir aşa-
ma daha kaydettirmişti.

1914 yılında Akviran İlkokulu, 
adıyla eğitimine başlayan adı 1930’lu 
yıllarda Kurtuluş İlkokulu, 1940’lı 
yıllarda İstiklâl İlkokulu olan eğitim 
yuvası sonrasında da uzun yıllar bu 
binada Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 
olarak, Akviran ve çevre köylerin hiz-
metlerine devam etti.

Bu çerçevede de şu yazı duvara 
nakşedildi.

“SIRTINDA TAŞ ÇEKMEKLE YA-
PILDI BURASI

AKVİRANIN İRFAN YUVASI
DEVLETE MALOLDU 94 BİNE 
TEMELİNİ ATAN VALİ HADİMLİ 

KEMAL”
Akviranlı Özkanoğlu Akviran’ın 

diğer sorun ve ihtiyaçlarına da el at-
maya başladı.

Akviran-Üsküse-Susuz-Yıkık üze-
rinden Alibeyhüyüğü’ne kadar yol ya-
pıldı. Böylece ilçemizin Çumra’ya olan 
ulaşım için ilerleme kaydedilmiş oldu. 
Daha önceki yolculuk Susuz’dan sonra 
Yıkık altından daha sonra yapılan May 
Barajı’nın olduğu boğazdan Çarıklar 
ve Çomaklar üzerinden Konya’ya ula-
şılırdı. Yeni yol yapılınca otobüs önce 
Çumra’ya uğrar ilçede işi olanlar ora-
da iner ve öğle otobüs dönüşüne ka-
dar resmi işlerini halletme imkânına 
kavuşmuştu.

Otobüs öncesi Akviran’ın resmi 
evrak ve mektupları için Postacı Coşar 
haftada 2 gün Çumra’ya gider-gelirdi.

Askere gidecek olanlar yürüyerek 
Çumra Askerlik Şubesine varır, sonra-
da trenle İstanbul’a giderdi.

Nüfusta, adliyede işi olanlar ya yü-
rüyerek ya da at ile Çumra’nın yolunu 
tutardı.

Akviran’daki binaların tescili 1954 
yılında gene bu dönemde yapıldı. Bu 
bir ilkti.

Akviran’da evlerin üstü kara ör-
tülü idi, yuvak yuvmak ve kar yağdığı 
zaman tahta küreklerle damları kürü-
mek zaruretti. Bunu bilen Özkanoğlu, 
Sarayönü Devlet Üretme Çiftliklerin-
den getirttiği 2 kamyon kavak dalları-
nı çay boylarına dikilmesini teşvik etti 
ve dağıttığı bu dallar 1960’lı yıllarda 
büyüdü, 1960 yılların ortasında dam-
lar o kavaklar sayesinde çatı olmaya 
başladı. 1970’li yıllar ortasında çatısız 
ev kalmadı. Dolayısıyla kar kürüme 
ve yuvak yuvma tarih oldu. Bu sayede 
yeni inşaatlarda kavak kullanımı artın-
ca dağlardan kaçak olarak ağaç kesimi 
de azalmaya başladı ve bir süre sonra 
son buldu.

Arıcılık ve elma ekimi bilinmiyor-
du. Özkanoğlu kendisi de arıcılık yapa-
rak hemşerilerini teşvik etti.

Özkanoğlu 2 km. kadar Bayındır 
Yolu tarafından getirttiği su ile adını 
aldığı Yeni çeşme mevkiinde bulunan 
yere Belediye namına elma diktirerek 
hemşerilerini teşvik etti. Bu konuda 
bir önderde Demirci Duran Gündüz) 
oldu. Demirci Duran’ın Dolukuyu 
mevkiinin Akviran’ı gören tarafına 
ektiği ve açtığı kuyudan suladığı elma 

fidanları da bu konuda iyi bir teşvik 
olmuştu.

Bu dönemde Akviran’ın en önemli 
sorunu belki de su idi. Koskoca nahi-
yede çeşme yoktu. Herkes evlerinin 
bahçesinde bulunan kuyulardan ve 
herkesin kullandığı sarnıçlardan bu 
ihtiyacını karşılardı. Bu yüzdendir ki 
Konya çevresinde arazideki sarnıçların 
sayısı Akviran’da hayli fazla idi. Ara-
zide çalışmaya giderken Çukurçimen 
testileri unutulmaz yaz sıcağında suyu 
soğuk sarnıçlar tercih edilirdi. Sarnıç-
ların isimleri genelde onu yaptıran ha-
yırseverlerin isimleri ile anılırdı.

Gatanbullunun Sarnıcı, Boyacının 
Sarnıcı, Abdurrahman Sarnıcı, Feleğin 
Sarnıcı, Hacıkaranın (Köylü) Sarnıcı, 
Bazıları da mevkiine göre veya özel-
liğine göre anılırdı. Yarımca Sarnıcıi 
Dolukuyu Sarnıcı.

 Su sorununa 1954 yılında başlan-
dı. Çukurçimen’den getirilen su 1957 
yılında Goca Çeşme’nin musluğundan 
akıtıldı. Artık Akviran’ın ortasında 
suyu tatlı bir çeşme vardı. Herkes sı-
rasıyla testisini buradan dolduruyor-
du. Artık evinde tokurcakla da olsa 
çamaşırını yıkamayı biliyordu.

1957 öncesi susuzluktan Akviran 
dağılma noktasına gelmişti. Analar 
ve gelinler merkebine binip çamaşır 
yıkamak için Yeni Çeşme ve Yarım-
ca Sarnıcı’nın yolunu tutarlardı. Su 
sorunu Milletvekili Ali Rıza Ercan, 
Ahmet Karaoğlu, Hüseyin Özkanoğ-
lu, Akviranlı’nın çalışkanlığı ve Ma-
car Mehmet Diri’nin de yiğitliğiyle 
aşılmıştı. Henüz evlerde olmasa da 
Goca Çeşme ile önemli bir problem 
çözülmüştü. 1960’lı yıllarda Belediye 
Başkanı Sait Aydemir dönemindede 
evlere su verilince sıkıntı son bulmuş-
tu. 1970 yılları sonunda dönemin Be-
lediye Başkanı Halil Naci Kılıçarslan ve 
D.S.İ de çalışan hemşerimiz Mustafa 
Necati Taşbaş’ın öz verileriyle konu 
takviye edilmişti. 

Tüm bunlarla mesafe kaydedilir-
ken Özkanoğlu ve çevresi Akviran’ın 
eğitimle mesafe kat ettiğini bunun 
içinde zaman kaybetmeden Ortaokul 
yapılmasının önemini biliyordu.

Yeniçeşme’de söğüt ağaçları altın-
da 40 kişiyi aşkın bir gurupla yenilen 
yemek sonrası, okul binasına geçildi. 
Özkanoğlu ilkokulun arka kapısının 
önüne konulan masanın üzerine daha 
önceden hazırlattığı haritayı çıkarttı. 
Bölge Müdürü Sami Yavrucak baş-
kanlığındaki ilgililere, haritayı açarak, 
Perçinlik’in spor sahası yapılması için 
planlandığını izah etti. İlâve çalışma-
larla 7 Temmuz 1958 tarihinde Akvi-
ran Kültürspor resmen kuruldu. Özka-
noğlu bu konuda da Ortaokul Müdürü 
İbrahim Uçkunkaya’yı kulüp başkanı 
yaparak onore etti.

Trabzonspor’un 1967, 
Kayserispor’un 1966, Hataysor’un 
1967 yılında kuruluşu göz önüne alı-
nırsa, Konya’da ilk kurulan Nahiye 
takımının 1958 yılında kurulduğu dü-
şünülürse, birçok şehirden önce ku-
rulması, Özkanoğlu’nun nedenli ileri 
görüşlü olduğunu gösterir.

1950’li yıllarda Akviran’da açıklan 
Demircilik ve Marangozluk Kursu’na 
katılan 30 hemşerimiz meslek sahibi 
oldular ve istikballerini kurtardılar.

1950’li yılların Akviran Belediye 
Başkanı (Topal) Hüseyin Özkanoğlu 
öyle ufku geniş ve memleket Milli-
yetçisiydi ki 1960’lı yıllarda Konyalılar 
çocuklarının İstanbul’da yüksek öğre-
nim yapabilmeleri için Dernek olarak 
Feriköy Öğrenci Yurdu’nun inşaatına 
başlamıştı. Özkanoğlu bu konuya ver-
diği destekle Dernek tarafından Şilt ile 
onore edilmişti.

Nitekim Özkanoğlu’nun da kat-
kıda bulunduğu Feriköy Öğrenci 
Yurdu’nda Cemal Harmankaya, Ser-
vet Karaçelebi, Cafer Gündüz, Behçet 
Kemal Turcan, Osman Altıntaş, Mus-
tafa Mucuk, D.Ali Kutlu başta olmak 
üzere birçok Akviran çocuğu söz ko-
nusu yurttan yararlanarak yüksek öğ-
renimlerini tamamlamışlardı.

Fevzi Çavuş (Ertaş) Terzi Mehmet Akalın Hüseyin Altıntaş Akif Tulukcu Bayram Kutlu Arif Bakan Ömer Çetinel Bilal Aşık Arif Harmancı Abdullah Gültekin Abdullah İncekara Akören’in ilk milletvekili Ali Rıza Ercan

Behcet Kemal Turcan

Belediye Başkanı Halil Naci Kılıçarslan

1950’li yıllarda Atunsaray-Akviran arasındaki Nahiyelik Mücadelesi’ne 
Özkanoğlu 8 sayfalık yazısı ile son noktayı koymuştu

İmar Planı Tahakkuku Defteri’nde M. Ali Buyruk 522, 
Halil Ercengiz 523, Ahmet Esgil 524 numarada kayıtlı 

Belediye Başkanı Hüseyin Özkanoğlu Hüseyin Özkanoğlu ve Mehmet Karabüber

Demirci Duran ekmek kapısı için Avrupa’da 

Dağanacı Koca Nuh (soldan dördüncü) 1950’lı yıllarda genç nesil için heyecan duyanlardan

Hüseyin Özkanoğlu emeklilik sonrası da toprağı için verdiği uğraş ile Akviran’a hastane kazandırdı

1949 yılında Okul Yaptırma Derneği’ni kuran Özkanoğlu okul inşaatının ilk başladığı yıllarda

1950’li yılların Candamarı Goca Çeşme’nin dili olsa da konuşsa 

Akviran Kültürspor Kuruluşu Öncesi

1950 kuşağı Kazım Toydemir, Eyüp Çelebi

1950’lı yılların başarılı Belediye Başkanı 
Hüseyin Özkanoğlu Sanat Okulu’nda eğitim gördüğü yıllarda.Hüseyin Özkanoğlu spor sahasının yeri konusunda 

Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Sami Yavrucak’a bilgi verirken

İbrahim Uçkunkaya

Cemal Harmankaya

Mehmet Ali Eralp Katip Mustafa Doğru M.Emin Bilgiç Hoca Servet Karaçelebi Arif Kılıçarslan Hüseyin Özkanoğlu (bastonlu) Osman Altıntaş ve Cafer Gündüz D.Ali Kutlu

Hüseyin Ceylan M.Ali Harmankaya Mustafa Mucuk Nalbant Muharrem Mermer  

Akören’in ilk İmar Planı Tahakkuku



10 13 TEMMUZ 2021İLAN

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI
TEKNIK VE MESLEK LISESI MEZUNU 

DENEYIMLI DENEYIMSIZ VE
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

İletişim: 0332-3575959  0537-3450505

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

Görüşmeler aşağıda belirtilen 
adreste yüz yüze yapılacaktır.

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

No:211 Karatay / KONYA

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

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
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ESADER Eğitim Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticisi Mehmet Öner, Esader Valide Sultan Külliyesi’nin 2016 
yılından bu yana hizmette olduğunu ifade ederek amaçlarının ideal ve örnek bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı

İdeal ve örnek gençlik yetişiyor
Konya’da eğitim, kültür ve sa-

nat hizmetlerinin yanında; toplum-
sal dayanışma ve yardımlaşmaya 
destek olmak amacıyla 2005 yı-
lında Abdurrahman Durmuş Sert 
önderliğinde kurulan kısa adı ESA-
DER olan Eğitim Sosyal Kültür Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
kurulduğu günden bu yana çocuk-
lardan gençlere, yaşlılardan muha-
cirlere kadar pek çok insana ulaşıp 
maddi ve manevi inşasına vesile ol-
mak üzere hizmetlerini sürdürüyor. 

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE 
KATKI BULUNUYORUZ

ESADER Başkanı ve Konya Eski 
Milletvekili Ziya Ercan dernek ve 
külliye hakkında şu bilgileri verdi, 

“ESADER milli, manevi ve ah-
laki değerlere önem veren, yaşa-
yan, öğreten nesiller yetiştirmeyi; 
toplumun eğitim, sosyal, kültürel, 
ilmi, sağlık, ekonomik ve sanatsal 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi ilke 
edinmiş; sevgi ve kardeşlik duy-
gularını öne çıkaran, Konya’nın 
nadide sivil toplum kuruluşlarında. 
ESADER bünyesinde Altın Gençlik 
Spor ve Sanat Külübü, ESADER 
Sosyal Tesisleri, ESADER Valide 
Sultan Külliyesi, Sultan Yıldız Ço-
cuk Akademisi, Lalezar Derneği, 
Merva, Şebnem Kültür Merkezi ve 
Süreyya Yıldızı Kız Kuran Kursu 
bulunuyor” dedi. 

‘2016 YILINDAN BU YANA 
HİZMETTEYİZ’

ESADER Valide Sultan Külliye-
si Dernek Temsilcisi Mehmet Öner, 
ESADER Valide Sultan Erkek Kur'an 
Kursu hakkında açıklamalarda bu-
lundu. Öner, ESADER Valide Sultan 
Külliyesinin 2016 yılından bu yana 
hizmette olduğunu ifade ederek, 
“ESADER’in hayırsever gönüllüle-
rinin katkılarıyla 2015 yılında inşa 
edilen ESADER Valide Sultan Külli-
yesi Kur’an öğrenme çağındaki yav-
rularımızın modern imkânlarla tahsil 
gördüğü yatılı bir mekân olmuştur. 
ESADER Valide Sultan Külliyemizde 
bulunan 150 yatak kapasiteli yatak-
hane ve 26 derslikli Proje hafızlık ya-
tılı erkek Kuran Kursumuz 2016 yılı 
Eylül ayı itibariyle eğitim öğretim fa-
aliyetlerine Selçuklu Müftülüğümüz 
bünyesinde başlamıştır. Şehit Abdul-

lah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortao-
kulu ile birlikte Hafızlık programı yü-
rüten kursumuzda Arapça ve Kıraat 
sınıfları bulunmakta, öğrencilerimize 
hafızlık yaptırılmakta ve Kuran-ı Ke-
rim ilimleri okutulmaktadır. Çocuk-
larımızın yaş gruplarına göre eğitim 

programları takip edilmekte; drama, 
spor, zekâ oyunları gibi aktivitelerle 
eğitim programı çeşitlendirilmekte-
dir.  Tesislerimizde çocuklarımızın, iyi 
bir eğitimin yanında hoşça vakit ge-
çirmelerini sağlamak amacıyla akıl ve 
zeka oyun bölümleri, halı saha, masa 

tenisi gibi oyun imkanları bulunmak-
tadır. Kursumuzda şu anda kadar 45 
hafız yetişti. Bir hafızın yetişmesi 2,5 
3 yılı alabiliyor. Eylül ayında gerçek-
leştirecek hafızlık sınavına da kursu-
muzda öğrencilerimizi hazırlıyoruz. 
Kursumuz hafızlık ağırlıklı çalışmalar 

gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi 
ilkokul 4. Sınıfı bitirmeden sabahçı 
olmayan öğrencilerimizi kursumuza 
alıyoruz. Çocuklarımıza Kuran-I Ke-
rim okumaya alışkınlık haline getiri-
yoruz. Öğrencilerimiz ilkokul 4. Sınıf-
ta iken aldıkları eğitimler ile hafızlığın 
temellerini oluşturuyoruz. Öğrenci-
lerimiz hafızlık eğitimin almalarının 
yanında normal derslerine yönelik de 
kurslar açıyoruz.  Yine bünyemizde 8 
sınıf öğrencilerimize yönelik lise sı-
navlarına hazırlık çalışmaları kapsa-
mında kurslar düzenliyoruz.  Hafızlık 
öğrencilerimize yönelik kültürel ve 
sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz 
ve bu etkinlikleri de gerçekleştiriyo-
ruz.  Hafızlığı bitiren öğrencilerimize 
akademik dersler dışında İmam Ha-
tip Ortaokullarına destek amacıyla   
Arapça dersi ve ilmihal bilgilerini 
içeren Nimet’ül İslam kitabının oriji-
nalini Osmanlıca olarak okutuyoruz. 
Farklı bir uygulama olduğu için de 
hem öğrenci hem velilerimizin dik-
katini çekiyor. Amacımız yetiştirdiği 
öğrencilerimizin milli ve manevi de-
ğerlerine bağlı, ahlaklı bireyler yetiş-
tirmenin yanında tüm insanlığa hiz-
met etmeyi prensip edilmiş, Allah’ın 
rızasını kazanma noktasında idealleri 
olan , kul hakkına, harama ve helale 
dikkat eden bir gençlik yetiştirmek” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Öner

Fotoğraflarla Srebrenitsa Soykırımı 

‘Meydanlarda olmayı sürdüreceğiz’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Srebrenitsa katliamında 
hayatını kaybedenler anısına fotoğ-
raf sergisi açıldı. Fotoğraf sanatçısı 
Veliya Hasan Begoviç tarafından 
hazırlanan Srebrenitsa Soykırımı Fo-
toğraf Sergisi 14 Temmuz Çarşam-
ba akşamına kadar Kültürpark’ta 
gezilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Srebrenitsa katliamının 26. yıldönü-
münde, Sırplar tarafından gerçek-
leştirilen katliamı anlatan fotoğraf 
sergisi açtı. Bosna Hersekli fotoğraf 
sanatçısı Veliya Hasan Begoviç ta-
rafından Srebrenitsa’da hayatını 
kaybedenlerin anısına hazırlanan fo-
toğraf sergisi, 26 yıl önce Avrupa’nın 
göbeğinde yaşanan soykırımı çarpı-
cı karelerle gözler önüne seriyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Srebrenitsa’da 
yaşanan soykırımda hayatlarını kay-
beden 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi 
rahmet ve dua ile anıyorum.” ifa-
delerini kullanarak herkesi sergiyi 

görmeye davet etti. Sergiyi gezen 
vatandaşlar da Srebrenitsa soykırı-
mının hiçbir zaman unutulmaması 
gerektiğini belirterek, sergiyi dü-
zenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne 

teşekkür etti. Kültürpark’ta açılan 
ve 37 eserden oluşan sergi, 14 Tem-
muz’a kadar 11.00- 20.00 saatleri 
arasında ziyaret edilebilecek. 
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Merkez 
Kurucular Kurulu Üyeleri, Genel 
Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğ-
lu’nun talimatıyla Konya’ya çıkarma 
yaptı. Gelecek Partisi Genel Merkez 
Kurucular Kurulu üyeleri Prof. Dr. 
Ali Akmaz, Abdullah Güzeldülger, 
Ferhat Esener, Ayşe Berrin Sevim-
li ve İl Başkan Yardımcıları Genel 
Başkan Ahmet Davutoğlu’nun ta-
limatıyla STK ve esnaf ziyaretlerin-
de bulundu. Gelecek Partili heyet, 
TÜRK-İŞ Konya Temsilcisi Abdulka-
dir Tamak, Konya Kırmızı Et Üreti-
cileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, 
Konya Baro Başkanı Mustafa Ala-
dağ, Konya STK Platformu Başkanı 
Prof. Dr. Önder Kutlu, İlim Yayma 
Cemiyeti Başkanı Mehmet İncili, 
Kon Tv ve ANMEG Yönetim kurulu 
Başkanı Ahmet Özer, Kanal 42 tele-
vizyonu Genel Müdürü Esat Ergener 
ve esnaf ziyaretlerinde bulundular.

“MEYDANLARDA OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaretlerin ardından İl Yönetim 
Kurulu toplantısına da katılan Kuru-

cular Kurulu Üyelerinden Tarım ve 
Orman Politikaları Başkanı Prof. Dr. 
Ali Akmaz, meydanlarda olmaya 
devam edeceklerini dile getirdi.  Ak-
maz, Genel Merkez olarak Türkiye’yi 

16 bölgeye ayırdıklarını ve yarın se-
çim olacakmış gibi tüm Türkiye’yi 
dolaşarak programlarını anlatmaya 
devam edeceklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ
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Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türki-
ye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla tem-
sil edilecek. 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 
Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçek-
leştirilecek dünyanın en büyük spor orga-
nizasyonunda 108 milli sporcu madalya 
mücadelesi verecek.

TARİHİN EN İYİ İKİNCİ KATILIMI
Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin 

en fazla katılım gösterdiği ikinci organi-
zasyonunu yaşayacak. Daha önce en bü-
yük katılımı 2012 Londra Olimpiyat Oyun-
ları’nda 114 sporcuyla yapan Türkiye, 
Tokyo’ya 108 sporcuyla gidecek.

ERKEKLERDE REKOR KATILIM
Erkek sporcular Türkiye’nin olimpiyat 

tarihinde en yüksek katılım sayısına ulaştı. 
Türkiye’yi Tokyo’da erkeklerde 58 sporcu 
temsil edecek. Daha önceki en yüksek ka-
tılım sayısı 1936’da Berlin’de ve 1948’de 
Londra’da 57’şer sporcuyla olmuştu. 
Kadınlarda ise 50 isim ay-yıldızlı formayı 
taşıyacak. Bu sayı da kadınlarda tarihin 
en iyi ikinci katılımı oldu. 2012 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nda 66 kadın sporcuyla 
temsil edilen Türkiye, tarihinin en iyi 2. ka-
tılımını kadınlar da Tokyo’da yaşayacak.

TAKIM SPORLARINDA VOLEYBOL
Takım sporlarında A Milli Kadın Voley-

bol Milli Takımı, Tokyo’daki tek Türk eki-
bi olacak. Son yıllarda aldığı başarılarla 
adından söz ettiren milli takım tarihinde 
ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak. Milli 
takım 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 
da parkeye çıkmıştı.

Milliler, B Grubu’nda son olimpiyat 
şampiyonu Çin’in yanı sıra ABD, Arjantin, 
İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Olimpiyatlar için 12 kişiye düşürülecek 
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 14 kişilik 
aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, 
Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İs-
mailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, 
Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra 
Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge 
Aköz, Ayça Aykaç

MİLLİ SPORCULAR
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden 

derlenen bilgiye göre, olimpiyat oyunla-
rında Türkiye’yi temsil edecek sporcular 
şöyle: A Milli Kadın Voleybol Takımı (12): 
Nihai kadro sonra açıklanacak. Atletizm 
(25): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Gu-

liyev (200 metre), Abdülselam İmuk, Ayşe 
Tekdal, Meryem Pekmez, Evin Demir, 
Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz (20 km 
yürüyüş), Yasmani Copello Escobar (400 
metre engelli), Yasemin Can (5 bin metre 
ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), 
Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat 
Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen (Ma-
raton), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Tuğ-
çe Şahutoğlu, Özkan Baltacı, Eşref Apak 
(Çekiç atma), Necati Er (Üç adım atlama), 

Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes (100 
metre, 4x100 metre bayrak takımı), Kay-
han Özer, Oğuz Uyar, Ertan Özkan (4x100 
metre bayrak yarışı)

Atıcılık (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş 
(10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün 
(10 metre havalı tüfek), Özgür Varlık (25 
metre çabuk atış tabanca)

Badminton (1): Neslihan Yiğit
Bisiklet (2): Ahmet Örken, Onur Balkan 

(Yol yarışı)

Boks (6): Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse 
Naz Çakıroğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 
kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Necati 
Ekinci (69 kilo), Bayram Malkan (81 kilo)

Cimnastik (5): İbrahim Çolak, Nazlı 
Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil, 
Ferhat Arıcan (Artistik cimnastik)

Eskrim (1): İrem Karamete
Güreş (9): Rıza Kayaalp (Grekoromen 

130 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 
kilo), Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), 
Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Yase-
min Adar (Kadınlar 76 kilo), Taha Akgül 
(Serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (Ser-
best stil 57 kilo), Osman Göçen (Serbest 
stil 86 kilo), Süleyman Karadeniz (Serbest 
stil 97 kilo)

Halter (2): Muhammed Furkan Özbek 
(67 kilo), Nuray Levent (64 kilo)

Judo (6): Kayra Sayit (+78 kilo), Mih-
raç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), 
Vedat Albayrak (81 kilo), Michael Zgank 
(90 kilo), Gülkader Şentürk (48 kilo)

Karate (7): Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu 
(Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 
kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 
kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve 
Çoban (Kumite +61 kilo), Eray Şamdan 
(Kumite 67 kilo)

Kürek (1): Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)
Modern pentatlon (1): İlke Özyüksel
Okçuluk (2): Yasemin Ecem Anagöz 

(Bireysel kadınlar klasik yay), Mete Gazoz 
(Bireysel erkekler klasik yay)

Tekvando (5): Nafia Kuş (+67 kilo), 
Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra 
İlgün (57 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Hakan 
Reçber (68 kilo)

Yelken (8): Deniz Çınar, Ateş Çınar 
(Erkekler 470), Alican Kaynar (Finn), Beste 
Kaynakçı, Okyanus Arıkan (Kadınlar 470), 
Ecem Güzel (Laser radial), Dilara Uralp 
(Rüzgar sörfü), Onur Cavit Biriz (Rüzgar 
sörfü)

Yüzme (11): Berke Saka (200 metre 
sırtüstü), Berkay Ömer Öğretir (100 met-
re ve 200 metre kurbağalama), Merve 
Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest), 
Ümit Can Güreş (100 metre kelebek), 
Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), 
Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest), 
Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre 
serbest), Viktoria Zeynep Güneş (200 met-
re karışık), Defne Taçyıldız (200 metre ke-
lebek), Baturalp Ünlü (200 metre serbest), 
Yiğit Aslan (800 metre serbest) n AA

108 milli sporcu
Tokyo’da yarışacak 
23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek 2020 Olimpiyat Oyunla-
rı'nda milli sporcular 18 branşta temsil edilecek. Türkiye, 2012’den sonra (114), 108 sporcuyla tarihinin en 

fazla katılım gösterdiği olimpiyatını yaşayacak. A Milliler adına 58 erkek, 40 da kadın sporcu yarışacak Fenerbahçe yeni sezon
hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray’ın maçını
Hernandez yönetecek

Rizespor’un
kampı sürüyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düz-
ce'de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günün 
ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Serkan Acar 
Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör 
Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 
dayanıklılık testi uygulandı.

Sarı-lacivertli takım 2 gruba ayrılırken, futbolcular ya-
rım saat arayla dayanıklılık testlerine girdi. Kaleci Altay 
Bayındır, takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışma-
larına devam etti. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı 
günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. n AA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasa-
ray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, 
İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez 
düdük çalacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açık-
lamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak 
müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo 
ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü 
hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek. n AA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon ha-
zırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını 
sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren 
yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yük-
sek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent 
Uygun yönetiminde çalıştı.

Erzurum kampının ikinci haftasına çift antrenmanla 
başlayan ekip, ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. 
Oyuncular, toplu istasyonlardaki teknik idmanın ardından 
gruplar halinde dayanıklılık koşusu yaptı. n AA

Yeni sezonun hakemleri açıklandı Kenan ve Rosier tamam, Ghezzal sırada
Futbolda 2021-2022 sezonunda 

görev yapacak hakemler belli oldu. 
Türkiye Futbol Federasyonundan 
(TFF) yapılan açıklamaya göre, 
"MHK Talimatı'ndaki değişiklikler 
doğrultusunda Merkez Hakem Ku-
rulu, 2021-2022 sezonunda görev 
yapacak hakem ve gözlemcileri 
açıkladı." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sonunda yaşı ne-
deniyle hakemliği bırakacağı öne 
sürülen Fırat Aydınus, Süper Lig 
hakem listesinde yer aldı.

TFF'nin internet sitesinde, Sü-
per Lig, A, B, C Klasman, Kadın Böl-
gesel ve Bölgesel'de hakem ile yar-
dımcı hakem listelerine yer verildi. 
Ayrıca Süper Lig, A, B, C Klasman 
ve Bölgesel'de gözlemci listeleri de 
paylaşıldı.

Yeni sezonda Süper Lig'de gö-
rev yapacak hakemler şöyle:

Hakem:
Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Er-

kan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, 

Burak Şeker, Sarper Barış Saka, 
Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, 
Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür 
Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt 
Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Gö-
çek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, 
Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan 
Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut 

Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir 
Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol.

Video Yardımcı Hakem:
Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, 

Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Ma-
lok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, 
Erkan Engin.
n AA

Transfer çalışmalarını yürüten 
ve Salih Uçan'ı kadrosuna katan Be-
şiktaş, Kenan Karaman ve Valentin 
Rosier'de de mutlu sona ulaştı. Si-
yah-beyazlılar, Ghezzal konusunda 
da Leicester'ın bonservis indirimi 
yapmasını bekliyor.

Salih Uçan'ı kadrosuna kata-
rak ilk takviyesini yapan Beşiktaş, 
Kenan Karaman'da da mutlu sona 
ulaştı. Geçtiğimiz ay sonunda bu 
oyuncuyla 3 yıllık ön protokol imza-
layan siyah-beyazlılar, Başkan Ah-
met Nur Çebi'nin de protokole onay 
vermesiyle birlikte Kenan Karaman'ı 
kadrosuna kattı. Yıllık 900 bin Euro 
alacak olan Kenan Karaman'ın 
önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı 
ekibe dahil olması beklenirken, ta-
raftarların merakla beklediği Rosier 
konusu da çözüme kavuştu. Sporting 
Lizbon ile bu futbolcunun bonservisi 
konusunda anlaşmaya varan Beşik-
taş Yönetimi, Rosier'e 4 yıllık imza 
attıracak.

GHEZZAL İÇİN 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Ghezzal'ın me-
najeriyle bir araya gelen ve futbol-
cuyla anlaşan Beşiktaş Yönetimi, 
bonservis konusunu da çözüme 
kavuşturmak üzere. 3 milyon Euro 
bonservis bedeliyle bu futbolcuyu 
kadrosuna katmak isteyen siyah-be-
yazlılar, Leicester Yönetimi'ni ikna 
etmek için görüşmelerini sürdürü-

yor. İki tarafın anlaşması için arada 1 
milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenilir-
ken, özellikle Ghezzal'ın Beşiktaş'ta 
oynamak istemesi nedeniyle, İngiliz 
ekibinin bonservis bedeli konusunda 
kolaylık sağlaması bekleniyor. Be-
şiktaş, 24 Temmuz'da başlayacak 
olan İspanya kampı öncesinde Ra-
chid Ghezzal'a imza attırmak ve bu 
futbolcuyu kampa götürmeyi hesap-
lıyor. n İHA
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Türkiye Kick Boks Federasyonu faali-
yet programında yer alan Gençler ve Bü-
yükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası 60 
ilden 1500 sporcunun katılımıyla Şırnak’ta 
düzenlendi. Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü Kick Boks Takımı Sporcuları Fatih Koç-
yiğit ve Büşra Güneş Şırnak’ta düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası’nda madalya kaza-
narak Milli Takıma girmeye hak kazandı 

Türkiye Kick Boks Federasyonu faali-
yet programında yer alan Gençler ve Bü-
yükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası 60 
ilden 1500 sporcunun katılımıyla Şırnak’ta 
düzenlendi. Pandemi dönemi nedeniyle 
aynı zamanda Milli Takım seçmesi olan 
şampiyonadan Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcuları Fatih Koçyiğit ve Büşra 
Güneş madalya ile dönmeyi başardı. Full 
Contact kategorisinde 57 kg da mücade-
le eden Milli Sporcu Fatih Koçyiğit final 
maçında rakibini mağlup ederek Türkiye 
Şampiyonu oldu. Fatih Koçyiğit şampi-
yonluğun yanı sıra Ekim ayında İtalya’da 
düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Şam-
piyonası’nda Milli Takım adına yarışarak 
şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek. Fatih 
Koçyiğit geçtiğimiz yıllarda katıldığı Av-
rupa ve Dünya Şampiyonalarında bronz 
madalya kazanarak önemli bir başarıya 

imza attı. Genç Bayanlar 65 kg full Conta-
ct kategorisinde mücadele eden bir diğer 
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 
Büşra Güneş, Türkiye Şampiyonası’nda 
finalde ki rakibine mağlup olarak Türkiye 
ikincisi oldu. Büşra Güneş önümüzdeki 
aylarda düzenlenecek olan Uluslararası 

Turnuvada Milli Takım adına mücadele 
edecek.

PEKYATIRMACI: SPORCULARIMIZI VE 
ANTRENÖRLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Altyapımızdan yetişerek 
önemli başarılara imza atan sporcuları-

mız Fatih Koçyiğit ve Büşra Güneş’i tebrik 
ediyorum. Sporcularımızın gayretleri so-
nucunda bu başarılara ulaşması, kulübü-
müzü ve şehrimizi Milli formayla temsil 
edecek olması bizleri gururlandırıyor. 
Uluslararası Şampiyonalarda da kulübü-
müze madalya kazandıracaklarına inancı-
mız tam. Her iki sporcumuza da başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

AKER: MİLLİ TAKIM 
EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİ!

Şampiyona sonrası konuşan Selçuk-
lu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı  
Başantrenörü  Mevlüt Aker, “Son 1,5 yıl-
dır pandemi dönemi olmasına rağmen 
antrenmanlarımızı hiç aksatmadık. Spor-
cularımızın en büyük hedefi milli forma 
ile ülkemizi temsil etmekti. Fatih Koçyiğit 
geçmiş dönemde hem Dünya hem de Av-
rupa şampiyonasında madalya kazanan 
bir sporcumuz. İnşallah İtalya’da düzen-
lenecek olan Dünya Şampiyonası’nda da 
altın madalya kazanarak bizleri bir kez 
daha gururlandıracaktır. Sporcumuz Büş-
ra Güneş’te Uluslararası Turnuvada milli 
forma ile kulübümüzü ve şehrimizi temsil 
edecek. Onunda milli Takım ile ilk madal-
yasını kazanacağına inanıyorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesporlu
Fatih ve Büşra milli takımda
Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası 60 ilden 
1500 sporcunun katılımıyla Şırnak’ta düzenlendi. Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı Sporcuları Fatih Koçyiğit 

ve Büşra Güneş Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanarak Milli Takıma girmeye hak kazandı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 
başpehlivanlık müsabakalarında Türkiye 
ikincisi olan aslen Beyşehirli İsmail Koç 
için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye’de geleneksel olarak bu yıl 
660. kez gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar 
yağlı güreşleri, başpehlivanlık müsaba-
kalarında Beyşehirli İsmail Koç finalde 
Türkiye ikincisi oldu. 

Er meydanında rakiplerini bir bir 
yenerek finale adını yazdıran ve Türkiye 
ikincisi olan Koç, kendini destekleyen 
Beyşehirli vatandaşlara ve Beyşehir Bele-
diye Başkanı Adil Bayındır’a desteklerin-

den dolayı teşekkür etti.
Başkan Bayındır mesajında, “Er 

meydanlarının en uzun pehlivanlarından 
olan Beyşehir’imizin gururu Başpehliva-
nımız İsmail Koç, Kırkpınar’daki ikincilik 
derecesi ile şehrimizi ve Konya’mızı en iyi 
şekilde temsil etmiştir. Başpehlivanımız 
İnşallah önümüzdeki günlerde şehrimizi 
ziyaret edeceğini söyledi. Bizlerde Koç’u-
muza yakışır bir karşılama boynumuzun 
borcu olsun. Ben başta İsmail Koç’a ve 
şehrimizin adını duyuran tüm sporcula-
rımızı canı gönülden kutluyorum. Allah 
onların atalarından, hocalarından razı 
olsun.” n SPOR SERVİSİ

Başkan Bayındır, Beyşehirli İsmail Koç’u tebrik etti 

Ali Karakaya 1 
sezon daha 1922’de

Basketbol 
şöleni başlıyor

UEFA ırkçı 
paylaşımları kınadı

1922 Konyaspor’un geçen sezon devre arasında Kon-
yaspor’dan kiraladığı Ali Karakaya, bu sezonda pilot takım-
da devam edecek. Orta alanda iyi bir performans sergileyen 
Ali’nin kendisini daha da geliştirmesi ve tecrübe kazanması 
adına alınan karar doğrultusunda 1 sezon daha 1922 Kon-
yaspor’da forma giyeceği öğrenildi.

Öte yandan geride kalan sezonu Konyaspor U19 Takı-
mı’nda tamamlayan kaleci Ali Rıza Kırmızıtaş’ın yeni se-
zonda 1922 Konyaspor kadrosunda yer alacağı ifade edildi.
n SPOR SERVİSİ

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 13-18 Temmuz 2021 tarih-
leri arasında Konya’da düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kızlar 
Avrupa Challenger’da mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar organizasyondaki ilk maçında bugün Rus-
ya ile karşılaşacak. Milliler 14 Temmuz Çarşamba günü 
Fransa, 15 Temmuz Perşembe günü de Belarus ile karşı 
karşıya gelecek. Bir günlük aranın ardından 17 Temmuz 
Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak Ay-yıldızlılar, 18 
Temmuz Pazar günü oynayacağı Polonya müsabakasıyla 
maçlarını tamamlayacak.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımının Konya Spor ve Kongre 
Merkezi'nde oynayacağı müsabakalar saat 18.00’de başla-
yacak.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger’da tüm kar-
şılaşmalar Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube 
adresinden canlı olarak yayınlanacak. n SPOR SERVİSİ

UEFA, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa 
Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrası İngiliz futbolcular 
için sosyal medyadan yapılan ırkçı paylaşımları kınadı. Bir-
liğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, EURO 
2020 finali sonrası bazı İngiliz oyunculara sosyal medyadan 
yöneltilen iğrenç ırkçı saldırıları şiddetle kınıyor. Bu tip şey-
lerin futbol ve toplumda yeri yok. Buna maruz kalan oyuncu-
ları ve İngiltere Futbol Federasyonunun verebileceği olası 
en ağır cezaları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. n AA

Karatay Yaz Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor
Konya’nın merkez Karatay İlçe 

Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len ve pandemi dolayısıyla geçen yıl 
ara verilen Karatay Yaz Spor Okulları 
eğitimleri yeniden başladı.

Çocukların hem fiziksel hem de 
zihinsel olarak gelişimine katkı su-
nan ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi 
hedefleyen Karatay Belediyesi Yaz 
Spor Okulları eğitimlerine başladı. 
Bu yıl toplamda 9 spor branşıyla 
kapılarını açan proje kapsamında 
432 öğrenci kayıt yaptırdı. Projeyle 
sporcular, okulların tatile girmesiyle 
birlikte yaz aylarını en iyi bir şekilde 
değerlendirme fırsatı bulurken, ye-
teneği olan söz konusu sporcuların 
kendilerini çok daha iyi yetiştirme 
imkanına da kavuşmuş oluyor. Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca da 31 Ağustos’a kadar sürecek 
eğitimler kapsamında devam eden 

antrenmanları ziyaret ederek spor-
cularla buluştu. Sporcularla bir süre 
süre sohbet eden ve hocalarından 
eğitimler hakkında bilgi alan Başkan 
Hasan Kılca, geleceğin teminatı olan 
çocuklar için ellerinden gelen her tür-
lü çabayı gösterdiklerini kaydetti.

“PROJELERİMİZLE 
HEMŞEHRİLERİMİZİN 

HİZMETİNDEYİZ”
Karatay Yaz Spor Okullarına bü-

yük bir ilginin olduğunu kaydeden 
Hasan Kılca, çocukların spora yö-
nelmesi ve herhangi bir spor bran-

şına yeteneği olan gençlerin yetiş-
mesine katkı sağlayan projeyi çok 
önemsediklerine vurgu yaptı. Kılca, 
öğrencilerin zihinsel ve bedensel 
gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz 
tatillerini verimli geçirmelerini sağ-
lamak amacıyla düzenledikleri Kara-

tay Yaz Spor Okullarına bu yıl devam 
ettiklerini belirterek, “Tabii pandemi 
dolayısıyla geçtiğimiz yıl ara vermiş-
tik ancak bu yıl sınırlı sayı ve branş-
ta olsa da eğitimlerimize başladık. 
Pandemi şartları düzelirse inşallah 
ilk yılımızda olduğu gibi önümüzdeki 

yıllarda da yoğun bir öğrenci kardeş-
lerimize hizmet vermeyi hedefliyo-
ruz. İlçemizi sporun merkezi yapma 
gibi bir hedefimiz vardı. İlçemize 
değer katan Karatay Yaz Spor Okulla-
rımızla çocuklarımızı hem kötü alış-
kanlıklardan uzaklaştırıyor hem de 
çocuklarımızın kendilerini daha iyi 
geliştirmelerini istiyoruz. Karatayı-
mız sportif faaliyetlerde adından söz 
ettirecek başarılı gençlerimizi içeri-
sinde barındırıyor. Okullarımızdaki 
yetenekli öğrencilerimiz ilçemizi en 
iyi şekilde temsil ediyor. Amacımız 
bu cevhere sahip gençlerimizin gö-
zündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve on-
ları geleceğe daha güçlü hazırlamak; 
sportif eğitimi yaygınlaştırmak. Bu-
nun içinde Karatay Belediyesi olarak 
çocuklarımızın ve gençlerimizin her 
zaman yanında olmaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu. n SPOR SERVİSİ



15 13 TEMMUZ 2021RÖPORTAJ

Yıldızhan Turizm’in genç yöneticisi Emre Yalçın, sektör ve projelerine dair 10’Lar Dergisi’ne 
değerlendirmeler yaptı. Yalçın, “2021 yılında özellikle turizm sektöründen umutluyuz” dedi

2021 umut oldu
Çeyrek aşıra yaklaşan tecrübesi 

ile sektörünün lider firmalarından 
olan Yıldızhan Turizm, kalitesi ve 
tecrübesi ile sektöre yön veriyor. 
Turizm alanında yaptığı yenilikler 
ile dikkat çekmeyi başaran Yıldız-
han Turizm, en başından itibaren 
pandemi döneminde de projeler 
üretmeye devam etti. Yıldızhan 
Turizm’in genç yöneticisi Emre 
Yalçın, sektör ve projelerine dair 
10’Lar Dergisi’ne değerlendirmeler 
yaptı. Yalçın, “2021 yılında özellik-
le turizm sektöründen umutluyuz” 
dedi.

Emre Yalçın kimdir?
1993 Konya doğumluyum. 

Lisans eğitimimi tamamladım , 
meslek olarak avukatlık yapıyorum. 
Hem de taşımacılık yapıyoruz, yak-
laşık 300 aracımız var. Bu iş bizim 
baba mesleğimiz yani çekirdekten 
bu işi yapıyoruz.

Kaç personeliniz var, kaç kişi 
istihdam ediyorsunuz?

75 kişi istihdam ediyoruz, bu-
nun dışında da kendi aracı ile çalı-
şan ekip arkadaşlarımız var.

Pandemi sektörü nasıl etkile-
di?

Özellikle okul ve turizmde cid-
di sıkıntılar yaşadık. Biz yaklaşık 3 
yıldır ağırlığı personel taşımaya ver-
miştik ve pandemiden dolayı bazı 
işlerimiz sekteye uğradı.

Bu dönemde devlet desteği 
kullandınız mı?

Yaklaşık 2 ay… Pandeminin 
başlangıcında destek aldık, sonra-
sında kullanmadık.

Peki yeterli buluyor musunuz 
verilen desteği?

Tamamen zararımızı karşıla-
masa da bir nebze rahatlattı.

Özellikle okul servislerinde 
ciddi sıkıntılar oldu. bu sıkıntılarla 
ilgili çalışma yapıldı mı?

Gerekli müracaatı yaptık, kar-
şılamaya çalıştılar fakat yeterli 
olmadı. Biz hizmet sektöründe ol-
duğumuz için ürün satışı olsa me-
sela bir tavan fiyat veya taban fiyat 
belirleriz fakat böyle bir durum söz 
konusu olmadı. Bu sektörde böyle 
bir imkanımız yok. 

2021 yılından beklentiniz ne-
dir?

2021 yılında özellikle turizm 
sektöründen umutluyuz, bu sene 
daha sistematik olarak işlerimizin 
aksamayacağını düşünüyoruz.

Biraz da geleceğe yönelik pro-

jelerinizden bahsedelim?
Tabii biz tüm Türkiye’de hiz-

met veren bir firmayız ve ilerleyen 
süreçte yurtdışı seyahat projele-
rimizde var hatta bir projemiz ile 
Konya’da ilk olacağız. O da sürpriz 
olsun açıklamayayım.

Emre Yalçın iş harici neler ya-
par?

Genellikle vaktimizin çoğunu 
işimize ayırdığımız için pek sosyal 
faaliyetlere vaktimiz olmuyor fakat 

hafta sonları fırsat buldukça kamp 
yapıyoruz.

Peki şirkette babanız ile ilişki-
niz nasıl?

Daha çok arkadaş gibiyiz. Genel 
olarak istişareyi seven birisi olduğu 
için sürekli iletişim halindeyiz.

STK’larda bir faaliyetiniz var 
mı?

Bir girişimimiz var fakat henüz 
netleşmedi.

Peki gençlere tavsiyeleriniz ne-
dir?

Özellikle bizim yaş grubumuz-
da en çok akıllarda olan soru baba 
ile mi çalışacaksın yoksa kendi başı-
na mı çalışacaksın? Öncelikle bu yol 
ayrımını çok iyi yapmaları lazım. İki 
farklı alanda ilerlendiği zaman birisi 
her zaman eksik kalıyor. Tek alan-
da uzmanlaşmalarını ve o sektörün 
ismi anıldığı zaman akıllara sizin is-
minizin gelmesi gerekir.

20 yıl sonra kendinizi nerede 
görüyorsunuz?

Allah nasip ederse kendi mesle-
ğim ile alakalı kendimi geliştirmek 
istiyorum, turizm alanında tanınmıi 
bir avukat yok, ben bu sektörün 
içindeyim ve bu sektörün sorunla-
rını çok iyi biliyorum.

Konya, turizm alanında çok po-
tansiyel bir şehir, kültürü ile sosyal 
faaliyeti ile, yer altı kaynakları ile 
çok potansiyel bir şehir fakat biz 
Konya’yı geliştiremiyoruz.

Bu konuda ne yapmak lazım?
Bu hususta aslında STK’lara 

ciddi sorumluluklar düşüyor ve bu 
konuda turizm ile uğraşan kişile-
rin ciddi projeler geliştirmesi lazım 
Konya denince akla sadece Mev-
lana geliyor mesela, Çatalhöyük’ü 
bilmiyor, Beyşehir’i bilmiyor, Kilist-
ra’yı bilmiyor. Bu konuda STK’lar 
ve belediyelerin ciddi anlamda ya-
tırımlar yapması lazım. Bu konuda 
önceliğimiz gelecek nesiller olmalı 
ve onlara bu kültürü ve mirası ta-
nıtmalıyız.

Emre Yalçın

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



1922 Konyaspor Beyaz 
Grup’ta yer alacak 

TFF 2.Lig’de grup kura çekimi 
dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçek-
leştirildi. 

Kura çekimine TFF Başkan Vekili 
Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ve 
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 
Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, 
kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 
Temsilcimiz 1922 Konyaspor Beyaz 
Grup’ta yer aldı. 

Çekilen kura sonrasında Beyaz 
Grup’a düşen Karatay Termal 1922 
Konyaspor’un rakipleri de belli oldu. 
Kura çekimine 1922 Konyaspor adı-
na Genel Sekreter Bekir Akdemir ve 
Altyapı Sorumlusu Tahir Gülnitikler 
katılırken, Yeşil-Beyazlıların rakipleri 
şu şekilde oluştu:

Kırklarelispor, Pendikspor, Zon-
guldakspor, Kastamonuspor, Kırşehir 
Belediyespor, Eskişehirspor, Ankara 
Demirspor, Karacabey, Akhisarspor, 
Bucaspor, Uşakspor, Nazilli Beledi-
yespor, Isparta 32 Spor, Şanlıurfaspor, 
Tarsus İdman Yurdu, Amed Sportif Fa-
aliyetler, Erzincanspor, Pazarspor.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig; 
Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba 
ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz 
Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. 
Lig'de yeni sezon ise 4-5 Eylül'de baş-
layacak. Grup kura çekiminin ardın-
dan ilerleyen günlerde fikstür çekimi 
yapılacak. 

Öte yandan Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları 
da başladı. Yeşil Beyazlılar dün akşam 
saatlerinde gerçekleştirdiği antren-
manla yeni sezona merhaba dedi. 22 
Temmuz’a kadar Tatlıcak Tesisleri’n-
de hazırlıklarını sürdürecek olan Yavru 
Kartal, 23 Temmuz’da Afyonkarahi-
sar’da ikinci etap kamp hazırlıklarını 
gerçekleştirecek. 

Transfer anlamında da şu ana 
dek 4 oyuncuyla sözleşme imzalayan 
Karatay Termal 1922 Konyaspor, bek-
lemeye geçti. Konyaspor kampından 
takıma katılacak muhtemel bazı oyun-
cuları bekleyen Yeşil-Beyazlılar, for-
vete 1 transfer yapmayı düşünüyor. Bu 
anlamda çalışmalarını sürdüren Yavru 
Kartal, acele etmeyecek.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları ara-
lıksız devam ediyor. Bir yandan transfer 
çalışmalarını sürdüren Anadolu Kartalı, 
bir yandan da fiziksel olarak yeni sezona 
hazırlanıyor. Konuyla ilgili resmi internet 
sitesinden bir açıklama yayınlayan Ye-
şil-Beyazlılar,2021-2022 Sezonu hazırlıkları-
nı sürdüren İttifak Holding Konyaspor’umuz, 
günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde 
gerçekleştirdi.

Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve 
yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde Ka-
yacık Tesisleri’mizde yapılan antrenmana, 
tedavilerine devam edilen ve çalışmalarını 
takımdan ayrı sürdüren Marin Anicic, Musa 
Çağıran, Alper Uludağ ile Serdar Gürler ka-
tılmadı.

Isınma hareketleri ve çabukluk çalışma-
sı ile başlayan antrenman, topla oyun ve pas 
çalışması ile devam etti.

Oyuncularımız, antrenmanı çift kale 
maç ile sonlandırdı." ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Kartal çabukluk çalıştı

TFF Süper Lig'de 2021-2022 sezonun 
fikstürü bugün çekilecek. TFF Süper Lig fikstür 
çekimisaat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çeki-
mi ise yarın saat 15.00'te TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 
yapılacak. 

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin 
katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan 
canlı olarak yayınlanacak. 

Geride kalan sezonda Süper Lig'de 21 
takımın olmasından dolayı ilk haftayı BAY 
geçen İttifak Holding Konyaspor'un bugünkü 
çekilecek olan fikstürde ilk haftadaki rakibi 
merakla bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Fikstür çekiliyor
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