
Karatay’dan 41. 
konut hamlesi

Karatay’ı imar ve ihya eden 
birçok kentsel dönüşüm pro-
jesini hayata geçiren Karatay 
Belediyesi, 41’inci toplu konut 
hamlesi olan “Akıncıpark 
Toplu Konut Yapı Kooperati-
fi”nin temelini de düzenlenen 
programla attı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

05 06 120403 Elektrikli bisiklet ve 
scooterlara dikkat

Aksaraylı şehit son  
yolculuğuna uğurlandı 

Bayındır pazar  
esnafıyla buluştu

Bu lise parmakla 
gösteriliyor

Öztürk ve Solmaz’dan 
Cemiyet’e ziyaret 

Çin’le yarışıyoruz
Pandemiye rağmen 
çarkları döndürmeyi 

sürdüren sanayici, son 
2 yılda büyük başarı 

gösteriyor. Bu başarıyla 
birlikte ihracatta önemli 
rekorlar elde edilirken, 

Türkiye dünya pazarında 
Çin’e karşı alternatif oldu

DÜNYANIN GÖZÜ 
TÜRKİYE’DE 

Pandemi sürecinin ihracata olumlu 
yansıdığını belirten Sumak Metal 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
Sumak, “Pandeminin Çin’den çıkıp 
dünyaya yayılmasıyla, ekonomik 
dengeler değişti. Türkiye bu konuda 
ön plana çıkmayı başardı. Bu neden-
le Avrupa ve Amerika gibi bölgeler, 
Çin yerine Türkiye’yi tercih etmeye 
başladı. Dolayısı ile dünyanın Çin’i 
Türkiye olmaya başladı” dedi.

YATIRIMLARI 
DURDURMADILAR

Sumak Metal olarak makine parkurla-
rını artırmayı sürdürdüklerini belirten 
Sumak, “Yeni aldığımız makine, daha 
hızlı kesim yapabilen bir tezgah. Aylık 
kapasitemiz 200-250 ton civarıydı, şu-
anda kapasitemiz 450-500 tona kadar 
çıktı. Piyasada rekabet gücümüzü artır-
mak ve Sumak Metal’in kalitesini daha 
da üst düzeye çıkarmak için böyle bir 
yatırıma girmiş olduk” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 2’DE

n Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, rüzgarla birlikte 
hızla yayılan, zaman zaman kontrol altına alınsa da etkisini 
yitirmeyen orman yangını büyük çapta zarara yol açtı. Yangın 
nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 122 kişi yangından 
etkilendi. Çok sayıda hayvan telef oldu. Bölge halkı ise 
yangını söndürmek için seferber oldu.
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Rekoltede 
kayıp yıl! 

Geçen yıla oranla rekolte ve kalitede büyük oranda düşüş ya-
şandığını belirten Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 
sulak alanlarda yüzde 30, kıraç alanlarda yüzde 51 oranında 
rekolte düşüşü olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

SELÇUKLU, AŞI İÇİN 
SEFERBER OLDU

YERLİ OTOMOBİLİN 
BAYİSİ OLMAK İSTİYORUZ

Selçuklu Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak ama-
cıyla belediye hizmet binasında aşı uygulaması başlattı. 
Başkan Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşları aşı konusunda 

duyarlı olmaya çağırdı. n HABERİ SAYFA 12’DE

Babasından aldığı bayrağı daha ileri taşıma adına 
sektöründe önemli hedefleri olan Motorcu Otomotiv 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Motorcu, 2023 yılında 
seri üretime geçilmesi planlanan yerli otomobilin de 

Konya’daki bayisi olmayı istiyor.
n HABERİ SAYFA 15'TE

Köyceğiz Caddesi 
baştan aşağı yenilendi

Meram Belediyesi’ne bağlı ekipler Köyceğiz 
Caddesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Cad-
denin 1 kilometrelik kısmında sıcak asfalt serimi 
gerçekleştirilirken yenilenen kaldırımlar ve yol 

çizgileriyle bölgeye yeni bir hüviyet kazandırıldı.
n HABERİ SAYFA 11'DE

n Manavgat’tan sonra Muğla Mar-
maris’te de orman yangını çıktı. Öte 
yandan Adana Kozan, Osmaniye 
Kadirli, Mersin Aydıncık, Hatay Be-
len, Kayseri Yahyalı, Kocaeli Kör-
fez, Kahramanmaraş Onikişubat 
ve Kütahya Emet de orman 
yangınlarıyla boğuşuyor. 

Türkiye yangın yeri! Türkiye yangın yeri! 
n Yangın nedeniyle İç Anadolu’yu 
Akdeniz’e bağlayan Akseki Kavşağı’ndan 
itibaren Antalya istikametinde gidişlere 
zaman zaman izin verilmezken, ulaşım 
Beyşehir üzerinden sağlandı. Öte yandan 
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
de yangının çıktığı ilk saatlerde gittikleri 
Manavgat’ta çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. BİLANÇO 

AĞIRLAŞIYOR!
n HABERİ SAYFA 10’DA

Bakan Pakdemirli: 
Yangınların sebebiyle 
ilgili çok yönlü 
soruşturma yapılıyor.
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Pandemi şartlarına rağmen yatırımlarını sürdüren Sumak Metal, yeni lazer kesim makinesiyle birlikte kapasitesini iki katına 
çıkardı. Sumak Metal Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Sumak, ekonomiye katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi

Pandemiye rağmen 
kapasite iki katına çıktı

Sumak Metal, 2008 yılından 
beri Konya Büsan Özel Organize 
Sanayi’ndeki toplam 6000 met-
rekare kapalı alanda yedek parça 
üretimini sürdürüyor. Başta Al-
manya, İngiltere, Fransa, Hindis-
tan, Letonya olmak üzere birçok 
ülkeye lazer, kesim, büküm ürün-
leri ihraç ederek milli ekonomiye 
katkı sağlayan Sumak Metal, bu 
anlayışla yatırımlarını da sürdü-
rüyor. Sektörde gelen taleplere 
karşılık vermek, ihracatı artırmak 
adına yeni bir lazer kesim makine 
yatırımı yapan Sumak Metal, aylık 
200-250 ton olan kapasitesini 500 
tona çıkarmış durumda. Kaliteli iş 
ve hızlı çözüm adına yatırım yap-
mayı sürdüreceklerini belirten Su-
mak Metal Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Sumak, “Sumak Metal; 
teknolojik ve lojistik son gelişimle-
re ulaşmış, geniş ürün yelpazesine 
sahip, çözüm odaklı bir şirkettir” 
dedi.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKTI 
Yeni yatırımlarıyla ilgili değer-

lendirmelerde bulunan Sumak Me-
tal Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
Sumak, bünyelerinde bulunan 2 
lazer kesim makinesine yenisini 
kattıklarını söyledi. Yeni makine-
lerinin oldukça güçlü ve kapasiteli 
bir makine olduğuna dikkat çeken 
Sumak, “Yeni aldığımız makine, 
daha hızlı kesim yapabilen bir tez-
gah. Aylık kapasitemiz 200-250 
ton civarıydı, şuanda kapasitemiz 
450-500 tona kadar çıktı. Tezgahı-
mız kuvvetli olduğu için böyle bir 
artış olacak. Biz fason iş yaptığımız 
için rekabet çok önemli. Rekabet 
edebilmek için de hızlı kesim, kali-
teli kesim çok önemli. Bu anlamda, 
piyasada rekabet gücümüzü artır-
mak ve Sumak Metal’in kalitesini 
daha da üst düzeye çıkarmak için 
böyle bir yatırıma girmiş olduk. Bi-
zim için önemli bir yatırımdı” dedi.

ÜRETEK KATKI SAĞLIYORUZ 
Pandemiden dolayı dünya eko-

nomilerinde dengelerin bozuldu-
ğunu buna rağmen Sumak olarak 
yatırımlarını durdurmadıklarını 
vurgulayan Sumak, şöyle devam 
etti, “Bu piyasa şartlarında aslında 
yatırım yapabilmek zordur. Ancak 
Sumak Metal olarak, biz her zaman 

yatırım yapmaya ve işimizi geliş-
tirmeye önem veriyoruz. Çünkü 
üreterek, kapasitemizi artırarak, 
istihdamımızı artırarak şehrimize, 
ülkemize fayda sağlamak istiyoruz. 
Bunun için yatırımlarımızı elimiz-
den geldiğince durdurmuyoruz. 
Gelen talepleri karşılamak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız 
yeni yatırımı da gelen talepleri kar-
şılıksız bırakmamak için gerçekleş-
tirdik. Böylece şehrimize katma 
değer katmaya çalışıyoruz. Bu an-
layışla da yolumuza devam edece-
ğiz. Talep olduğu sürece kapasite-
mizi artırmayı sürdüreceğiz.”

SANAYİDE ÇARKLAR DURMADI 
Pandemi sürecinde çarkların 

hiç durmadığını, bu durumun ken-

dilerine de yansıdığını dile geti-
ren Sumak, “Pandemi süreci bazı 
sektörleri olumsuz etkiledi. Ancak 
sanayilerde çarklar durmadı. Hatta 
bu dönemde bazı üreticiler daha 
da büyüdü. Bu anlamda sanayide 
herhangi bir sıkıntı olmadı. Bizim 
sektörümüz için de böyle bir du-
rum söz konusu oldu. Çok şükür 
işlerimiz durmadı. Sanayide çark-
lar döndüğü için, gelen taleplere 
karşılık vermek gerekiyordu. Biz 
de bunun için çabaladık. Zaten 
yaptığımız yeni makine yatırımını 
da bu yüzden yaptık” ifadelerini 
kullandı. 

İHRACATTA ÖNE ÇIKIYORUZ
“Sumak Metal aynı zamanda 

ihracat da yapan bir firma. Bu an-
lamda ülkemize ve şehrimize kat-
kı sağlıyoruz” diyen Sumak, yurt 
dışından gelen talepler doğrul-
tusunda kesim, büküm, boyama 
işlemleri yaptıktan sonra ihracat 
gerçekleştirdiklerinin bilgisini pay-
laştı. 

Daha çok Avrupa ülkelerine ih-
racat yaptıklarını belirten Sumak, 
ülke ihracatıyla ilgili şu değerlen-
dirmelerde bulundu, “Pandemi 
süreci, ülkemizin ihracatına da 
olumlu yansıdı zaten. Pandeminin 
Çin’den çıkıp dünyaya yayılma-
sıyla, ekonomik dengeler değişti. 
Ucuz işçilikten dolayı dünyanın 
tercih ettiği Çin için durum değişti 
bu nedenle. Türkiye bu konuda ön 

plana çıkmayı başardı. Bu nedenle 
Avrupa ve Amerika gibi bölgeler, 
Çin yerine Türkiye’yi tercih etme-
ye başladı. Dolayısı ile dünyanın 
Çin’i Türkiye olmaya başladı. Bu 
cümle ürünlerimizin kalitesiz ol-
duğu anlamına gelmesin. Türkiye 
kaliteli üretimle dünyaya açılan bir 
ülke. Bu, rakamlara da yansıyor. 
İhracatımız rekor üstüne rekor kı-
rıyor. Bu durum elbette bizim fir-
mamıza da yansıyor. Sumak Metal 
olarak ihracatımızı artırmak için de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış 
ticaret ekibimiz var. Bu ekibimiz 
ihracatı artırmak için sürekli bağ-
lantılar kuruyorlar.”

TÜRKİYE YENİ TERCİH SEBEBİ
Pandemi süreciyle birlikte Tür-

kiye’nin yaptığı doğru hamlelerle 
ihracatta iyi bir konuma geldiğini 
belirten Sumak, “Az önce de belirt-
miştim, dünyanın Türkiye’yi ter-
cih etme sebebi işçiliklerin uygun 
olması ve kaliteli üretimler yap-
mamızdan kaynaklanıyor. Çünkü 
Avrupa’da işçilikler çok pahalı. Bu 
nedenle tabi rekabet güçleri düşü-
yor. Rekabet edebilmek için kaliteli 
ürünü daha uygun fiyatlara alma-
ları gerekiyor. Bunun için de Tür-
kiye ön plana çıkıyor. Daha önce 
Çin’in böyle bir avantajı vardı ama 
pandemi süreciyle birlikte Türkiye 
Çin gibi yeni bir tercih sebebi ol-
maya başladı” ifadelerini kullandı. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Abdullah Sumak
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Öztürk ve Solmaz’dan Cemiyet’e ziyaret
Konya Gazeteciler Cemiyeti se-

çimlerinin ardından yeniden güven 
tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine ziyaretler devam ediyor. 
Bu kapsamda Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Başkan Özdemir’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve 
ekibi Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’ni ziyaret ederek yönetim kurulu 
başkanı Sefa Özdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile uzun süre sohbet 
etti.  KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve 
Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, Genel 
Sekreter Mustafa Ödemiş ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Murat Çankırlı, 
Ramazan Erkuş, Fahrettin Özkul 
ve Ahmet Keresteci Gazeteciler 
Cemiyetine nezaket ziyaretinde 
bulundu. Cemiyet Yönetim Kuru-
lu Üyelerinin de hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan KTO Başkanı 

Selçuk Öztürk, “Öncelikle yapılan 
seçimlerin ardından yeniden güven 
tazeleyen Sefa Özdemir ve göreve 
gelen tüm Yönetim Kurulu Üyesi 
arkadaşlarımı tebrik eder çalışma-
larında başarılar dilerim. 

İki yıla yakın bir zamandır ya-
şadığımız pandemi döneminde ba-
sın gerçekten çok büyük zorluklar 
altında görevlerine yapma gayreti 
içerisinde oldular. Ticaret Odası 

olarak bu süreçte elimizden geldiği 
kadar destek olmaya gayret ettik. 
Ancak bizlerde aynı sıkıntıyı yaşa-
dığımız için yeterli olamadık. Nor-
malleşme sürecinin ardından yine 
Konya basını için elimizden gelen 
desteği vermeye hazır olduğumuzu 
söylemek istiyorum. 

Sıkıntılı süreci hepimiz el ele 
vererek atlatacağız. Bu vesile ile 
bir kez daha başarılar diliyor Konya 

da basın sektöründe hizmet veren 
tüm arkadaşlara selamlarımı ileti-
yorum” dedi.

Konya Gazeteciler Cemiye-
ti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa 
Özdemir de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, “Za-
ten çok zor şartlar altında yayın 
hayatını sürdürmeye çalışan yerel 
basın kuruluşları pandemi döne-
minde tamamen bir çıkmaza gir-

di. Kendi çabaları ile ayakta kalma 
mücadelesi veren basın kuruluşla-
rımıza bizlerde bakanlarımızın ve 
milletvekillerimizin destekleri ile 
yardımcı olmaya gayret ettik. An-
cak yaşanan sıkıntılar normalleşme 
süreci ile birlikte sona ermiş değil. 
Yerel basın olarak yaşadığımız sı-
kıntıların giderilmesi için gerek 
hükümet nezdinde gerek Konya da 
görev yapan sanayi odalarımızın, 

kamu kurum ve kuruluşlarının des-
tekleri ile bu sürece atlatacağımıza 
inanıyorum” dedi.

RAMAZAN SOLMAZ’DAN 
CEMİYETE ZİYARET

Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Konya Gaze-
teciler Cemiyetini ziyaret ederek 
Başkan Sefa Özdemir ve Yönetim 
Kurulu ile bir araya geldi. Ziyarette 
sosyal medya mecraları ve internet 
haberciliğine ilişkin önümüzdeki 
yasa döneminde Meclis gündemine 
gelecek düzenleme değerlendirildi. 
Yönetim kurulu üyelerine hayırlı 
olsun dileklerini ileten ve basının 
ülke genelinde ki önemine dikkat 
çeken Başsavcı Ramazan Solmaz, 
milli duruşu ve dinamik yapısı ile 
Konya basının her zaman özel bir 
yere sahip olduğunu ifade etti. Zi-
yaret sonunda Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
Başsavcı Ramazan Solmaz’a gaze-
teci yeleği giydirdi ve Cemiyet fla-
ması hediye etti. n HABER MERKEZİ

Geçen yıla oranla rekolte ve kalitede büyük oranda düşüş yaşandığını belirten Meram Ziraat Odası Başkanı 
Murat Yağız, sulak alanlarda yüzde 30, kıraç alanlarda yüzde 51 oranında rekolte düşüşü olduğunu söyledi

Rekoltede kayıp yıl!
Tahıl ambarı olarak bilinen 

Konya’da 2 milyon 200 bin hek-
tarlık bir ekim alanında yıllık yak-
laşık 2,5 milyon ton buğday üre-
timi yapılıyor. Konya'ya geçen yıl 
Temmuz ve Aralık aylarında 80 
milimetre yağış düşerken, bu yıl 
sadece 30 milimetre yağış düştü. 
Yağış yetersizliğinden dolayı ku-
raklıkla karşı karşıya kalan Konya 
Ovasında sulanabilir ve kıraç alan-
da bu yıl büyük oranda rekolte ve 
kalitede düşüş yaşandı.
“SULANABİLİR ARAZİDE YÜZDE 30 

CİVARINDA KAYBIMIZ VAR”
Meram Ziraat Odası Başkanı 

Murat Yağız, dünyada ve ülkemiz-
de yaşanan küresel ısınma kay-
naklı su kaynaklarımızın da yeter-
siz olmasıyla beraber sulanabilir 
arazilerde hasat döneminin sonu-
na yaklaşıldığını belirterek, "Geç-
tiğimiz günlerde kırsal alanlarda 
hububatta arpa ve buğday hasa-
dımız tamamlandı. Şuan için sulu 
arazilerde hasatta sona gelirken, 
rekoltede büyük kayıplar yaşıyo-
ruz. Sulanabilir arazilerde yaklaşık 
yüzde 30 civarında kaybımız var. 
Yani geçen yıllarda dekarda bir ton 
alırken şuan için aldığımız ürün 
600 ile 700 kilograma düşmüş-
tür. Bunun yanında sadece rekolte 
kaybımız değil ürünlerdeki kalite 
kaybımızda yukarı seviyelere ka-
dar çıktı. İnşallah önümüzdeki dö-
nemlerde böyle bir kuraklıkla karşı 
karşıya kalmayız” dedi.

BİÇERDÖVERLER ARAZİYE 
GİREMEYİNCE KOYUNLARA 

YEM OLDU
Yağız, “Kuraklığa dayanaklı 

çeşitleri ekmemize rağmen bu yıl 
sıcaklıkların hat safhada olmasıyla 
Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağış-
ların olmaması sonucu Konya’mı-
zın birçok yerinde biçerdöverlerin 
araziye girme şansı olmadı. Biz de 
bu alanları koyunlara yem olarak 
otlattık. Sulu arazilerde ise nor-
malde 3 veya 4 sulama yaparken 
bu yıl 6 veya 7 sulama yapmamıza 
rağmen taban suya hasret olduğu 
için şuan rekoltemiz 600 ile 700 
kilograma kadar düşmüş durum-

da. Bu da Konya ortalamasında 
yüzde 51 ürün kaybına sebep olur-
ken bunun yanında da kaliteyi de 
kaybettik” şeklinde konuştu.

Başkan Yağız çiftçilere uyarı-
larda bulunarak, “Önümüzdeki yıl-
larda üreticilerimizin bu kuraklığın 

devam etme tehlikesine karşı na-
dasa yer bırakmaları, hemen sür-
meleri yani en azından yağmadığı 
halde biraz daha nadas alanlarını 
genişletmemiz gerekiyor. Ürünü 
200 ile 300 kilogram arttırmamı-
za yardımcı olacaktır” ifadelerini 

kullandı. Konya Ovasının su ve 
desteklemeleri hakkında konu-
şan Meram Ziraat Odası Başkanı 
Murat Yağız, “Bizim ülkemizde 
artık denize ve boşa giden suların 
Konya ovasına biran önce çevril-
mesi gerektiğini, bu suyu Konya 
Ovasına aktarmadığımız takdirde 
yer altı suları da sürekli her yıl 5 
ile 10 metre aşağıya gitmesinden 
dolayı ilerleyen yıllarda bizi daha 
fazla sıkıya düşürebilir. Bakanlı-
ğımızın ve hükümetimizin biran 
önce denize akan suyun Konya 
Ovasına çevrilmesini denememiz 
lazım. Bununla beraber sulamayla 
Tarım Bakanlığımızın destekleme-
lerini ve basınçlı sulama, damlama 
sistemi, yer altı sulama sistemleri 
gibi sistemleri biran önce yayarak 
üreticilerimize desteklerini de yüz-
de 50 oranından 70 oranına çıkar-
tarak var olan suyu en tasarruflu 
şekilde kullanmalıyız” ifadelerini 
kullandı. Yıllardır çiftçilik yapan 
Ali Sami Biçen, "Geçen yıl üretim 
ağımız iyiydi ama bu yıl yağışlar 
olmadığı için rekolte ve kalitemiz 
düşük" dedi.
n İHA

Sağlık çalışanları
haklarını istiyor

Sağlık-Sen Konya Şube Başka-
nı Dr. Ahmet Uzunay ve yönetim 
kurulu üyeleri 6. Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmelerinin arifesin-
de; sağlık çalışanlarının sorunları-
na dikkat çekmek ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına su-
nulan Toplu Sözleşme taleplerini 
paylaşmak üzere basın toplantısı 
düzenledi. Başkan Uzunay yaptığı 
açıklamada, “6 dönem toplu söz-
leşmede sağlık çalışanları takdir ve 
alkış değil haklarını istiyorlar” dedi.

Sağlık-Sen Konya Şube Başka-
nı Dr. Ahmet Uzunay, yaptığı açık-
lamada, 1 milyonu sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanı olmak üzere, 3 
milyon kamu çalışanı ve 2 milyon 
kamu emeklisinin toplu sözleşme-
yi takip ettiğini söyledi.

“Sağlık-Sen olarak, üyelerimiz-
den almış olduğumuz güçle, yetkili 
sendika olarak masadaki yerimizi 
alarak, sorunların çözümü, haklı 
taleplerin kabul görmesi için tüm 
gücümüzle mücadele edeceğiz” 
diyen Uzunay, şunları kaydetti, 
“Sağlık çalışanlarının yıllardır çö-
züm bekleyen, pandemi süreciyle 
de adeta bellerini büken pek çok 
sorununu, bu çerçevede değer-
lendirmek lazım.  Açıkça söylemek 
gerekirse, pandemi sürecinde her-
kesin bir defa daha farkına vardığı 
güçlü sağlık sistemini, çalışanları-
nın kangren hale gelen sorunlarıy-
la yarınlara taşımak mümkün de-
ğildir.  Şu gerçeği başta siyasi irade 
olmak üzere herkesin kabul etme-
si gerekir; kurumları, sistemleri 
ayakta tutan ne modern binalardır 
ne de teknolojik donanımlardır. 

Kurumlara, sistemlere vatan-
daşa hizmet noktasında can veren 
fedakar çalışanlardır.  O halde bu 
çalışanların sorunlarının tez elden 
çözülmesi gerekir. Haklı talep ve 
beklentilerinin acilen karşılanması 
gerekir. 

Can kurtarmak için can verdi 
resmen sağlık çalışanları. Cep-
henin en önünde var güçleriyle 
mücadele ettiler… hemşiresin-
den doktoruna, 112 görevlisinden 
teknikerine tüm sağlık çalışanları, 
üzerlerine düşeni hakkıyla yaptı-
lar, yapmaya da devam ediyorlar. 
O halde vakit, son iki yıldır hemen 
herkesin “hakları ödenmez” dedik-
leri sağlık çalışanlarına haklarını 
ödeme vakti. Artık sorunlarını kök-
ten çözme vakti. Toplu sözleşme 
masasını, çözümün parçasına dö-
nüştürme vakti. Sağlık çalışanları-
nın hakkını teslim etmek, mali-öz-
lük ve sosyal haklarındaki sorunları 

ortadan kaldırmak için daha fazla 
beklemeye de gerek yok. Tüm bu 
nedenlerle de pazartesi başlayacak 
Toplu Sözleşme görüşmelerini bir 
fırsat olarak görüyoruz. Açıkçası, 
sağlık çalışanları artık takdire, te-
şekküre, alkışa doydu. İcraat bek-
liyorlar, sorunlarına çözüm istiyor-
lar, haklı talep ve beklentilerinin 
karşılanmasını istiyorlar. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
sunmuş olduğumuz tekliflerimiz-
de bunları tek tek ortaya koyduk… 
Teklif paketimiz 81 maddeden 
oluşuyor. Şimdi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Öncelikle geçtiğimiz Pazarte-
si günü Memur-Sen olarak tüm 
kamu çalışanları adına teklifte 
bulunduğumuz hususları sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  2022 yılı 
için yüzde 21 zam, 2023 yılı için 
yüzde 17 zam, 2022’de yüzde 3, 
2023’te yüzde 3 refah payı 600 TL 
seyyanen zam Emeklilerde olduğu 
gibi bayram ikramiyesi 3 ayda bir 
134 TL olarak ödenen Toplu Söz-
leşme ikramiyesinin 2022’de 450 
TL, 2023’te 540 TL olarak öden-
mesi. 3600 ek gösterge vaadi bir 
an önce hayata geçirilmeli! Saymış 
olduğum bu talepler elbette sağlık 
çalışanları için de geçerli. Bunların 
haricinde sağlık çalışanları adına 
teklifte bulunduğumuz bazı önem-
li maddeleri de şu şekilde sırala-
mak istiyorum.  Sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının ek ödemeleri 
en az yüzde 40 oranında artırılmalı 
ya da özel hizmet tazminatları 40 
puan artırılmalı Nöbet ücretleri en 
az yüzde 50 oranında arttırılmalı! 
4/b süresiz sözleşmeli personeller 
ile vekil ebe/hemşireler ve kamu 
görevlisi olmayan aile sağlığı ça-
lışanları 3+1 statüsüne geçiril-
meli. 3 yılını dolduranlar kadroya 
alınmalı! Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nda çalışanların, sosyal 
hizmet tazminatının kapsamı ge-
nişletilerek oranı 50 puana çıka-
rılmalı! Genel İdari ve Yardımcı 
Hizmetler sınıfı için döner sermaye 
tavan oranları yüzde 20 arttırılma-
lı! Sabit ek ödemeler gelir vergisin-
den muaf tutulmalı!  Gelir vergisi 
yüzde 15’i aşmamalı. Tüm sağlık 
çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 
2023 yılı için 650 TL giyecek yar-
dımı verilmeli! Görevde Yüksel-
me ve Unvan Değişikliği sınavları 
düzenli olarak yapılmalı! Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mev-
cut personel genel idari hizmetler 
sınıfına aktarılmalı. 
n HABER MERKEZİKonya Ovası’nda hububat hasadı devam ediyor.
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Nöbetçi noter uygulaması yeniden hayata geçiriliyor

Nöbetçi Noterlik Uygulaması 
Covid 19 salgını nedeniyle 17 Mart 
2020 tarihinde durdurulmuştu. 
Nöbetçi Noterlik uygulaması hafta 
sonu 31 Temmuz 2021 Cumartesi 
gününden itibaren tekrar başlaya-
cak.

Resmi tatil dışındaki hafta son-
larında hizmet vermek üzere 6 
Nisan 2019 tarihinden itibaren Cu-
martesi ve Pazar günlerinde nöbet-
çi noterlik uygulamasına 17 Mart 

2020 tarihinde Covid-19 salgının 
artması nedeniyle durduruldu. 
Durdurulan nöbetçi noterlik uygu-
lamasının devam ettirilmesi husu-
sunda yapılan toplantılar sonrası 
yeniden başlanılması kararlaştırıldı. 
Buna göre, Cumartesi günlerinde 
durdurmadan önceki uygulama-
nın aynen devam ettirilmesine, bu 
bağlamda; İstanbul’da, Avrupa ya-
kasında (5), Anadolu yakasında (4) 
olmak üzere toplam (9); Ankara ve 

İzmir’de (3)’er Bursa, Konya, Antal-
ya, Gaziantep ve Adana’da (2)’şer 
noterlik dairesiyle nöbetçi noterlik 
uygulamasına devam edileceği, di-
ğer il ve ilçe merkezlerinde ise ön-
ceden belirlenen sayıda nöbetçi no-
terlik dairesiyle hizmet verilmesi,

Cumartesi günleri zorunlu nö-
betçilik için mesai saatlerinin 10:00 
- 16.00 olarak belirlenmesi Yukarı-
da açıklanan il ve ilçe merkezlerin-
deki nöbetçi noterliklerin tespitinin 

bağlı bulundukları noter odalarının 
takdirinde olacağına,

Uygulamaya 31.07.2021 Cu-
martesi günü başlanacağına, Pazar 
günlerinde ise, istatistiki bilgilere 
göre önceki nöbet uygulamalarında 
pazar günlerinde daha yoğun ola-
rak işlem yapıldığı belirlenen İstan-
bul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, 
Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, 
Kayseri Ve Mersin il merkezlerin-
deki tüm noterlikler arasında, bağlı 

bulundukları oda başkanlıklarınca 
10:00 14:00 saatleri arasında hiz-
met verilecek şekilde yeterli sayıda 
nöbetçi noterlik dairesi belirlenme-
si uygun görülmüş, bu doğrultuda, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
konu hakkında gerekli idari tedbir-
lerin alınabilmesi için 31.07.2021 
Cumartesi gününden itibaren, haf-
tanın resmi tatil olmayan Cumar-
tesi günlerinde, Noter Odalarınca 
yukarıda belirtilen esaslar doğrul-

tusunda belirlenen noterliklerde 
10.00 - 16.00, Pazar günlerinde 
10:00- 14:00 saatleri arasında nö-
bet hizmetlerinin yerine getireceği-
ne karar verildi.

Konya’da 31 Temmuz 2021 ve 
1 Ağustos 2021 Pazar günü iki No-
ter nöbet tutacak. Nöbetçi Noterleri 
hakkında bilgi edinmek isteyen va-
tandaşlar Türkiye Noterler Birliği 
internet sitesinden öğrenme imka-
nı bulacaklar. n HABER MERKEZİ

Beş kardeşler anıt 
ağacı ilgi çekiyor

‘Hepatit bulaşıcıdır
fakat önlenebilir’

Derebucak ilçesinde bulunan 
“Beş kardeşler anıt ağacı” olarak 
bilinen karaçam, görenlerin ilgi 
odağı oldu. Beyşehir’in Huğlu Ma-
hallesi ile Derebucak’ın Gencek 
Mahallesi arasındaki ulaşımı sağ-
layan karayolunun kenarında bu-
lunan, aynı kökten ayrılmış 5 ana 
daldan oluşan ve bu özelliği nede-
niyle “Beş kardeşler ağaç” olarak 
tanınan karaçam ağacı, yoldan ge-
çip görenlerin ilgisini çekiyor. Yol 
kenarında olması sebebiyle ağacı 
görenler aracından inip fotoğraf-
larını çekip sosyal medyada pay-
laşıyor. Beyşehir Kültür, Turizm 
ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı, Gencek Mahallesi ya-
kınlarında bulunan ağaçla ilgili an-
latılan çok hikaye olduğunu ancak 
en dikkat çekicisinin ise yöre halkı 
tarafından ağacın asırlar önce ta-
rihte çevrede yaşayan 5 kardeş ta-
rafından dikildiği ve günümüze ka-
dar da varlığını devam ettirdiğine 
yönelik olanı olduğunu belirterek, 

“Kardeşliği sembolize eden ağaç, 
karayolunun hemen kenarında 
olmasına rağmen uzun yıllardan 
beridir halk tarafından korunmuş 
ve zarar görmemiş. Beş kardeşler 
ağacı, 1991 yılından bu yana da 
anıt ağaç olarak tescil edilerek ko-
ruma altında bulunduruluyor. Bu 
güzergahı kullananların mutlaka 
durup görmesi gereken bir anıt 
ağaç olduğunu vurgulamak istiyo-
rum” dedi. n İHA

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi En-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Ana Bilim Dalından Dr. 
Öğr. Üyesi Esma Kepenek Kurt, 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya 
Hepatit Birliği tarafından belirle-
nen Dünya Hepatit Günü’nde bil-
gilendirme yapmak ve farkındalık 
oluşturmak adına açıklamalarda 
bulundu.

Hepatitin, karaciğer iltihaplan-
ması olduğunu söyleyen Dr. Öğr. 
Üyesi Esma Kepenek Kurt, virüs-
ler dışında en sık görülen hepatit 
nedenlerini alkol ve ilaçlar olarak 
sıraladı.

Çoğu insanın yaşamı boyunca 
değişik hepatit virüsleri ile karşı-
laştığını kaydeden Kurt, “Bu karşı-
laşma A ve E tipi viral hepatitlerde 
genellikle iyileşip kronikleşmeye 
yol açmazken; B, C ve D tipi viral 
hepatitler değişik oranlarda kro-
nikleşerek siroz ve karaciğer kan-
seri gibi hastalıklara neden olabil-
mektedir. Dünyada 400 milyon 
bireyin Hepatit B, 150 milyon bi-
reyin Hepatit C ile enfekte olduğu 
tahmin edilmektedir. Tedavi için 
ise yılda 140 milyon lira harcan-
maktadır. Bu nedenle tanının er-
ken konulması ve tedavinin erken 
başlanması önemlidir. Ülkemizde 
Hepatit B sıklığı yüzde 4, Hepatit C 
sıklığı %1'dir. 

Ülkemizde yaklaşık 3 milyon 
Hepatit B ve 600 bin Hepatit C 
hastası bulunmaktadır. Her iki vi-
rüs de Türkiye'de önemli bir sağlık 
sorunu yaratmaktadır. Hepatit B 
ve C virüsü karaciğer yetmezliğine 
ve karaciğer kanserine yol açabil-
mektedir. Tüm dünyada bir yılda 
1,5 milyona yakın kişi Hepatit B 
ve C virüsünün yol açtığı siroz ve 
karaciğer kanseri nedeniyle kay-
bedilmektedir. Ancak ülkemizde 
çocuklara, adolesanlara ve risk 
gruplarına ücretsiz hepatit B aşısı 
yapılması, genç nüfusta Hepatit B 
Virüs (HBV) enfeksiyonunu azalt-

mıştır.” şeklinde konuştu.
‘HEPATİT ENFEKSİYONU 
TARAMALARI ÖNEMLİ’

Çok sayıda kişinin virüs taşıdı-
ğını tesadüfen öğrendiğini belirten 
Dr. Öğr. Üyesi Kurt, “Bu nedenler-
den dolayı Hepatit B enfeksiyonu 
taramaları önemlidir. Tamamen 
sağlıklı bir şahsın bir kan bağı-
şından sonra B veya C tipi hepa-
tit taşıyıcısı olduğunu öğrenmesi 
veya rutin kan kontrolleri sırasında 
kronik hepatit olduğunu duyması 
mümkündür. Evlilik öncesi yapı-
lan tetkiklerde de kronik hepatit 
saptanabilmektedir. Hepatit B’li 
kişilerin özelikle aynı evi paylaşan 
aile üyelerinde yapılan tarama 
yani HBsAg, anti-HBs ve anti-HBc 
testleri ile başka Hepatit B’li aile 
üyeleri saptanarak tedavi için de-
ğerlendirilir, Hepatit B testleri 
negatif olanlar ise aşılama progra-
mına alınarak sorun çözülür. Aynı 
şekilde riskli kabul edilen; sağlık 
çalışanları, tıp, diş hekimliği, sağlık 
meslek okulları öğrencileri, seks 
işçileri gibi alanlarda yapılan HBV 
enfeksiyonu taramaları ve aşılama 
son derece önemlidir. Hepatit B ile 
enfekte olan kişiler oral (ağızdan) 
antiviral ilaçlarla bulaştırma risk-
leri sıfırlanacak (kanda HBV DNA 
PCR testi negatif) şekilde tedavi 
edilir ve böylece mesleklerini sür-
dürebilirler. Aynı uygulama diğer 
risk grupları için de geçerlidir.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
bu haftaki Salı Kültür Sohbetleri’n-
de, Batı Trakya Türklüğünün sevi-
len lideri Dr. Sadık Ahmet’i anlattı. 
“24 Nisan Lozan Antlaşması’nın yıl-
dönümünde, 24 Temmuz 1995’de 
Yunan derin devletinin komplosuy-
la şehit edilen Batı Trakya Türkle-
rinin Rauf Denktaş’ı Dr. Sadık Ah-
met’i rahmetle anıyorum. Ruhu şâd 
olsun” diyerek sohbete başlayan 
Dr. Mustafa Güçlü, Yunanistan ve 
Yunan milleti hakkında da bilgiler 
verdi. Lozan Antlaşması ve sonra-
sı Batı Trakya Türkleri ve sorunları 
hakkında da bilgi veren Dr. Güçlü, 
Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç şe-
hirlerini içine alan Batı Trakya’da 
1913’te Batı Trakya Bağımsız Hü-
kümeti (Batı Trakya Türk Cumhu-
riyeti Devleti) kurulduğunu da ha-
tırlattı. Güçlü, Atina Antlaşması ve 
Lozan Antlaşmasına rağmen Yuna-
nistan’ın Avrupa’dan destek alarak 
Batı Trakya Türk azınlığına baskı 
uygulamaya, eğitim haklarını kıs-
maya başladığını, Türk yer ve şehir 
isimlerinin değiştirildiğini ifade etti.

Batı Trakya’da sıkıntıların ya-
şandığı bir dönem olan 1947’de, 
Gümülcine’nin Sirkeli Köyünde 
Sadık Ahmet’in doğduğunu söy-
leyen Güçlü, Sadık Ahmet’in ilko-

kuldan sonra orta ve lise tahsilini 
Gümülcine Celal Bayar Lisesi’nde 
devam ettiğini belirtti. 1966-67 yı-
lında önce Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bir yıl sonra da Selanik 
Üniversitesi Tıp fakültesine giren 
Sadık Ahmet’in, 1974 yılında bu fa-
külteden hekim olarak mezun oldu-
ğunu söyleyen ve Yunan ordusunda 
askerliğini yaptıktan sonra 1978’de 
Batı Trakya’ya döndüğünü belirten 
Güçlü, şunları dile getirdi:

SADIK AHMET’İ YUNAN DERİN 
DEVLETİ ÖLDÜRDÜ!

“Dr. Sadık Ahmet, 1985’te imza 
kampanyası başlatarak Batı Trakya 
Türklerinin sorunlarını dünya ka-
muoyuna duyurduğu için tutuklan-
dı ve sonra serbest bırakıldı. 1988 

yılında kampanyasından dolayı 30 
ay hapis cezasına çarptırıldı. 1989 
seçimlerinde Batı Trakya’dan Ba-
ğımsız Milletvekili adaylığını koydu. 
İbrahim Şerif, İsmail Rodoplu da 
aday oldular. Dr. Sadık Ahmet’in 
adaylığını iptal ettiler. Diğer adaylar 
da seçilemediler. 1990 seçimlerinde 
yine bağımsız aday oldu ve millet-
vekili seçildi. 1991’de DEB (Dost-
luk, Eşitlik ve Barış) partisini kurdu. 
1993 genel seçimlerinde, getirilen 
kısıtlamalar (yüzde 3 barajı) sebe-
biyle meclise giremedi. Dr. Sadık 
Ahmet; Batı Trakya Türklerinin 
derdini sık sık Avrupa’ya giderek ve 
Türkiye’ye gelerek anlatmaya baş-
ladı. Karaman kökenli olan Dr. Sa-
dık Ahmet, 1994’te Konya’da kon-
ferans verdi. Çumra’da sohbet etti 
ve sonra beraber atalarının mem-
leketi Karaman’a gittik. Kızı Funda 
S.Ü. Hukuk Fakültesinde okudu. 
Batı Trakya Türklerinin problem-
lerini anlatmada etkili olmaya baş-
layınca Yunan derin devleti, Lozan 
Antlaşması’nın yıldönümü olan 24 
Temmuz 1995’te basit bir trafik ka-
zasıyla Dr. Sadık Ahmet’i öldürdü. 
Ailecek arabayla bir düğün davetine 
giderken bir traktör aniden üzerle-
rine dönerek çarptı. Sadık Ahmet 
orada vefat etti. Sonra bayrağı eşi 
Işık Ahmet devraldı.

‘BİZ ÖLELİM YETER Kİ 
TÜRKİYE YAŞASIN!’

Batı Trakya’da antenler hep 
Türkiye’ye dönük. Hep Türk dizile-
rini izliyorlar. Türkiye’ye karşı çok 
duyarlılar. Allah yâr ve yardımcı-
ları olsun. Şehadetinin 26’ıncı yıl-
dönümünde Dr. Sadık Ahmet’in 
ruhu şâd, mekânı cennet olsun. 
Sadık Ahmet, Türkiye’den hiçbir 
şey istemiyordu. Türkiye’nin sade-
ce dik durmasını ve güçlü olmasını 
istiyordu. Kendisine sorduğumda 
aldığım cevap hep bu oluyordu. 
Güçlü olmadığınız ve birbirinize 
düştüğünüz zaman hemen bizlere 
zulmediyorlar. Bundan dolayı biz 
ölelim ama yeter ki Türkiye yaşasın. 
Türkiye her zaman dik dursun ve 
güçlü olsun diyordu. Bundan dolayı 
dışarıya karşı biz, iktidarı ve muha-
lefetiyle dik duruşumuzu her zaman 
göstermeli, birlikte hareket ederek 
güçlü olmamız lâzım. İç muhalefeti 
biraz sert yapıyoruz. Bu doğru değil. 
Daha demokratik, daha insanî, bize 
yakışan şekilde yapmalıyız. İçeride, 
Dış Türklerin başına bela getirecek 
dozda politika yapılmamalı. Yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın ve soy-
daşlarımızın başına bir şey geldi-
ğinde mutlaka karşılığı verilmeli ve 
hesabı sorulmalı.”
n HABER MERKEZİ

‘Biz ölelim yeter ki Türkiye yaşasın!’

Sanayinin aradığı insan kaynağını yetiştiren bir okul haline gelen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde kendi sınıfındaki okullar arasında en yüksek puanla öğrenci kabul eden okul oldu

Eğitimiyle Türkiye’de
parmakla gösteriliyor

Konya’nın en çok tercih edilen 
meslek lisesi Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
yeni başarılara imza atmaya devam 
ediyor. Konya OSB’deki lise, Türkiye 
genelinde mesleki ve teknik eğitim 
veren okullar arasında Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Alanı ve 
Metal Teknolojileri Alanı’nda en 
yüksek taban puan sıralamasına 
göre ilk sırada, makine teknolojileri 
alanında ise üçüncü sırada öğrenci 
alan okul oldu.Türkiye’nin 3. büyük 
OSB’si olan Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde eğitim hayatına devam 
eden protokol okulu Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin başarısını değerlendiren 
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü, “Bu yıl da Konya’nın 
en çok tercih edilen meslek lisesi 
olduk” dedi. Kütükcü, “Okulumuz-
da 120 kontenjanımızın tamamı 

doldu. Ayrıca en yüksek taban puan 
sıralamasında mesleki ve teknik 
eğitim uygulayan okullar arasında 
Türkiye genelinde endüstriyel oto-
masyon teknolojileri alanı ve metal 
teknolojileri alanında birinci, makine 
teknolojileri alanında üçüncü sırada 
yer aldık. Emeği geçen tüm öğret-

menlerimize ve okulumuzun en bü-
yük destekçisi olan sanayicilerimize 
teşekkür ediyor, yeni gelen öğren-
cilerimize de hoş geldiniz diyorum” 
şeklinde konuştu.

ARANAN İNSAN 
KAYNAĞI YETİŞTİREN OKUL

Değerlendirmesinde Mehmet 

Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde teorik ve uygula-
malı eğitimin birlikte verildiğinin al-
tını çizen Kütükcü, “Okulumuzda 4 
atölye binamız var. Sınıflarda teorik 
eğitimler verilirken, bu atölyelerde 
teorik eğitimler uygulamaya dönü-
şüyor. Ayrıca fabrikalarda sağladığı-
mız staj imkanları ile öğrencilerimi-
zin üreten ve aranan insan kaynağı 
olarak yetişmesini destekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. Kütükcü, proto-
kol okulu olan Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’n-
de tüm öğrencilere ücretsiz öğle ye-
meği, ücretsiz servis imkanı ve yurt 
imkanı sağlandığını, belirlenen kri-
terler çerçevesinde burs verildiğini, 
ayrıca bu imkanların yanı sıra sosyal 
tesisler, halı saha ve kapalı spor sa-
lonu gibi alanlarda da öğrencilerin 
sosyal gelişimlerine destek verildiği-
ni sözlerine ekledi. n HABER MERKEZİ
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Türkiye Avrupa’nın göçmen depo-
su mu oldu? Göçmen çöplüğü Türkiye 
ne yazık ki bazı densizlerin açıklama-
larına baktığınızda “biz ne duruma 
gelmişiz de haberimiz yokmuş” diye-
biliyorsunuz.

Bizim gencecik evlatlarımız oralar-
da şehit olurken, onların at gibi delikan-
lıları burada istediği gibi yaşayabiliyor. 
Nereye kadar taşıyacağız bu yükü? Bu 
millet Suriyeliler derken birde üstüne 
Afganlıları taşımak istemiyor. İstemi-
yor da millete soran mı var ki? Akın 
akın ülkemize geliyorlar. Sınırlarımızın 
ne kadar güvenli olduğunu bu günleri 
görünce daha iyi anlayabiliyoruz. Üs-
telik bu göçmenler bizim ülkemizi o 
kadar iyi tanıyorlar ki en güzel yerlere 

yerleşebiliyorlar. Sahilleri umarsızca 
doldurabiliyorlar.

Öte yandan eğer onlar giderse 
Türkiye’nin ekonomisinin çökeceği en-
dişesi taşıyanları gördük. Niye? Ucuz 
işçiliği ve sigortasız çalışanları bulmuş-
ken bırakır mıyız. Olmaz… göçmen 
işçiler çeşitli alanlarda çalıştırılıyorlar. 
Eviçi hizmetlerden tutun da çok değişik 
sanayi kollarında da çalıştırılıyorlar.

Göçmenler daha çok vasıfsız iş-
gücü, kayıt dışı, güvencesiz ve geçici 
işlerde çalışmaktadırlar. 

Özellikle göçmen emeği diye ad-
landırılan diğer bir durum da, yerli 
emekle rekabete girdiği ve ücret sevi-
yesini düşürdüğü inşaat, tekstil ve ta-
rım sektörleri var. Özellikle tarım sektö-

ründe büyük bir göçmen 
nüfusunu görebiliyoruz.

Ancak benim burada 
dile getirmek istediğim 
son günlerde göç akın-
larının yoğunlaşması ve 
bu göçmenlerin genç ve 
özellikle erkek olması çok 
dikkat çekici. Diğer tarafta 
bu gelenlerin eğer bir zu-
lümden kaçıyorlarsa yan-
larında aileleri yani eşleri 
çocukları olmaz mı? yani kafamızda 
deli sorular var. Öyle ki bazı vatandaş-
ların artık söylemlerinde “biz sessizce 

çıkalım bu ülkeden mi-
safirleri daha fazla rahat-
sız etmek olmaz” dedik-
lerini işitiyoruz. Ne kadar 
ürkütücü…

Yasadışı yollarla 
getirilen göçmenlerin, 
sınır dışına çıkarılmaları 
çalışmalarında da isteni-
len sonuçlar elde edile-
miyor ki, kaçak göçmen 
çöplüğümüz büyümeye 

devam ediyor.
Öte yandan işsiz gençlerimiz ver-

yansın edip “ucuz işçi olmadığımız için 

iş bulamıyoruz. Artık bıçak kemiğe 
dayandı. Bunca zaman bu duruma 
düşmek için mi eğitim aldık” diyorlar. 
İşveren kesimine baktığınızda genç-

lerin iş beğenmemelerinin onları işsiz 
bıraktığını dillendiriyorlar.

Türkiye kapıları açtı bir kere. Artık 
Avrupa kendilerine gelmesinler diye 
ne vaadlerde bulunacaklar da Türkiye 
bunları burada tutacak göreceğiz. Su-
riyeli tartışmaları daha bitmemişken 
Afganlı, Pakistanlı kimi ararsanız var. 
Öyle ki artık Suriyelilerin ileriki zaman-
da parti kuracakları ve seçimlere gire-
cekleri bile konuşulur oldu.

Gençlerimiz işsiz ve yoksul. Üstelik 
şimdilerde bir tanımla daha karşı kar-
şıyayız. Ev gençleri…bu gençler anne 

babalarının dizinin dibinde oturan, işsiz 
babasından harçlık alan sosyal hayatla-
rı bile olmayan gençler. Ülkemizi genle-
re emanet etmeyecek miydik? Ne oldu 
bize neden kendi çocuklarımıza sahip 
çıkamıyoruz da ne oldukları bilinmeyen 
göçmenleri, gençlerimizin yerine koy-
maya çalışıyoruz.

Ucuz işçi ucuz iş üretir. Üstelik 
üretilen ürünlerin kalitesi düşük olursa 
Türkiye’nin uluslar arası pazarda değeri 
düşer. Bunlar dikkate alınması gereken 
değerlerden sadece bazıları.

Artık kuma gömülen başların dışa-
rı çıkarılması, bireysel çıkarlardan çok 
ülke çıkarları birincil olmalıdır. Unut-
mayalım ki bu topraklar kolay kazanıl-
madı.

GÖÇMEN ÇÖPLÜĞÜ

Sosyal mesafenin en iyi korunduğu ulaşım araçlarından olan elektrikli bisiklet ve scooterların kullanımı son 
dönemde arttı. Ancak bu araçları kullanırken belli başlı kurallara riayet etmemek kazalara neden olabiliyor

Elektrikli bisiklet ve 
scooterlara dikkat

Bisikletin başşehri olarak bili-
nen, motosiklet kullanımının da ol-
dukça yaygın olduğu Konya’da son 
dönemde scooter kullanımı da arttı. 
Özellikle tüm dünyada etkisini gös-
teren koronavirüs salgını nedeniyle 
sosyal mesafenin en iyi korunacağı 
ulaşım aracı olan motosiklet, bisiklet 
ve scooterların kullanımının artma-
sı bazı önlemleri alma konusunu da 
gündeme getirdi. 

EHLİYET ZORUNLULUĞU YOK
Konuyla ilgili açıklama yapan 

Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 
“Elektrikli bisikletlerin ve scooter-
ların çokça tercih edilmesinin en 
önemli sebepleri; kullanımının pra-
tik olması ve kullanım maliyetlerinin 
düşük olmasıdır.

Evden işe gitmek, okula git-
mek, parklarda gezinti yapmak gibi 
ulaşımla ilgili birçok ihtiyacımızın 
karşılanmasında yaygın olarak kul-
landığımız elektrikli bisikletlerle ilgili 
bazı sorular bu araçları satın almak 
isteyenleri düşündürmektedir. Bu 
araçların performanslarının nasıl ol-
duğu, şarj edilmiş bir aküyle kaç ki-
lometre yol yapabildiği, yokuşu çıkıp 
çıkamadığı, ehliyet ve ruhsata gerek 
olup olmadığı merak edilen başlı-
ca sorulardır. Elektrikli bisikletlerin 
performansları akü gücüne göre 
değişmekte, akü büyüklüğüne bağ-
lı olarak 80-100 kilometre arasında 
yol gidebilmektedirler. Türkiye’de 
satılan elektrikli bisikletlerin orta-
lama hızları saatte 25 kilometredir. 
25kw (250v) a kadar bisiklet, 0,26 
KW (250v) ile 4 KW (4000v) arası 
motorlu bisiklet, 4 KW üzerinin ise 
motosiklet sınıfına dâhildir. 0,26 KW 
ve üzeri elektrikli bisikletlerde tescil 

ettirme ve sürücü belgesi zorunlu-
luğu bulunmaktadır. Ancak 25 Kw 
(250v) a kadar tescil zorunluluğu ve 
ehliyet zorunluluğu yoktur” dedi. 

KULLANICILARA 
ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR

Her geçen gün sokaklarda daha 

fazla görülen elektrikli scooterla-
rın taşınabilir özellikleri, şehir içi 
kullanım için yeterli mesafe sağla-
yan pilleri ve ideal hız limitlileriyle 
kullanıcılarına çok önemli avan-
tajlar sağladığına dikkat çeken Dr. 
Aziz Hakan Altun, “Ülkemizde 3 
milyonu aşkın vatandaşımızın kul-
lanmakta olduğu scootarlarla ilgili 
ulaştırma ve altyapı bakanlığımız 
tarafından kullanıcı yaş sınırının 
belirlenmesi, kullanım ve güvenlik 
aksesuarlarında zorunluluk geti-
rilmesi, hız sınırlarının ve şehir içi 
kullanım güzergahlarının belirlen-
mesi gibi birçok konuda düzenleme 
yapılarak yönetmelik yayınlanacağı 
bilinmektedir.  

Vatandaşlarımızın şehir içi kul-
lanımında önemli kolaylıklar sağ-
layan elektrikli scooterlara ilgisi 

gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle 
belediyeler Alternatif ulaşım aracı 
olan scooterlara kayıtsız kalmaya-
rak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunmuştur. 

Bu nedenle olası kazaların önü-
ne geçilmesi, kayıt altında tutulma-
sı gibi verilerin tutulması  amacıyla 
bazı belediyeler UKOME kararıyla 
scooter’ların kullanım esaslarını be-
lirlemiştir. Bu kararları özetleyecek 
olursak; 15 yaşını doldurmayanla-
rın bu hizmetten yararlanmaması, 
azami hız sınırının 25 kilometre ol-
ması, kaldırımlarda kullanılmaması 
gibi sıralayabiliriz” dedi. 

SESSİZ OLMASI KAZA 
RİSKİNİ ARTIRIYOR

Diğer araçların sebep olduğu 
kazaların yanında, trafikte seyreden 
bisikletlerin ve scooterların kullanı-
mından kaynaklı birçok kazayla da 
karşılaşıldığına dikkat çeken Altun, 
“Sessiz çalışan bu araçların yaya 
yollarında kullanımı kaza oranlarını 
oldukça artırmaktadır. 

Hızlı olması ve sessiz çalışma-
sından dolayı yayalarımız tarafın-
dan fark edilemeyen bu araçların 
kullanımında dikkat edilmesi gere-
ken hususları sıralayacak olursak; 
Şehirlerarası yollar ve azami hız 
sınırı 50 km/saat üzerinde olan ka-
rayollarında da kullanılmaması, bir-
den fazla kişinin scooter'ı aynı anda 
kullanmaması, kişisel eşya harici 
eşya taşınmaması, yayaları ve de-
zavantajlı grupları (engelli/yaşlı) 
tehlikeye sokmayacak şekilde kul-
lanılması, bisiklet yolu kullanılmalı, 
bisiklet yolu olmayan yerlerde şağ 
şerit kullanılması olarak sıralayabi-
liriz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Şehir Tiyatrosu 
‘Misafir’ oyunuyla sezonu açtı

Bem Bir-Sen Konya’dan 
korsan semaya tepki

Konya’nın kültür ve sanat 
hayatına katkıda bulunan ve sah-
nelediği nitelikli oyunlarla büyük 
beğeni toplayan Konya Büyük-
şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 
“Misafir” adlı oyunla yeniden iz-
leyicisiyle buluşmanın heyecanını 
yaşıyor. Bilgesu Erenus tarafından 
kaleme alınan ve yönetmenliğini 
Alpay Aksum’un üstlendiği sezo-
nun ilk oyunu Pandemi tedbirleri 
ile Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de (SKM) gerçekleştirildi. Akşe-
hir\'in yarenlik kültürüyle beraber 
1960\'lı yıllarda daha iyi bir yaşam 
kurabilmek amacıyla Türkiye\'den 
Almanya\'ya işçi akını durumu-
nun ele alındığı oyunda; önce 
misafir olarak çağrılan insanların 
daha sonra deformasyona uğra-
ması ve uyumsuzluk gibi neden-
lerle kovulması konu ediliyor. İlk 
gösterimi yapılan oyun 4 ve 25 
Ağustos’ta da izleyicilerle buluşa-
cak. Oyunun biletleri; Kültür AŞ. 
Satış Ofisi, Şehirler Arası Otobüs 

Terminali Konya Kitapçısı, SKM 
Konya Kitapçısı ve konyasehirti-
yatrosu.com adresinde de online 
olarak temin edilebiliyor. 31 Ekim 
1961’de Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile Almanya Federal Cum-
huriyeti Devleti arasında “Türk 
İşgücü Anlaşması” imzalandı 
ve böylece ilk resmi Türk işgücü 
göçü başladı. 

AĞUSTOS’TA ‘MAVİ KUŞ’ OYUNU 
DA SAHNELENECEK 

Konya Şehir Tiyatrosu Ağus-
tos ayı içerisinde “Mavi Kuş” adlı 
oyunla Konyalı sanatseverlerle 
buluşmaya devam edecek. Özgür 
Kaymak tarafından oyunlaştırılan, 
yönetmenliğini Mustafa Uzman’ın 
yaptığı sezonun ikinci oyununda; 
tren istasyonuna gitmek üzere ka-
sabanın tek otobüsü “Mavi Kuş”-
ta yolları kesişen toplumun farklı 
kesimlerinden yolcuların sürpriz-
lerle dolu tuhaf yol hikayesi anla-
tılıyor.
n HABER MERKEZİ

Bem Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Mehmet Büyükaslan, 
Konya’da bir düğünde semazenin 
eteklerine ve kollarına meşale ve 
ışıklandırılmalar takılarak yapılan 
sema gösterisini şiddetle kınıyor ve 
tepki gösteriyoruz. Yapılan korsan 
sema gösterisi gereken yaptırımın 
yapılması yetkilileri göreve davet 
ederken, konununda takipteyiz” 
dedi.

Sosyal mecralarda paylaşılan 
semazen kıyafeti ile yapılan göste-
ri hakkında tepkilerini dile getiren 
Bem Bir-Sen Konya Şube Başkanı 
Mehmet Büyükaslan “Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızın belirlediği 
şartlara aykırı olarak, aslına uygun 

olmayan sema töreni ve gösteri ya-
pılamaz. 

Bir düğünde yapılan bu gös-
teriyi Bem Bir Sen Konya Şubesi 
olarak şiddetle kınıyoruz. Konu-
nun takipçisi olacağız. Belirlene-
meyen düğünde, bir semazenin 
eteklerine ve kollarına meşale ve 
ışıklandırılmalar takılarak yapılan 
sema gösterisinin videosu sosyal 
medyada tepki toplarken, hem 
bizleri hemde tüm Konyalıları de-
rinden üzmüştür. Bu konuda tüm 
yetkilileri göreve çağırıyoruz. Böyle 
gösterilerin bir daha yaşanmaması 
için. Bizlerde bu konunun takipçisi 
olacağız sonuna kadar” dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
NİMET DÖNMEZ

Dr. Aziz Hakan Altun
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Sanırım bu bende bir tutku haline 
gelmiş dinlemek! 

Küçük yaşımda daha okuma yaz-
ma bilmez iken ana babamızı ve büyük-
lerimizi can kulağıyla dinler, onların tatlı 
dille anlattıklarıyla mutlu olurduk.

Sonraları okul çağımız başladı, 
okumayı da sevdik ama yine de dinle-
mek ağır basıyordu. Köyde başka bir 
eğlence olmayınca kış gecelerinde aile-
cek akşam oturmalarına gider yine o dili 
ballı ninelerden kahramanlık destanları, 
meseller, yaşanmış hikayeler, dini hika-
yeler dinler onların anlatımlarını bazen 
bizzat ben sabaha kadar mülahaza 
ederdim aklıma adeta kazırdım. 

Okuma yazmayı öğrendikten son-
ra zamanın efsanevi masal ve hikaye 
kitaplarına sahip olabilirsek onları okur-
duk şiirlerini ezberlerdik. ÖrneğinKerem 
ile Aslı, Karacaoğlan, Sürmeli Bey, Tahir 
İle Zühre, Aşık Garip gibi kitaplardan da 
faydalanır ama yinede dinlemek başka 

bir haz verirdi bana.
Konuşmayı da sevdim daha son-

raları ama dinlemek, dinlerken düşün-
mek, dinlerken öğrenmek başkaydı. Bu 
minval üzere dinlemek ile çok kazandı-
ğımın farkında idim ormanı bol köyü-
müzde ve civar dağ köylerinde Barana 
kültürü hakimdi, Babam merhumun 
hastalığı dolayısı ile onunla ihtiyar ol-
gun bilge emmilerin arasında bulunur 
onların sohbetlerine kulak verirdim.
Hatta onlardan birisinin Gara Ismaylım 
diye başlayan anlattıkları nasıl hoşuma 
gitmezdi. Anlatılan sözü kaçırmayayım 
dile testiden akan suyun şırıltısını bir 
kıskanırdım çünkü önemli bir söyleşiyi 
ezberlemem lazımdı.

Bunları böyle devam ettirdim.
Sonra konuşma yeteneğim gelişince 
ve benim dinlenme zamanım gelince 
o ezberlediğim konuları hem anlattım 
hem de zihnimde onları yeniledim.İşte 
benim bilgi dağarcığımda bir şeyler var 

ise budur hikayesi.
Sözü şuraya getirmek isti-

yorum Allah kabul etsin cuma 
günleri gerek mahalle camimi-
ze gerekse gidebilme imkânı 
bulduğumuz vaazların verildiği 
önemli büyük camilerimize de 
gitme şansımız oluyor. Yine bir 
Cuma günü camiye gittim.Cu-
madan önce hatibin vaazını can 
kulağı ile dinliyordum. Hoca 
efendi çok güzel bir konuya 
parmak basıyor yalanın ve kandırma-
canın ne kötü bir şey olduğundan ba-
hisle Peygamber efendimizin yaşamın-
dan örnekler veriyor ve şöyle diyordu: 

“Peygamber Efendimizin vefa-
tından sonra din âlimleri o ulaşımı 
zor zamanın şartlarında 300- 500 km 
yolu at veya deve üzerinde günlerce 

giderek Resulul-
lah’ı görmüş dinle-
miş sahabelerden 
hadis derleyip 
bizlere ulaşması-
nı sağlıyorlarmış. 
Yine bu hizmet eri 
sahabeden birçok 
uzak bir beldede 
Peygamber’den 
hadis nakleden bir 
zat olduğunu duy-

muş uzun meşakkatli bir yolcuktan 
sonradoğruca o zatın memleketine 
gitmiş.Hadis alacağı adamın yanına 
yaklaştığında adamın elinden kaçır-
mış olduğu bir deve veya atını tutmak 
için ona içinde yem olmayan bir tor-
bayı gösterip ona gel gel sana yem 
vereceğim diyerek hayvanı kandır-

dığını görünce durmuş. Bu adamın 
bana vereceği hadisin sahih (doğ-
ru) olacağına inanamam çünkü bu 
adam tutacağı malı yalan ve hile ile 

tutmaya uğraşıyor, deyip hadis alma-
dan günlerce gittiği yolu tekrar tepip 
geri dönmüş. 

Yalanın kandırmanın ne kadar kötü 
bir şey olduğunun altını bu örnekle çiz-
mişti.

İşte zaman içinde belki bir daha 
duyma şansımızın olmadığı bir güzel 
olayı vaaz ile anlatırken etrafımda bulu-
nan genç veya orta yaşlı bazı insanların 
elinde cep telefonu ile meşgul olduğu-
nu vehutbe okuyan hoca efendiye hiç 
kulak vermediğini görünce utandım, 
üzüldüm, hatta birini uyarmak da iste-
dim ama alacağım “sana ne” tepkisin-
den de korktum doğrusu.

Aklıma şu da gelmedi değil.Ne 
yazık ki şimdilerde ülke idaresine talip 
olanların bu kandırmaca ve yalanları 

çok kullandıkları da üzülerek aklıma 
geliyordu. 

Bu ruh halinde düşünceler ile irki-
lirken namaza başlayınca daha başka 
şeyleri de gördüm ve“eyvah” dedim. 
Dinden dini bilgilerden ne kadar uzağız.
Biz gafil insanlar, dine pamuk ipliği ile 
mi bağlıyız. 

Son gördüğüm şu idi.Bizim küçük-
lüğümüzden beri hocalardan büyükler-
den dinlediğimiz Cuma namazı kuralları 
vardı. O da hatibin irad ettiği hutbeyi 
can kulağı ile dinlemek ve yanındakine 
bile bir tek dünya kelamı söylememek. 
Çünkü hutbenin Cuma namazının bir 
parçası olduğunu öğrenmiştik ve ona 
göre dinlerdik.

Yine hutbe anında da gördüm ki 
birçok cemaat yine o yaşamımızı esir 
alan cep telefonu denen illetle meşgul 
oluyordu. Allah bizi gafletten uyandır-
sın. Her namazınız ve Cumanız müba-
rek olsun. Selam ve dua ile…

NELER OLUYOR BİZE, BİZE NELER OLUYOR?

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ

Alacak meselesi nedeniyle 
çıkan kavgada bir kişi öldü

Akşehir'de uyuşturucu 
operasyonunda 2 gözaltı

Selçuklu ilçesinde alacak me-
selesi nedeniyle çıkan silahlı kav-
gada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 
zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, 
Kosova Mahallesi Şükrü Efendi So-
kak'taki bir eve 2 arkadaşıyla ala-
cağını istemeye gelen Veysel Yiğit 
(34) ile borçlu Bayram T. (36) ara-
sında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen 
olayda Bayram T, tabancayla Yiğit'i 
karnından yaraladı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 112 Acil Servis 
ekiplerince hastaneye kaldırılan 
Yiğit, müdahalelere rağmen kur-
tarılamadı.

Çalışma başlatan İl Emniyet 

Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cina-
yet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 
sonra Yiğit'in arkadaşları tarafın-
dan darbedilen Bayram T'yi yaka-
ladı. Şüpheli ve maktulün "kasten 
yaralama", "tehdit", "güveni kötü-
ye kullanma", "genel güvenliğin 
kasten tehlikeye sokulması" başta 
olmak üzere çok sayıda suç kayıt-
larının olduğu öğrenildi. Polis ekip-
leri, şüpheli Bayram T. ile olaya 
karıştıkları ileri sürülen maktulün 
arkadaşları Osman Ç. (48) ve Ka-
muran K'yi (38) de gözaltına aldı. 
Emniyete götürülen 3 şüphelinin 
işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
n AA

Akşehir Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Grup Amirliği görevlilerince 
"sokak satıcılarına ve kullanıcıları-
na" yönelik yürütülen çalışmalar 
kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, 
ilçede D.A. isimli kadının uyuş-
turucu madde kullandığını tespit 
edince, D.A'yı takibe aldı. D.A'nın, 

O.A'nın kullandığı araca binmesi 
üzerine araç durdurularak şüpheli-
ler gözaltına alındı. Akşehir Cum-
huriyet Başsavcılığından alınan 
arama kararı ile D.A'nın evinde 
yapılan aramada 6 gram esrar ele 
geçirildi. Şüpheliler haklarında ya-
pılan işlemlerin ardından serbest 
bırakıldı. n İHA

Aksaray'da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobilin takla atması sonucu 1'i 
ağır 2 kişi yaralandı. 

Kaza, Aksaray-Ankara karayo-
lunun 49. kilometresi Hacı Mah-
mut Uşağı Yaylası mevkiinde mey-
dana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Tuz Gö-
lü’nü ziyaret ettikten sonra Şeref-
likoçhisar istikametinden Nevşehir 
istikametine seyreden Hüseyin G. 
(42) idaresindeki 50 SF 615 plakalı 
Lada marka otomobil, sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıka-

rak takla attı. 
Kazada araç sürücüsü hafif ya-

ralanırken, araçta bulunan Melek 
B. (23) ağır yaralandı. 

Kazayı gören yoldaki diğer 
sürücüler durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık, polis ve jandar-
ma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ambulanslarla Aksa-
ray Üniversitesi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan yaralılardan 
Melek B.'nin sağlık durumunun 
ağır olduğu öğrenildi.
n İHA

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade 
Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde son yolculuğuna uğurlandı

Aksaraylı şehit son 
yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay 
Komutanlığı 2. Komando Taburu 7. 
Hudut Alay Komutanlığında görevli 
Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlü-
er (24), Pençe Harekatı'nda Gorasbi 
Üs Bölgesi'nde görevli iken Irak'ın 
kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 
çıktığı arama tarama faaliyeti sıra-
sında terör örgütü PKK ile yaşanan 
çatışmada şehit düştü. Hakkari'de 
yapılan törenin ardından Nevşehir 
Kapadokya Havalimanı'na, oradan 
da karayoluyla Aksaray’a getirilen 
şehidin Türk bayrağına sarılı cena-
zesi, dua ve tekbirlerle babaevine 
getirilerek helallik alındı. 

Baba ocağındaki helallikte ailesi 
güçlükle ayakta dururken, acılı baba 
Mustafa Güçlüer (45) oğlunun Türk 
bayrağına sarılı tabutunu son kez 
öperek sarıldı. Şehit Güçlüer için 
belde meydanında bulunan Hacı 
Sabri Camii'nde öğle namazını mü-
teakip cenaze töreni düzenlendi. 
Askerlerin omuzunda cami avlu-
suna getirilen şehidin cenazesini 
karşılayan halası Nazlı Aksu (43) 
tabuta kapanarak ağıt yaktı. Şehidin 

kız kardeşi Neziha Yılmaz (23) da ta-
buta sarılarak, "Seni 1 buçuk sene-
dir görmüyorum. Ağabey bırakma 
beni" diyerek feryat etti.

Şehidin özgeçmişinin okunma-
sının ardından İl Müftüsü Hasan 

Hüseyin Güller tarafından cenaze 
namazı kıldırıldı. Törene katılan 
vatandaşlardan alınan helalliğin ar-
dından şehit Güçlüer'in cenazesi as-
kerlerin omzunda belde mezarlığına 
götürülerek, burada dualar eşliğinde 

defnedildi. Törene Aksaray Valisi 
Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Ya-
vuz, siyasi parti temsilcileri, STK 
başkanları ve yüzlerce vatandaş ka-
tıldı. n İHA
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Afyon Sadıklı, Ankara Kızılcaha-
mam, Balıkesir Gönen, Yalavo Termal, 
Bursa Oylat, Uşak Hamamboğazı,Bolu 
Karacasu,Denizli Karahayıt………. 
Kaplıcaları ülkemizin en iyi kaplıcaları. 

Sıcak ve şifalı sular bir çok hastalı-
ğın tedavisinin yanında, bu tesisler aynı 
zamanda bizlere tatil fırsatı veriyor. Bir 
yılın yorgunluğunu buralarda gidebili-
yoruz. 

Konyamızda ise Ilgın,İsmil ve Hü-
yük Köşk Kaplıcalarının ilave Seydi-
şehir*deki Kaplıcanında bu günlerde 
hizmete girdiği hepimizin malumu.

Genelde biz Konyalılar kaplıca ve-
silesi ile hem tatil yapar, kafa dinler, 
hemde şifa ararız. 

Aile olarak yıllarca Afyon Sandıklı, 
sonrasında Denizli Karahayıt Kaplıca-
larının mesken tutmuş,birkaç seferde 
Ilgın Kaplıcalarından yararlanmıştık.

1994 li yıllarda İsmil*dede şifalı su 
bulunmuş ve zamanın  İsmil Belediye 
Başkanı Ali Koçak, bir gayret içine gir-
miş günün imkanları ölçüsünde mem-
leketine sosyal bir tesis kazandırmıştı.
Bir kaç yıl sonra dışındanda olsa kap-
lıcayı görmüştüm. 

Aradan yıllar geçti, basın aracalığı 
ile İsmil Kaplıcaları için Karatay Beli-
diyesi*nin tesisi bitirdiğini öğrenince 
üç,iki ay kadar önce arabamla İsmil*e 
ulaşıp Karatay termal köyü*nü göz-
lerimle görüp inceledim.Gördüklerim 

beni tatmin etti.çok iyi araştırılarak, iyi 
bir tesis yapıldığı her yönüyle belliydi.

Odalar temiz ve kullanışlı, sakin bir 
yerde, daha tesise girerken güzel bir 
intiba. Güvenlikçiler düzgün kıyafetli 
ve kibarlar. Selam veriyoruz –Aleyküm  
Selam buyurun efendim . Tesisi gör-
meye geldiğimi söylüyorum –Tabiki 
efendim deyip beni müracaata yön-
lendirdiler. Müracaattakiler aynı ilgi ve 
nezaketle benimle ilgilenip , bir perso-
neli benim yanıma  veriyorlar . Hasan 
delikanlı beni bindiriyor ve müsait olan 
kaplıcanın birini bana gezdirince iyice 
tatmin olmuştum. Kendilerine teşekkür 
edip, broşürleri alıp 50 km. evime dö-
nüyorum. 

Kafamdaki plan ailemle hafta sonu 
iki gün kalmak ve kısa sürelide olsa kafa 
dinlemek . Hafta başı telefon açık ge-
rekli bağlantı,internet bankacılığı ile iki 
günlük yerimi ayırtıp , hafta sonu öğle 
saatlerinde Kaplıca*ya ulaşıyoırum.

Annem ve hanımla Pazar günü 
İsmil*e ulaşıyorız . İki gün 45 derecelik 
sudan istifade edip,biraz şifa biraz tatil 
yapıyoruz.Yaşıyarak tesis ve işletmesi 
hakkında tam bir bilgi  sahibi oluyoruz.

Yol yorgunluğumuzu 45 derece su 
banyosu ile atıp akşam yemeğine varı-
yoruz. İki gün boyunca yemekler şaha-
ne. Hürmet, kibarlık harika . hava temiz 
, gürültü yok . Adana yoluna baktığınız 
zaman, Akyokuş*tan Konya*ya ba-

kıldığı gibi uzaktan araba 
farları ışıl ışıl, zevkle takip 
edip sizi dinlendiriyor.

   Hepimizin malüm  
Devlet, Belediyeler tesisle-
rin en güzelini yapabiliyor 
ama işletmede çok başarılı 
olduğu nadiren görülüyor. 
Yapmak bir sefere mah-
sus ama  işletmek her gün, 
o güzel tesisi işletmek her 
kurumun harcı değil.

Memnuniyetimiz hizmet edenleri 
tanımamıza vesile oldu. Yiyecek içi-
cek müdürü Yaşar Kabul, Şef Garson 
Yavuz Türkmen,Aşçı M. Ali Gürbüz ile 
tanışıp kendilerini ve hizmet edenleri 
tebrik ediyoruz. Tabiki bizzat hizmet-
te muhatap olduklarımızın arkasında  
perde arkası kahramanların olduğu 
muhakkak. İsmini bilmediğimiz Kara-
tay belediyesi yetkili amirleri bize düşen 
tebrik etmek.

Bir Konyalı olarak hepimize düşen 
Torku marka varken başka marka şal-
gam içmek ,bisküvi yemek gerekmedi-
ği gibi. İsmil [Karatay Termal Tatil Köyü 
],Ilgın ve Seydişehir kaplıcaları varken 
uzağa gitmeye gerek yok diyoruz.İlk 
intiba neyse ,son ayrılırkende  aynı. İki 
gün boyunca yemekler şahane ,hür-

met ,kibarlık , nezaket 
tüm personelin alışkan-
lığı olmuş.hava temiz 
,gürültü yok . Akşam 
olup balkona oturup çay 
içerken gözümüz az ileri-
de Adana yolunu ilişiyor. 
Arabaların ışıkları bize 
Akyokuş*a akşam vakti 
çıkıp , Konyayı seyretme-
yi hatırlatıyor.

    Hepimizin malü-
mü Devletimiz ve Belediyeler tesislerin 
en güzelini yapabiliyorlar ama işletme 
konusunda nadiren başarılı olduğu 
görülüyor.

     Yapmak bir sefere mahsus ama 
işletmek süreklilik istiyor, o da memur 
zihniyeti ile kolay değil. İzlediğim ka-
darıyla Karatay Belediyesi bunu aşmış 
durumda.

Memnuniyetimiz ile hizmet eden-
leri tanıma fırsatı doğdu . Sorduk bilgi 
aldık. Yiyecek içecek müdürü Yaşar Ka-
bul , Şef garson Yavuz Türkmen , Aşçı 
m. Ali Gürbüz ve tüm çalışanlar düzgün 
kıyafetli ve ağızlarındaki sözler hep aynı 
–tamam efendim – buyurun efendim – 
tabiki efendim , tam bir nezaket.  

Tabiki bizim gibi vatandaşların 
muhatap oldukları dışında her yerde 

olduğu perde arkası kahramanlar var-
dır. Onların kurduğu sistem kaliteyi do-
ğurmuş. Bir konyalı olarak hep tebrik 
etmek gerekiyor

Daha ötesi bu memleketi ekmeğini 
yiyen bizler Torku*nun şalgamı varken 
bir başka markayı tercih etmememiz 
gerektiği gibi. İsmil , Ilgın ve Seydişehir 

kaplıcaları*nı tercih etmeliyiz
       Benim gönlümde şimdi yalnız-

ca annem, hanımla değil kış gelmeden 
torun torbadan oluşan 14 kişi ile tekrar 
İsmil nimetinden istifade etmek. Nasıl 
olsa torunlarıma için yüzme havuzu, 
oyun alanları , çocuk parkı dahil her şey 
düşünülmüş.

İSMİL KAPLICILARI HARİKA

haber@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Karatay’ı imar ve ihya eden birçok kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Karatay Belediyesi, 41’inci toplu konut hamlesi olan “Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi”nin te-
melini de düzenlenen programla attı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asıl amaçlarının gönüllere hoş bir seda ile dokunarak şehrin tamamına köprü kurmak olduğunu belirtti

Karatay’dan 41. konut hamlesi
Karatay Belediyesi öncülüğünde 

hayata geçirilen ve toplu konut ham-
lelerinin 41’incisi olan 252 konut-
luk “Akıncıpark Toplu Konut Yapı 
Kooperatifi”nin temeli, düzenlenen 
törenle atıldı. Atılan temelle Karaku-
lak Mahallesi’nde inşasına başlanan 
toplu konut projesi, toplamda 27 bin 
53 metrekarelik kentsel dönüşüm 
alanında hayata geçecek. Projede 
135 metrekarelik 100 adet 3+1 ve 
100 ile 85 metrekarelik 54 adet daire 
bulunacak. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada Karatay’ın konu-
mu ve derin tarihi geçmişiyle Kon-
ya’nın ve bölgenin köklü yerleşim 
alanlarının başında geldiğine vurgu 
yaptı. 

Kentsel dönüşüm seferberliğine 
yeni bir proje daha eklemenin mut-
luluğunu yaşadıklarını ifade eden 
Başkan Hasan Kılca; Karakulak Ma-
hallesi’nde, çok güzel bir yaşam ala-
nı inşa edeceklerini söyleyerek asıl 
amaçlarının gönüllere hoş bir seda 
ile dokunarak şehrin tamamına köp-
rü kurmak olduğunu belirtti. 

HER PROJEMİZ KARATAY’IN 
GELECEĞİNE ATILAN BİR İMZADIR

Hasan Kılca; Akıncıpark Toplu 
Konut Yapı Kooperatifi içerisinde 
20 bin m2’lik yeşil alanın yer alaca-
ğını dile getirerek, “Tek amacımız; 
gönüller fethetmek, yüreklerde hoş 
bir seda, tatlı bir hatıra bırakmak. 
Bu sebeple şehrimizi imar ederken 
önceliğimiz gönüllere dokunmak, 
gönüllerden şehrimizin tamamına 
köprüler kurmaktır. Karatay için ge-
liştirdiğimiz her proje de ilçemiz için 
yeniliklerin kapısı, Karatay’ın gelece-
ğine atılan imzadır. Bu bağlamda be-
lediyemiz öncülüğünde kurulan ve 
yaklaşık 3 ay önce kuraları çekerek 
hak sahiplerini pandemi dolayısıyla 
dijital platformlardan canlı yayınla 
belirlediğimiz Akıncı Park Toplu Ko-
nut Yapı Kooperatifi’nin temel atma 
sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Ka-
rakulak Mahallesi, Büyükkumköprü 
Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi 
ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak 
kesişimindeki iki farklı ada ve parsel-
den oluşan projemiz toplam 27 bin 
53 metrekarelik kentsel dönüşüm 
alanında inşa edilecek. Projemiz-

de 135 metrekarelik 100 adet 3+1 
ve 100 ile 85 metrekarelik 54 daire 
bulunacak” dedi. Karakulak Mahal-
lesi’nde yükselecek olan toplu konut 
hamlesi ile Karatay’ın prestij ivmesi-
nin artacağını ifade eden Kılca, ko-
nuşmasının devamında ise şunları 
söyledi: “Bu projeyi bir yapı projesi 
olarak değil, bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak görüyoruz. Karakulak 
Mahallemizde hayata geçen 252 ko-
nutluk Akıncı Park Toplu Konut Yapı 
Kooperatifi içerisinde yer alan konut-
larımızı toplamda 20 bin metreka-
relik yeşil alanla çevreliyoruz. Çocuk 
oyun parkları ve dinlenme alanları, 
yürüyüş yolları, yeraltı otoparkıyla 
vatandaşlarımızın çok daha konforlu, 
mutlu ve huzurlu bir yaşam alanla-
rına kavuşmasına imkân sunuyoruz. 
Yine bu projemizle düzenli ve güven-
li yapılaşmayı hızlandırmayı, özel gi-

rişimleri özendirmenin yanı sıra bu-
rada ikamet edecek hemşerilerimize 
modern bir yaşam alanı sunmayı 
hedefliyoruz. Bölgeyi çok daha geniş 
kapsamlı bir dönüşümün merkezi 
haline de getirecek bu ve daha bir-
çok projemizle amacımız; az önce de 
ifade ettiğim gibi şehrimizi ve ülke-
mizi bugünden başlayarak müreffeh 
yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır. 
Hizmetlerimizin çok daha verimli ve 
hızlı bir şekilde hayata geçmesinde 
kıymetli emekleri bulunan, Karatay 
için dirsek teması halinde çalıştığımız 
muhtarlarımıza ve Karataylı bütün 
hemşehrilerime bu vesileyle yürek-
ten teşekkür ediyorum. Akıncı Park 
Toplu Konutlarımız Karatay’ımıza ve 
Konya’mıza hayırlı olsun.”

KARATAY BELEDİYEMİZ GÜZEL 
HİZMETLERE İMZA ATIYOR

Karatay’ın geleceğe hızlı ve emin 

adımlarla ilerlediğini ifade eden AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç; Akıncıpark Toplu Konut Yapı 
Kooperatifi’nin konumu ve kalite-
siyle bölgeye cazibe kazandıracağını 
dile getirdi. 

Mehmet Genç; “Karatay Beledi-
yemiz birçok alandaki yatırımlarıyla 
öncülük yaptığı gibi konut hamlele-
riyle de güzel yatırımlara imza atı-
yor. Burada konut sahibi olacak olan 
vatandaşlarımız kaliteli, depreme 
dayanıklı ve standardın üzerindeki 
konutlarda oturacaklar. Aynı zaman-
da buraya yapılacaklar konutlar sa-
yesinde bölge de cazibe kazanacak. 
Akıncıpark Toplu Konutları, merkeze 
de çok yakın bir alanda yer alıyor. Bu 
vesileyle Karatay Belediye Başka-
nımıza ve ekibine Karatay’a kazan-
dırdığı birbirinden güzel yatırımları 
için çok teşekkür ediyorum” şeklinde 

konuştu. 
BELEDİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE 

KOOPERATİF DENİLDİĞİ ZAMAN 
TÜRKİYE’DE İLK AKLA GELEN 

KARATAY BELEDİYESİ’DİR 
Konya belediyelerinin yaptığı 

olduğu hizmetlerin saymakla bitiri-
lemeyeceğini ifade eden, AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet 
Akif Ortagedik, temeli atılan top-
lu konutun Karatay Belediyesi’nin 
41’inci projesi olmasının vatandaş-
ların Karatay Belediyesi’ne duyduğu 
güvenin göstergesi olduğunu belirtti. 

AK Parti Belediyeciliği denildiği 
zaman akla gelen ilk konunun hiz-
met olduğuna işaret eden Mehmet 
Akif Ortagedik, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “AK Parti Belediyeciliği, 
kuruluşundan bugüne kadar hiç çiz-
gisini bozmadan devam ediyor. Bele-
diye öncülüğünde kooperatif denildi-

ği zaman da Türkiye’de ilk akla gelen 
Karatay Belediyesi’dir. Karatay, AK 
Parti döneminde belediyecilik olarak 
önemli hizmetler aldı almaya devam 
ediyor. Bu hizmetlerin en başında da 
sosyal konutlar ve konut yapı koope-
ratifler geliyor. Belediyemiz kendisi-
ne duyulan güvenle, yaptığı işlerin 
kalitesi ve güveniyle ilk günden bu-
güne kadar hep teveccühe mazhar 
olmuştur. Ben de bu projemizin 
kazasız belasız nihayete erip sahip-
lerine teslim edilmesini ve temenni 
ediyorum. Bu vesileyle Karatay Be-
lediye Başkanımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.” 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
ÖNEMLİ YATIRIM VE 

HİZMETLERE İMZA ATARAK 
İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Kentsel dönüşüm projeleri ve 

yapılan diğer hizmetler ile Karatay’ı 
modern seviyelere ulaştıran Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür eden MHP Konya İl Başkanı 
Remzi Karaaslan ise; “Karatay Be-
lediyemizin çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. Hasan Kılca Başkanı-
mız göreve geldiğinden bugüne ka-
dar Karatay’da önemli yatırım ve hiz-
metlere imza atarak ilçenin çehresini 
değiştirdi. Akıncıpark Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi’nin şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.  

Konuşmaların ardından Karatay 
Belediyesi’nin 41. Toplu konut ham-
lesi olan Akıncıpark Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi’nin temeli, dualar 
eşliğinde atıldı. n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca Mehmet Genç Mehmet Akif Ortagedik Remzi Karaarslan 

Kapalı yüzme havuzunun güzeli de İsmil'de

Karatay Termal Tatil Köyü'nde Türk hamamı unutulmamış

Yemeklerin ve hizmetin güzeli Tarçın Restaurant'taKaplıca'nın üç ası Yavuz Türkmen, Yaşar Kabul, M.Ali Gürbüz
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..



İLAN9 30 TEMMUZ 2021

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

KAYNAKÇI VE 
VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Yusuf Akşam 
dualarla defnedildi

Konya’nın tanınmış esnaflarından 'Şekerci Yusuf' olarak bilinen Yusuf Akşam 65 yaşında  geçir-
diği beyin kanaması sonucunda  vefat etti. Merhum Akşam dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi

Konya’nın tanınmış esnafların-
dan 'Şekerci Yusuf' olarak bilinen 
Yusuf Akşam 65 yaşında geçirdiği 
beyin kanaması sonucunda  vefat 
etti. Merhum Yusuf Alkış’ın cena-
zesi dün İkindi namazına müteakip 
Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Üç-
ler Mezarlığına defnedildi. Akşam 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Akşam 
ailesi cenaze namazının ardın-
dan taziyeleri kabul etti. Merhum 
Yusuf Akşam 3 çocuk babasıy-
dı. Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Yusuf Akşam'a Yüce 
Allah'tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın tanınmış esnaflarından

Yusuf
AKŞAM’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, rüzgarla birlikte hızla yayılan, zaman zaman kontrol altına alınsa da etkisini yitirmeyen orman 
yangını büyük çapta zarara yol açtı. Yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 122 kişi yangından etkilendi. Çok sayıda hayvan telef oldu

Cayır cayır yanıyoruz!

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet 
ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 
(AFAD), Antalya’nın Manavgat ilçesi 
Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda 

çıkan yangında 3 vatandaşın hayatı-
nı kaybettiğini, 58 vatandaşın teda-
vilerinin ise devam ettiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, 

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yeni-
köy mevkiinde çıkan yangında 3 
vatandaşın hayatını kaybettiği, 122 
vatandaşın etkilendiği belirtilerek, 
yangından etkilenen 58 vatandaşın 
tedavilerinin devam ettiği aktarıldı. 
Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 
19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil 
komuta aracının sevk edildiği ifade 
edildi. Antalya AFAD Genel Müdür-
lüğünden 4 araç ve 14 personelin 
bölgede görevlendirildiği belirtilen 
açıklamada, Isparta, Burdur, Kon-
ya, Karaman ve Mersin’den Antalya 
Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 ara-
zöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri-
nin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. 
Yangından etkilenebilecek alanlarda 
bulunan evlerin tahliye edildiği ak-
tarılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“Yangın nedeniyle birçok ev, iş 
yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç 
zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 
ekip halinde hasar tespit çalışmaları-
na başlamıştır. Orman Bölge Müdür-
lüğüne ait bir arazözün devrilmesi 
sonucunda sürücüsü yaralanmış 
ve tedavi altına alınmıştır. Tedbir 
amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 
2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu 
hazır hale getirilmiştir. Türk Kızılay 
tarafından bir sahra mutfak kiti ve 5 
ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün 
kapasiteli beslenme üniteleri, 25 
personel ile bölgeye sevk edilmiştir.”

TATİLE GİDEN GENÇLER, 
YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Adana’dan tatil için Olimpos’a 
giden gençler, Manavgat’ta çıkan 
yangına itfaiyeyle birlikte müdahale 
etti. Antalya’nın Manavgat ilçesinde 
dün saat 12.05’de çıkan ve rüzgarın 
da etkisi ile yerleşim yerlerine sıç-
rayan yangın devam ediyor. Ada-
na’dan tatil için Olimpos’a giden 
Samet Yalçınkaya (31), Ömer Yalçın 
(24) ve Tunus Karsandık (27), yangı-
nı görüp itfaiyeyle birlikte müdahale 
etti. 3 gencin itfaiyenin hortumlarıy-
la yangına müdahale anıysa saniye 
saniye görüntülendi. Canları pahası-
na yaklaşık 4 saat boyunca yangına 
müdahale eden gençler, yangının 
daha da büyümesi ve havadan mü-
dahalenin başlamasıyla birlikte böl-
geden ayrıldı.

YANGINA KARŞI HERKES 
SEFERBER OLDU

Şu ana kadar 5 mahalle tahliye 
edilirken, vatandaşlar ve ekipler ma-
hallelerde mahsur kalan hayvanları 
kurtarmak için seferber oldu. Yan-
gın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın 
batısında Kalemler, Evrenseki, Ço-
laklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğ-
du, Hocalar ve Taşağıl mahallele-
rinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, 
Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, 
Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar ma-
hallelerini etkisi altına aldı. Çok sa-
yıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılır-
ken, özellikle Kalemler Mahallesi'nin 
ardından Ulukapı Mahallesi'nde de 
çok sayıda ev yandı.

Vatandaşlar ve ekipler mahal-
lelerde mahsur kalan hayvanları 
kurtarmak için adeta seferber oldu. 
Çeltikçi Mahallesi'nde yanan saman-
lıktaki köpek sahipleri tarafından 
alevlerin arasından çıkarılırken, yan-
gından etkilenen bir inek vatandaş-
lar tarafından su sıkılmak suretiyle 
saklandığı çukurdan çıkarıldı.

Boşaltılan mahallelerdeki vatan-
daşlar geceyi sokakta, yol kenarla-
rında ve araçlarında geçirdi. Özellik-
le Manavgat-Ulukapı arasındaki yol 
üzerinde vatandaşların geceyi araç-
larında ve açıkta geçirdikleri gözlen-
di.
KOMANDOLAR YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın söndürme çalışmaları-
na komandolar da katıldı. Artvin’de 
sel felaketinde canla başla çalışan 
komandolar, Antalya’daki yangında 
da önce sırada yer aldı. Manavgat 
ilçesinde öğleden sonra başlayan 
yangın Yeniköy Mahallesi’nde et-
kisini devam ettiriyor. Çok sayıda 
ekip karadan ve havadan söndürme 
çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim 
yerinden uzak noktada devam eden 
yangında söndürülen yerlerin soğut-
ma çalışması devam ediyor. Bir evin 
çatısına sıçrayan yangını vatandaş-
lar güçlükle söndürebildi. Evlerin 
yakınındaki kovanlardaki arıların da 
yanarak telef olduğu görüldü. Bölge-
den küçük ve büyük baş hayvanların 
tahliyesi devam etti. Artvin’de sel 
felaketinde görev alan komandolar, 
yangında ise söndürme çalışmaları-
na katıldı. İtfaiye ekiplerine yardım 
eden komandoların el ve ayaklarının 
simsiyah olduğu görüldü. Koman-
dolar büyük baş hayvanların tahliye 
edilmesine yardımcı oldu. Bir çok 
ekibin görev aldığı bölgede vatan-
daşlar, söndürme faaliyetlerinde bu-
lunanlara ayran su ikram etti. Bazı 
vatandaşların yangın yerine kolilerle 
ayran getirdiği gözlemlendi.

SERA VE AĞAÇLARI YANAN 
KADINLAR GÖZYAŞINA BOĞULDU

Vatandaşlar alevlerin sera ve 
çiftliklerine gelmemesi için canla 
başla mücadele ediyor. Vatandaşlar 
sulama kanalı kenarından yanan 
alanları endişeli gözlerle izledi. Ağ-
layan bir kadın yakınları tarafından 
güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Ka-
lemler ve Yeniköy Mahallelerindeki 
ormanlık alanda, henüz belirlene-
meyen nedenle çıkan yangını sön-

dürme ve soğutma çalışmaları de-
vam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa 
sürede farklı noktalara yayılan yan-
gında Kalemler ve Yeniköy Mahal-
lesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüz-
garlı olması nedeniyle alevler kısa 
sürede yayıldı. Çok sayıda muz sera-
sı, ev tarım aletleri ve traktör yandı. 
Bir vatandaş ise ahırının yanmaması 
için yağmurlama sistemini çalıştırıp 
bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar kana-
la inip elindeki hortum ve kovalarla 
alevlere müdahale etmeye çalıştı. 
Yaşlı bir kadın su hortumu ile serası-
nı koruma çabası içine girdi. Zeytin, 
narenciye arazilerinin zarar gördüğü 
yangında vatandaşlar çiftliklerinin 
yanmaması için büyük çaba sarf 
etti. Buna rağmen bazı seralar zarar 
gördü, hatta mezarlık dahi yandı. 
Vatandaşlar sulama kanalı kenarın-
dan yanan alanları endişeli gözlerle 
izledi. Ağlayan bir kadın yakınları 
tarafından güçlükle sakinleştirildi. 
Yeniköy’de devam eden yangına çok 
sayıda helikopter ve bir yangın sön-
dürme uçağının müdahalesi devam 
ediyor.

KONYA ANTALYA YOLU 
TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi 
Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda 
çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla ya-
yılan orman yangınının büyümesi 
üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve 
ekipman yönlendirildi. Yangın ne-
deniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e 
bağlayan Akseki Kavşağı’ndan iti-
baren Antalya istikametinde gidiş-
lere zaman zaman izin verilmezken, 
ulaşım Beyşehir üzerinden sağlandı. 
Konuyla ilgili Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü’nden yapılan açıklamada, 
“Antalya’nın Manavgat ilçesinde 
dün başlayan ve henüz kontrol altına 
alınamayan yangın sebebiyle Antal-
ya iline seyahat edecek vatandaşları-
mızın can ve mal güvenliğini sağla-
yabilmek amacıyla Antalya – Akseki 
yolu zaman zaman trafiğe kapatıl-
makta olup, kapatılması halinde va-
tandaşlarımızın Antalya – Konya 
şehirlerarası seyahati Beyşehir üze-
rinden sağlanmaktadır” ifadelerine 
yer verildi. 

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Manavgat’tan sonra Muğla Mar-

maris’te de orman yangını çıktı. Öte 
yandan Adana Kozan, Osmaniye 
Kadirli, Mersin Aydıncık, Hatay Be-
len, Kayseri Yahyalı, Kocaeli Körfez, 

Kahramanmaraş Onikişubat ve Kü-
tahya Emet’te orman yangınlarıyla 
boğuşuyor.
YANGINLARIN SEBEBİYLE İLGİLİ ÇOK 
YÖNLÜ SORUŞTURMA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın 
Manavgat ilçesindeki Orman Yangı-
nı Yönetim Merkezi'nde gazetecileri 
yangınlarla ilgili bilgilendirdi. Bakan 
Pakdemirli, ülke genelindeki yan-
gınlara havadan ve karadan müda-
hale edildiğini belirterek, "3 uçak, 
38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin 
personelle yangınlarla mücadele 
ediyoruz." dedi. Yangınların mutlaka 
kontrol altına alınacağına değinen 
Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon 
kurduklarını bildirdi. Yangınlarda 
oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren 
Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tes-
pitlerimize göre, 150 büyükbaş, bin 
küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi 
ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında 
zarar var." diye konuştu. Pakdemirli, 
zarar tespitlerinin devam edeceğine 
değindi. Muğla'nın Milas ilçesindeki 
yangın hakkında konuşan Pakde-
mirli, "Güvercinlik'te bir otelin bo-
şaltılması söz konusu oldu ve tahliye 
başladı." ifadesini kullandı. Pakde-
mirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok 
yönlü soruşturma ve araştırma ilgili 
kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle 
yapılıyor." dedi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum da bölgede 
incelemelere katıldığını belirtti., Ma-
navgat'taki orman yangınına ilişkin 
Kurum, "Yangının söndürüldüğü 
alanlarda hasar tespit çalışmaları-
nı başlattık." dedi. Tüm kurumların 
yangınla mücadele çalışmasına ka-
tıldığını vurgulayan Kurum, "Devle-
tin tüm imkanları Antalya'mız için, 
Manavgat'ımız için seferber edilmiş 
durumda. Tüm ekiplerimiz sahalar-
da." ifadesini kullandı. Yerleşim yer-
lerindeki hasarlar hakkında bilgi ve-
ren Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız 
bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 
bağımsız bölümün yanarak acil ağır 
hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti 
yapıldı." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 
da dünden itibaren yangın bölgesin-
de olduklarını ve çalışmaları yakın-
dan takip ettiklerini bildirdi. Yangı-
nın çıkış nedenleri ile ilgili çalışma 
yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, 
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
tüm birimlerimiz bu yangınların ne-
den çıktığıyla ilgili gerekli soruştur-
mayı yapıyor." dedi. Bir yandan sön-
dürme çalışmaları sürerken, diğer 
taraftan da yardım çalışmaları yapıl-
dığını anlatan Çavuşoğlu, "6 noktada 
Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, 
diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların 
karşılanması için muhtarlarla bir 
iletişim ağı oluşturuldu. Vatandaşla-
rımıza yardımları zamanında ulaştır-
mak için AFAD'ın koordinasyonun-
da bir lojistik merkezi oluşturuldu." 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ - İHA - AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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Gelecek Partisi Kurucu İlçe Baş-
kanı Mehmet Emin Bozkulak’ın, 
işlerinin yoğunluğu nedeni ile par-
tisine yeterince zaman ayıramadı-
ğını bildirmesi üzerine, Karatay ilçe 
Başkanlığına İl Başkan Yardımcısı 
Seyit İbrahim Durmuş atandı.

DEVİR TESLİM YAPILDI
İlçe Başkanlığında düzenlenen 

devir teslim programına İl Başka-
nı Hasan Ekici ve Halef Selef ilçe 
Başkanlarının yanısıra İl Başkan 
Yardımcıları ve Karatay ilçe yöne-
tim kurulu üyeleri katıldı. Program-
da konuşan İl Başkanı Hasan Ekici 
şunları söyledi: “ Sayın Mehmet 
Emin Bozkulak, kurucu ilçe başka-
nı olarak yönetimi ile birlikte o zor 
dönemlerde bizlerle ve Genel Baş-
kanımızla, bu kadrolarla beraber 

oldu. Bu önemliydi, değerliydi ve 
anlamlıydı. Zor zamanda ben varım 
demek, ben sizlerle beraberim de-
mek kolay bir şey değil, kendisine 
bugüne kadar yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum, zaten 
bundan sonra da Geleceğimiz için 
birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşı-
mına devam edeceğiz” dedi. Seyit 
İbrahim Bey de Kuruluştan bu yana 
İl Başkan Yardımcılarımızdan bir 
arkadaşımız diyen İl Başkanı Ha-
san Ekici; “Seyit İbrahim Bey ile de 
İl Teşkilatımızın kuruluşundan bu 
yana birlikte çalışıyoruz, İl Başkan 
Yardımcılığında gösterdiği başarıyı 
Karatay ilçemiz için de gösterece-
ğine canı gönülden inanıyorum ve 
başarılarının devamını diliyorum” 
dedi.

Karatay kurucu ilçe Başkanı 
Mehmet Emin Bozkulak da; “Gö-
rev bize tevdi edildikten bugüne 
kadar on sekiz aydır iyisi ile kötüsü 
ile, Günahı ve sevabı ile bu günlere 
kadar geldik. 

Siyaset vefakârlık ve fedakârlık 
isteyen bir iştir. Biz de vefakâr ve 
Fedakâr olmayı çok arzu ettik ama 
işlerimiz buna müsaade etmediği 
ve bu vebali de kaldıramayacağı-
mız için bir bayrak değişimini talep 
ettik. Biz Partimizden ayrılmıyoruz, 
Seyit İbrahim Bey’in Bayrağımızı 
daha da ileriye taşıması için elimiz-
den gelen gayreti göstermeye de-
vam edeceğiz” dedi.

 Karatay İlçe Başkanlığına ata-
nan Seyit İbrahim Durmuş da; 
“Emek en büyük nimettir, o yüzden 

bu güne kadarki hizmetlerinden ve 
emeklerinden dolayı Mehmet Emin 
Bey ve yönetimine teşekkür ediyo-
rum, Karatay’ı en iyi hale getirmek 
hepimizin boynunun borcu, bunun 
için de Mehmet Emin Bey ile dirsek 
temasında olmaya devam edeceğiz 
ve hep birlikte Karatayımızın adını 
daha da yüksek sesle ve yaptığımız 
çalışmalarla duyurmaya devam 
edeceğiz. 

Benim siyasete girmemin en 
büyük nedeni iki çocuğumun gü-
zel bir ülkede yaşamasını sağlaya-
bilmek. Onun için de yol bizim, yol 
geleceğimizin ve gelecek te bizim 
ellerimizde büyüyecek, Karatay 
Konya’nın en iyi ilçesi olacak İnşal-
lah” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Karatay’da bayrak değişimi

Meram Belediyesi’ne bağlı ekipler Köyceğiz Caddesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Caddenin 1 kilometrelik kıs-
mında sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken yenilenen kaldırımlar ve yol çizgileriyle bölgeye yeni bir hüviyet kazandırıldı

Köyceğiz Caddesi 
baştan aşağı yenilendi

Meram Belediyesi, ilçe genelin-
de altyapı çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor. Asfalt çalışma-
larının yanı sıra yeni açılan yollar, 
parke, bordür, tretuvar, tamir ve 
bakım işlerini sürdüren Meram Be-
lediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri, 2021 çalışma programı 
dahilinde yer alan Köyceğiz Cadde-
si’ni yeni yüzüne kavuşturdu. Yeni-
den hizmet vermeye başlayan cadde 
ulaşım açısından daha konforlu hale 
geldi.
MERAM’IN FARKLI NOKTALARINDA 
ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Meram’ın farklı noktalarında 
aynı anda yol yapım ve yenileme ça-
lışmalarının devam ettiğini belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, çalışmalara dair açıklamalar-
da bulundu. 

Başkan Kavuş, Meram’ın geli-
şimi açısından altyapı çalışmalarına 
önem verdiklerinin altını çizerken, 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana 
mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerin-
de tespit ederek çözüme kavuştur-
ma konusunda kolları sıvadık. Bu 
kapsamda hemşehrilerimizin ya-
şam standardını yükseltecek daha 
konforlu yollara kavuşması adına 
ilçemizin dört bir noktasında ekip-
lerimiz çalışmalarına hız kazandır-
dı. Son olarak şehrimizde yaşayan 
hemen hemen herkesin bildiği Hu-
zurevi’nin de bulunduğu Köyceğiz 
Caddesi’ni baştan aşağı yeniledik. 

Ekiplerimizin mesai gözetmeksizin 
gösterdiği çaba sonucu Köyceğiz 
Caddesi, yeni haliyle Kurban Bayra-

mı öncesi hemşehrilerimize hizmet 
vermeye başladı” şeklinde görüş 
belirtti. 

İLK ETAPTA 1 KİLOMETRELİK 
ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Köyceğiz Caddesi’nde yapılan 

çalışmaların detaylarını paylaşan 
Başkan Mustafa Kavuş, “İlk etapta 
caddemizin 1 kilometrelik kısmında 
sıcak asfalt serimi ile birlikte parke 
bordür çalışması gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda 2 
bin 400 ton sıcak asfalt kullanılırken 
yine yaklaşık 3 bin metrekare parke 
döşeme işi yapıldı. Bu çalışmalarla 
birlikte ilçemizin kıymetli alanların-
dan olan Köyceğiz Caddesi yeni bir 
hüviyete kavuşmuş oldu. Hemşeh-
rilerimize yol yapım çalışmaları bo-
yunca gösterdikleri sabır, anlayış ve 
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür 
ederim. Yenilenen Köyceğiz Caddesi 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“MERAM’DA YAŞAMANIN 
AYRICALIĞINI HİSSETTİRMEK İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ”
Başkan Kavuş, ihtiyaçların tespi-

ti noktasında istişareyi önemsedikle-
rini belirtirken “Meram’da yapılacak 
tüm çalışmaları Meramlılarla birlikte 
planlıyoruz. Bu tür çalışmalar sonra-
sı hemşehrilerimizden gelen olumlu 
anlamdaki geri dönüşler ise bizleri 
mutlu ediyor. 

Bizler Meram’da yaşamanın ay-
rıcalığını hissettirmek için çalışma-
ya, taleplerin yerine getirilmesi nok-
tasında gayret göstermeye devam 
edeceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Başarılarla dolu 41 
yılı geride bırakıyoruz’

Diltaş Eğitim Kurumları Ge-
nel Müdürü İsmail Safa Ketenci, 
Diltaş Düğün ve Kongre Merke-
zinde düzenlenen program ile 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) sonuçları ve Liselere Giriş 
Sınavı (LGS) başarıları hakkında 
açıklamalarda bulundu. Ketenci, 
“Diltaş Eğitim Kurumları çağın 
gerektirdiği tüm öğrenme metot-
ları ve araçlarını etkili bir biçimde 
kullanırken, okul ortamında ya-
rattığımız iklim, öğrencilerimize 
her açıdan yeterli olmaktadır. 
Ve bugün Diltaş tertemiz ve ba-
şarılarla dolu geçmişiyle 41 yılı 
geride bırakırken, her yeni yılın-
da ilk günkü hırs ve heyecanını 
taşıyorsa, özellikle salgın hastalık 
döneminin ağır şartlarına rağmen 
velilerimiz büyük güven duygu-
sunun tezahürü olarak 2 bin 612 
evladını bize emanet edip Diltaş’ı 
yıllardır olduğu gibi Konya’nın en 
çok tercih edilen özel okulu yapı-
yorsa; biz de bunun hakkını sonu-
na kadar vereceğiz. Karşımıza ne 
engel çıkarsa çıksın doğru bildi-
ğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. 
Bize emanet ettiğiniz evlatlarınız-
la Türkiye’mizi Büyük Atatürk’ün 
işaret ettiği muasır medeniyetler 
seviyesinin de üstüne ulaştıraca-
ğız” dedi. 

‘LGS SINAVINA
 DAMGA VURDUK’

Diltaş Eğitim Kurumları ola-
rak LGS sınavına damga vurduk-
larını ifade eden Diltaş Eğitim Ku-
rumları Genel Müdürü İsmail Safa 
Ketenci, “2019-2020 eğitim-öğ-
retim yılının ikinci döneminden 
itibaren dünya genelinde yüz yüze 
eğitim faaliyetlerinin yerini büyük 
oranda uzaktan eğitim almış; 
farklı sınıf seviyelerindeki hemen 
hemen tüm öğrencilerimiz 1,5 
eğitim yılı boyunca ikinci evleri 
olan okullarımızdan ayrı kalmıştır. 
Covid-19 salgınının gölgesinde 
geçen bu süreçte öğretmenleri-
miz büyük fedakârlık göstererek 
sevgilerini, bilgilerini ve ilgilerini 
çoğunlukla ekranlar vasıtasıyla 
öğrencilerimize ulaştırmıştır. Bu 
süreçte tabii en büyük zorlukları 
göğüsleyen, tüm risklere rağmen 
geleceği için canla başla müca-
dele eden yine sınav grubu öğ-
rencilerimiz olmuştur. Ve onlarla 
birlikte gecesini gündüzüne katan 
öğretmenlerimiz. Şükürler olsun 
ki Rabbim çalışan, çabalayan, alın 
teri döken bizlerin yine yanında 
olmuş; alnımız açık, yüzümüz ak 
bir şekilde bu yılki sınav marato-
nunda da mükemmel neticeler 
almayı Diltaş camiasına nasip 
etmiştir. Bildiğiniz gibi liselere 
geçişte henüz 4 yıldır uygulanan, 
çiçeği burnunda bir sınav sistemi 

var. LGS özellikle Türkçe, mate-
matik ve fen bilimleri derslerinde 
her geçen yıl daha da zorlaşan bir 
sınav haline geliyor. Bakanlığımız 
ise herhangi bir derece belirtme-
den LGS sonuçları yüzdelik dilim 
ve puan esasına göre açıklıyor. 
Bu doğrultuda LGS 2021’de Dil-
taş’tan; Türkiye’de yüzde 0,01’lik 
dilimde 1, Yüzde 0,11’lik dilimde 
7, Yüzde 0,20’lik dilimde 12,Yüz-
de 0,40’lık dilimde 21,0,58’lik 
dilimde 26 ve yüzde 1’lik dilimde 
38 öğrencimiz yer almıştır. Türki-
ye’de yüzde 1’lik dilimde yer alan 
38 öğrencimiz, sınava giren öğ-
renci sayımızın yüzde 19,17’sine 
denk gelmektedir. LGS 2021 
yerleştirme sonuçları ise 26 Tem-
muz’da açıklandı. Sınavla öğrenci 
alan resmî okullar baz aldığımız-
da ise LGS 2021’de;3 öğrencimiz 
Galatasaray Lisesi,4 öğrencimiz 
İstanbul Erkek Lisesi,26 öğrenci-
miz ise Meram Fen Lisesini kaza-
nacak puan elde etti. Aslında 81 
ilden öğrenci alan Meram Fen’in 
bir sınıfını Diltaşlılar oluşturabilir-
di. Ama bir kısmı şu an karşımda 
olan bu altın öğrencilerimizden 
15’i lise eğitimleri için Diltaş Ana-
dolu Liselerini tercih etti. Onlarla 
birlikte toplamda 136 öğrencimiz 
ise liseye Diltaş’ta devam dedi” 
şeklinde konuştu.

DİLTAŞ YKS’DE DE 
BAŞARISINI TESCİLLEDİ

Diltaş Eğitim Kurumlarının 
YKS başarısı hakkında da bilgi 
veren Ketenci, konuşmasını şöy-
le sürdürdü, “YKS 2021’de Dil-
taş’tan; Türkiye ilk 500’de 7, Tür-
kiye ilk 1.000’de 11, Türkiye ilk 
2.000’de 19, Türkiye ilk 5.000’de 
29 ve Türkiye ilk 10.000’de 44 
öğrencimiz yer almıştır. Diltaş’ın 
yıllardır övündüğü, her öğrenci-
sinde bireysel olarak en iyi ne-
ticeyi hedeflediğinin en güçlü 
kanıtı ise bu sayılardadır: Sayısal 
öğrencilerimizden 62’si tıp fakül-
telerini kazanacak puan elde et-
miştir. Yani her 2 Diltaşlıdan 1’i 
doktor adayıdır! Kahraman sağlık 
çalışanlarımıza selam olsun!  Yine 
sayısal öğrencilerimizden 115’i 
mühendislik fakültelerini kazana-
cak puan elde etmiştir. Yani her 4 
Diltaşlıdan 3’ü aynı zamanda mü-
hendis adayıdır! Ülkemizin üre-
ten beyinlerine; Aselsan’ın, Ha-
velsan’ın, TÜBİTAK’ın, TAİ’nin 
mühendislerine selam olsun! Eşit 
ağırlık öğrencilerimizden 9’u, yani 
her 3 eşit ağırlık öğrencimizden 
biri avukat, hâkim veya savcı ada-
yıdır. Demokrasimizin ve adaleti-
mizin güvencesi hukukçularımıza 
da Diltaş’tan, Konya’dan selam 
olsun!” 
n SİBEL CANDAN

Cihanbeyli’deki 35 yıllık tapu sorunu çözüldü
Cihanbeyli İlçesinde yaklaşık 2 

bin ailenin yıllardır yaşadığı tapu 
sorunu Belediye Başkanı Mehmet 
Kale’nin girişimleriyle çözüme ka-
vuşturuldu. Yeniceoba Mahalle-
si’ndeki hak sahiplerine tapu teslim 
töreninde konuşan Başkan Kale, 
uzun yıllardır vatandaşları huzur-
suz eden sorunu çözüme kavuştur-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti.

Cihanbeyli İlçesine bağlı Yeni-
ceoba, Bulduk, Gölyazı ve Kuşça 
Mahallelerinde vatandaşların 35 
yıllık tapu sorunu Belediye Başkanı 
Mehmet Kale’nin girişimleriyle çö-
züme kavuşturuldu. İlçede yaklaşık 
2 bin aileyi ilgilendiren problemin 
ortadan kaldırılmasıyla birlikte ta-
pular da hak sahiplerine verilme-
ye başlandı. Yeniceoba Mahallesi 
sakinlerine tapularının dağıtıldığı 

programa İlçe Kaymakamı Remzi 
Demir ve Belediye Başkanı Meh-
met Kale de katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını ya-
pan Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, uzun yıllar önce Ye-
niceoba, Bulduk, Kuşça ve Gölyazı 
Mahallelerinde belde belediyeleri 
tarafından vatandaşlara satılan an-

cak tapuları verilmeyen hazine ara-
zileriyle ilgili sorunun tüm Cihan-
beyli’yi huzursuz ettiğini, göreve 
geldikleri günden buyana bu konu 
üzerine çok ciddiyetle eğildiklerini 
belirtti. Büyükşehir ve Cihanbey-
li Belediyelerinin imar ve hukuk 
birimlerinin hassas bir çalışma 
gerçekleştirildiğini anlatan Başkan 

Kale, yoğun mesai sonrası sorunu 
ortadan kaldırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını kaydetti. Kale “Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mu-
rat Kurum, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay ve AK Parti Konya İl Başka-
nımız Sayın Hasan Angı, konuya 
hassasiyetle yaklaştı. Bizler de taşın 

altına elimizi koyduk. Vatandaşları-
mızın mağduriyetlerinin giderilme-
si için gereken çabayı göstererek, 
bugün tapuları hak sahiplerine 
teslim ediyoruz. Bakanımız Sayın 
Murat Kurum başta olmak üzere 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Uğur İbrahim Altay ve İl 
Başkanımız Sayın Hasan Angı’ya 

hemşehrilerim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum ve 
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin 
Koca, ilçemiz için Konya’mız için 
gerçekten de çok büyük şans. Ken-
dilerinden Allah razı olsun” dedi. 

Sürecin başından buyana so-
runun ortadan kaldırılması için 
yapılan çalışmaları tek tek sırala-
yan Başkan Kale sözlerini “Eğer bu 
sorun bu dönemde çözülemeseydi, 
bir daha asla çözülemezdi” diyerek 
tamamladı.  Cihanbeyli Kaymaka-
mı Remzi Demir de konuyla ilgili 
gayretlerinden dolayı Cihanbeyli 
Belediye Başkanı Mehmet Kale’ye 
teşekkür etti. Konuşmaların ardın-
dan tapular Kaymakam Remzi De-
mir ve Belediye Başkanı Mehmet 
Kale tarafından hak sahiplerine tes-
lim edildi. n HABER MERKEZİ
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Üç akrabasını öldüren sanığa ceza yağdı
Çumra ilçesinde muhtarlık se-

çimleri nedeniyle arasında husu-
met bulunan bacanağı ile 2 oğlunu 
öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 
Turan Balıkcı'ya 2 kez müebbet ve 
18 yıl hapis cezası verildi. Konya 5. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
duruşmaya, tutuklu sanık Turan 
Balıkcı ile taraf avukatları katıldı. 
İddia makamı duruşmada tekrar-
ladığı mütalaasında, sanık Balık-
cı'nın, maktuller Zekeriya ve Faruk 
Atçı'ya yönelik "kasten öldürme" 
suçundan 2 kez ayrı ayrı müebbet 
hapis, maktul Adem Atçı'ya yönelik 
"haksız tahrik altında kasten öldür-
me" suçundan da 12 yıldan 18 yıla 
kadar hapisle cezalandırılmasını 
istedi.

Sanık Balıkcı'nın avukatı Meh-
met Tuğrul Özcan, mütalaayı kabul 

etmedi. Özcan, "Müvekkil sanığın, 
maktul Adem'den kaynaklanan sal-

dırıyı defetmek amacıyla atılı suçu 
işlediği sabit olduğundan, meş-

ru müdafaa hükümlerinin ya da 
meşru müdafaada sınırın aşılması 

hükümlerinin uygulanmasını talep 
ederiz. Müvekkil, diğer maktullere 
karşı eylemini, ilk olaydan sonra 
çocuklarına yönelik bir saldırıyı ön-
leme amacıyla gerçekleştirmiştir." 
ifadelerini kullandı.

Atçı ailesinin avukatı Mehmet 
Topbaş ise olay öncesinde taraflar 
arasında bir husumetin bulunma-
dığını iddia etti.

"Sanık eylemlerini tasarlayarak 
gerçekleştirmiş, hakkında meşru 
müdafaa ya da haksız tahrik uygu-
lama koşulları oluşmamıştır. Eyle-
min niteliği ve gerçekleşme şekli 
dikkate alınarak, sanık hakkında 
takdiri indirim nedenlerinin de uy-
gulanmaması gerektiği sabittir." di-
yen Topbaş, sanığın en ağır şekilde 
cezalandırılmasını talep ettiklerini 
söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Balık-
cı'ya, Adem Atçı'ya yönelik "haksız 
tahrik altında kasten öldürme" su-
çundan 18 yıl ile maktuller Zekeri-
ya ile Faruk Atçı'ya yönelik "kasten 
öldürme" suçundan 2 kez müebbet 
hapis cezası verdi.

OLAY
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı 

Üçhüyükler Mahallesi'nde muh-
tarlık yapan çiftçi Turan Balıkçı 
(42), 17 Mayıs 2019'da, kendisi 
gibi çiftçilik yapan, mahallenin eski 
muhtarı ve bacanağı olan Adem 
Atçı ile tarlada karşılaşmış, taraf-
lar arasında muhtarlık seçimleri 
nedeniyle çıkan tartışmada Balıkcı, 
tabancayla önce Adem Atçı'yı, daha 
sonra mahalle meydanına giderek 
Atçı'nın çocukları Faruk (22) ile Ze-
keriya'yı (20) öldürmüştü. n AA

Gurbetçilerin hüzünlü 
dönüş yolculuğu başladı

Trafik kazasında 
1 kişi yaralandı

Yıllık izinlerini geçirmek için 
sevinçle Türkiye'ye gelen gurbet-
çiler, memleketlerinden gözyaşıyla 
ayrılıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için 
sevinçle Türkiye'ye gelen gurbet-
çiler, memleketlerinden özlem ve 
gözyaşıyla ayrılıyor. Kapıkule Sı-
nır Kapısı'ndan çıkan gurbetçiler, 
yanlarında memleketlerine özgü 
ürünleri de götürüyor. Alman-
ya'nın Nürnberg kentine dönen 
Bahar Şenoğlu, Düzce Akçakoca'da 
güzel bir tatil geçirdiğini söyledi. 
Ailesini geride bırakarak gurbete 
gittiğini anlattığı sırada gözyaşla-
rını tutamayan Şenoğlu, şöyle ko-
nuştu: "Türkiye'ye gelirken çok iyi 
ama dönerken kötü. Bütün ailem 
burada. İsteyerek gidiyor muyum, 
hayır. Ama ülkemizin gerçekten 
kıymetini bilsinler. Çok isterim bu-
rada olmak ama elde olmayan ne-
denler olmayınca olmuyor, bazen 
de yapacak bir şey olmuyor. Çok 
güzel bir ülkemiz var. Çok çok çok 
güzel. Her ne kadar eleştirilsek de 
gurbetçiler olarak ben hepsine kar-
şı aynı cevabı veririm. Türkiye'nin 
taşı toprağı altın. Başka bir ülke ta-
nımıyorum üzerine."

Dönüşte yanında "sevgi" gö-
türdüğünü dile getiren Şenoğlu, 
"Memleketimin lezzetlerini de gö-
türüyorum ama en önemlisi Al-
manya'ya kucak dolusu sevgi götü-
rüyorum." dedi.

"İNSAN BİR SEVİNÇLE GELİYOR, 
GİDERKEN DE ÜZÜLÜYOR"

Tatilini geçirdiği Karaman'dan 
Almanya'ya dönen İbrahim Keçi-

li de 1978'den bu yana gurbette 
yaşadığını söyledi. Türkiye'deki 
tatilinin bu yıl da güzel geçtiğini 
anlatan Keçili, "İnsan bir sevinçle 
geliyor, giderken de üzülüyor" de-
diği sırada gözyaşlarını tutamadı. 
İbrahim Keçili, "Tabii üzülüyorsun, 
yok yere olsa 3 bin kilometrenin 
üzerinde yolu niye geleyim. Ora-
da da evim var, barkım var, işim 
gücüm her şeyim orada ama in-
san burayı özlüyor. Kardeşim var, 
anam, babam var, halan, teyzen 
var, herkesi özlüyorsun. Onun için 
geliyorsun. Buradan giderken yok 
yok her şey götürüyoruz. Tadı bir 
başka oluyor memleketin hasretiy-
le." diye konuştu.

Dursun Keçili ise memleketten 
gurbete hasret götürdüklerini ifa-
de etti. Karaman'ın lezzetlerini ara-
baya doldurduklarını belirten Keçi-
li, "Salça, mantı, mangal, kavurma 
sacı, çerez aldık Türkiye'den, Al-
manya'ya götürüyoruz. Yok yok 
arabada." dedi.

Nevşehir'de tatilini geçiren 
Cevat Çetin ise hüzün ve buruk 
duygularla Almanya'ya döndükle-
rini söyledi. Türkiye'deki lezzetleri 
yaşadıkları ülkelere götürdüklerini 
dile getiren Çetin, "Orada da var 
buradaki ürünler ama tatlar tut-
muyor. Nohududur, bulgurudur, 
pastırmasıdır, sucuğudur kendi 
lezzetlerimizi götürüyoruz." şeklin-
de konuştu. Halil Demirkan ise ta-
tilini ailesi ve yakınlarıyla geçirdiği-
ni belirterek, "Bir daha görebilecek 
miyiz, görmeyecek miyiz meçhul." 
ifadesini kullandı. n AA

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında 
Kemaliye Mahallesi Eski Ofis Cad-
desi yakınında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, sürücü-
sünün ismi alınamayan 55 ACP 
991 plakalı araç ile Y.Ç. idaresinde-
ki 34 EGU 206 plakalı Dacia marka 

otomobil sokak kavşağında çarpış-
tı. Kazada sürücü Y.Ç. yaralandı. 
Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ya-
ralı sürücü ambulansla Kulu Dev-
let Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Başkan Bayındır pazar esnafıyla buluştu

Selçuklu Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak amacıyla belediye hizmet binasında aşı uygula-
ması başlattı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya çağırdı 

Selçuklu Belediyesi 
aşı için seferber oldu

Selçuklu Belediyesi aşı seferber-
liğine destek olmak amacıyla bele-
diye hizmet binasında aşı uygula-
masına başladı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da aşı 
uygulama noktasına gelerek aşı olan 
personel ve vatandaşlarla sohbet 
etti. Aşı uygulaması 2 gün boyunca 
devam edecek. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 virüsü ile mücadelede 
aşılama çalışmaları hızla sürüyor. 
Selçuklu Belediyesi aşılama kam-
panyalarına hizmet binası içerisinde 
kurduğu aşı stantları ile destek olu-
yor. Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı da aşı uygulama 
noktasını ziyaret ederek aşı olan per-
sonel ve vatandaşlarla sohbet ederek 
aşı olmanın önemine vurgu yaptı. 

2 gün boyunca Selçuklu Beledi-
yesi hizmet binasında devam edecek 
olan aşı uygulamasından belediye 
personeli ve aşı olmak isteyen vatan-
daşlar yararlanabiliyor. 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 

ekiplerince belediye hizmet binasın-
da gerçekleştirilen aşı uygulaması 
birinci doz ya da ikinci doz zamanı 
gelen personele ve vatandaşlara 
gerçekleştiriliyor. Ekipler isteğe göre 
Sınovac ya da Biontech aşısı uygulu-
yor. Kronik hastalığı ya da alerji öy-

küsü olan vatandaşlar ise hastaneye 
yönlendirilerek aşılarının hastane or-
tamında yapılması sağlanıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; 
“KISITLAMALI GÜNLERE 

DÖNMEMEK İÇİN DUYARLI OLALIM”
Aşının virüse karşı en etkili çö-

züm olduğunu belirten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Bu sürecin nereye gideceğini 
kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu 
an en koruyucu etken olan aşı yap-
tırmak. Bu konu şu an herkesin ne-
redeyse milli bir görevi haline geldi. 

Bayram sürecinde gördük ki aşı 
karşıtı olan kimseler bir gün geliyor 
bu virüse yakalanıyor ve geri dönü-
lemez bazı süreçleri başlatmış olu-
yorlar. 

Mümkün olduğu kadar aşı ol-
mamız ve çevremizdekileri bu ko-
nuda uyarmamız gerekiyor. Belediye 
olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün 
desteğiyle aşıyı personelimizin ve 
vatandaşın ayağına kadar getirdik. 
Tüm hemşehrilerimizi belediye hiz-
met binamızda kurulan aşı standına 
aşı olmaya bekliyorum. Tekrardan 
kısıtlamalı günlere dönmemek adına 
lütfen duyarlı olalım. Unutmayalım 
ki virüse karşı en etkili yöntem aşı-
dır.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, belediye tarafından yapımı 
gerçekleştirilecek olan Kapalı Semt 
Pazarı için pazarcı esnafıyla istişare 
toplantısı düzenledi. Beyşehir Bele-
diyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde 
yapılan toplantıya, Başkan Bayındır, 
Beyşehir’de faaliyet gösteren pazarcı 
esnafı ve Belediye birim amirleri ka-
tıldı. Düzenlenen toplantıda, Beyşe-
hir Pazar yerine bu yıl yapılacak olan 
kapalı Pazar yerinde uygulanacak 
düzen için pazarcı esnafının görüş, 
öneri ve talepleri alındı. Başkanımız 

Bayındır yaptığı konuşmada, “Bele-
diyemizin sizlere hizmet etmekten 
başka bir amacımız yok. Alt yapısıy-
la, üst yapısıyla çok güzel bir projeyi 
hayata geçireceğiz. Bugünde önü-
müzdeki aylarda hemşehrilerimizin 
hizmetinize sunacağımız kapalı Pa-
zar yerinde kurulacak düzen için siz-
lerle bir araya geldik. İnşallah birlikte 
istişare edeceğiz. Şimdiden şehrimiz 
için adımını attığımız bu önemli pro-
jelerin hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının 
ilk ayağını Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Te-
sisleri'nde 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirdi. 20 oyuncunun yer 
aldığı ilk hazırlık kampının ardından bor-
do-mavililer, 2. ve 3. etap çalışmalarını ise 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Burada 
24 günlük kamp dönemi geçiren Karadeniz 
ekibi, 28 Temmuz Çarşamba günü son yap-
tığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını 
tamamladı.

PLANLAMA SÜPER LİG 
DEVAM EDERKEN YAPILDI

Pandemi nedeniyle bu sezon hazırlık 
kampını Türkiye'de geçiren bordo-mavi-
lilerin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kam-
pını gerçekleştirmesi diğer takımların da 
dikkatini çekti. Bordo-mavililer geçtiğimiz 
sezon Süper Lig devam ederken Abdullah 
Avcı'nın talepleri doğrultusunda planlama-
sını hayata geçirmişti. Riva'nın fiziki şartla-
rını ve konumunu yakından bilen deneyimli 
teknik adam oyuncuların da yorucu kamp 
döneminde sıkılmasının önüne geçti.

HAVADAN VE KARADAN TAKİP ETTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-

lah Avcı, yeni sezon hazırlık kampının son 
günlerinde takıma katılan İsmail Köybaşı 
ile birlikte 30 oyuncuyu yakından takip 
etti. Antrenmanların yanı sıra, oyuncula-

rın mental ve fiziksel açıdan durumlarını 
gözlemleyen deneyimli teknik adam bire 
bir yaptığı görüşmelerde ise isteklerini ve 
oyuncularından neler beklediği konusunda 
fikir alış-verişinde bulundu. Antrenmanla-
rın ve hazırlık müsabakalarının tamamını 

havadan ve karadan kayıt altına aldıran 
Avcı, daha sonra eksikleri, hataları ve 
olumlu yapılan işleri de oyuncularıyla pay-
laştı.

BİR AYDA 34 ANTRENMAN 
4 HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, bir aylık kamp süresi bo-
yunca 34 antrenman ve 4 hazırlık müsaba-
kası oynadı. 

Bordo-mavililer söz konusu hazırlık 
maçlarında 3 galibiyet ve 1 beraberlik 
aldı. Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 
1-0 ve Kasımpaşı'ı 2-1 mağlup eden Trab-
zonspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

BİR AYDA 7 GÜN İZİN
Trabzonspor, hazırlık kampı boyunca 

ise aralıklarla 7 gün izin gerçekleştirdi. 
Trabzon'da yapılan ilk kampın ardından iki 
gün izin yapan bordo-mavililer İstanbul'da 
gerçekleştirilen 2. ve 3. etap kampları ara-
sında 3 gün izin yaparken, 28 Temmuz'da 
sona eren kamp sonrası ise iki gün izin 
daha yapacak. Bordo-mavililer 31 Temmuz 
Cumartesi günü UEFA Konferans Ligi mü-
sabakası için çalışmalarına başlayacak.
n İHA

Trabzonspor’da kamp
süreci verimli geçti

Trabzonspor, 3 etaptan oluşan 1 aylık kamp süresinde 34 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör 
Abdullah Avcı, hazırlık kampının son günlerinde takımın kampına katılan İsmail Köybaşı ile birlikte 30 oyun-

cuyu yakından gözlemledi. Karadeniz ekibi 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı
David Akintola

sabırsızlıkla bekliyor

‘İnşallah güzel
bir sezon olur’

Koçer: Eksiklerimizi 
gidermeye çalışıyoruz

Adana Demirspor’un yeni transferi David Akintola, "Bir 
an önce ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu ligde 
çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Mavi-lacivertli ekibin Bolu kampı sürüyor. Kampta 
soruları yanıtlayan yeni transfer Nijeryalı David Akintola, 
Adana Demirspor’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, 
"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benimle ilk gö-
rüşmeye başlandığında da kolay bir karar oldu benim için. 
Adana’nın beni istediğini fark ettim. Biran önce ligin başla-
masını sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. n İHA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un yönetim 
kurulu üyesi Zafer Olgun, alacakları başarılı sonuçlarla 
adlarından söz ettireceklerine inandıklarını söyledi. lgun, 
yaptığı yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin bu sezon 
44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme 
hakkı kazandığını hatırlattı. Bunun haklı gurur ve heyeca-
nını yaşadıklarını ifade eden Olgun, sezonun başlamasını 
sabırsızlıkla beklediklerini aktararak, "Süper Lig hayalimiz 
gerçek oldu. Lige renk katacak, yeni zaferler, yeni hikayeler 
yazacağız. Elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla adımızdan 
söz ettireceğiz. Buna inanıyoruz. Çok heyecanlıyız elbette. 
İnşallah güzel bir sezon olur. Tüm çabamız bunun için." ifa-
delerini kullandı. n AA

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün kurumsal 
iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer, 
başarılı performanslarını yeni sezonda üzerine koyarak sür-
dürmek istediklerini belirtti.

Koçer, yaptığı açıklamada, Bolu'da başlayan yeni se-
zon hazırlıklarının Avusturya'da devam ettiğini söyledi. Yeni 
sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında kamp yapan tek 
takım olduklarını ifade eden Koçer, "Bu da yönetim kuru-
lumuz ve hocamızla aldığımız ortak bir karar. Kamp döne-
minde iyi takımlarla mücadele ediyoruz. Bütün eksiklerimi-
zi gidermeye çalışıyoruz. Başkanımız şu an Avusturya'da 
takımla birlikte ve yakın takipte." dedi. n AA

Jure Balkovec: Hedefimiz Avrupa Ligi’ne katılmak 
Süper Lig ekiplerinden Fatih Ka-

ragümrük'ün tecrübeli oyuncusu Jure 
Balkovec, bu sezon da Avrupa ligleri 
hedefini sürdürmeyi istediklerini söy-
ledi. 

Slovenyalı defans oyuncusu Jure 
Balkovec, kırmızı-siyahlı takımın 
Bolu'da kamp yaptığı otelde yaptığı 
açıklamada, iyi bir kamp süreci geçir-
diklerini anlattı.

Geçen seneki takımı büyük ölçüde 
koruduklarını aktaran Balkovec, "Yeni 
gelen arkadaşlarımızla da uyumumuz 
iyi, her şey yolunda." dedi.

Balkovec, geçen yıl iyi sezon ge-
çirdiklerine işaret ederek, "Avrupa 
kupalarına katılmaya neredeyse çok 
yaklaştık. Bu sezon üstüne koyarak 
ilerlemeyi düşünüyoruz. 

Aramıza yeni katılan oyuncuların 
da kaliteli oyuncular olması sebebiyle 
bu sezon kendimizi daha iyi yerlere 
atmaya çalışacağız. Rakiplerimiz iyi 

transferler yaptı ama biz de aynı şekil-
de kadromuzu güçlendiriyoruz. Tam 
olarak bir hedef veremem ama ge-
çen sene Avrupa kupalarına oldukça 
yakındık. Bu sene de geçen senenin 
üzerine koyarak Avrupa hedefimizi 
sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuş-
tu.

 "TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE OY-
NAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 
(TFF) maçların statların yüzde 50 
kapasiteyle oynanması kararına da 
değinen Balkovec, geçen sezon boş 
tribünlere karşı onadıkları için oyun-
dan zevk alamadıklarını söyledi.

"Boş tribünlere karşı oynamakla 
taraftar önünde oynamak arasında 
çok büyük fark var." diyen Balkovec, 
"Buraya gelmeden önce Türkiye'deki 
taraftarların ne kadar ateşli ve tutkulu 
olduğunu duymuştum. 

Taraftarlarımızın da aynı şekilde 
ateşli olduğunu biliyorum. Umarım bu 

sene her şey daha iyiye gider, yüzde 
50'den fazla kapasiteyle de oynayabi-
liriz. Taraftarımızın önünde oynamak 
için sabırsızlanıyorum." şeklinde ko-
nuştu.

Balkovec, geçen sezon yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ne-
deniyle taraftar karşısında oynama 

şansı bulamadığına dikkati çekerek, 
şunları kaydetti:

"Geçen sene hiç Karagümrük 
taraftarının önünde maç yapmadım 
ama geçen sene kupa maçını örnek 
alacak olursak, tribünler boş olma-
sına rağmen binalardan dahi bizi 
destekleyen taraftarların olduğunu 
gördüm. 

Karagümrük taraftarının ne kadar 
tutkulu olduğunu biliyorum. Onların 
desteğiyle birçok maçı lehimize çevi-
rebileceğimize inancım tam."

Slovenya milli takımındaki hedef-
lerini de anlatan Jure Balkovec, "İyi 
bir takımımız var, uyum içindeyiz. Ey-
lülde dünya kupası eleme maçlarına 
devam edeceğiz. Güçlü takımız, önü-
müzdeki maçlardan sonra hedefimi-
zin tam olarak ne olduğunu söyleye-
bilirim. Mili takımla dünya kupalarına 
katılmayı amaçlıyorum." ifadelerini 
kullandı. n AA

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkla-
rını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıkla-
mada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 
teknik direktör Sergen Yalçın yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenmanda 
dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma-
larının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla baş-

layan idmanın, pas, 5'e 2 ve dar alanda 
oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam 
ettiği aktarıldı. 

Antrenmanın minik kale maçın 
ardından gerçekleştirilen serbest şut 
çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi. 
Beşiktaş, bugün yapacağı çift antren-
manla hazırlıklarına devam edecek.  
n AA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten 
yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe 
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 
antrenmanda, dünkü PEC Zwolle hazırlık 
maçında 60 dakikanın üzerinde forma 
giyen oyunculara yenilenme programı 
uygulandı.

Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk 
çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup 
halinde 5'e 2 top kapma oynarken, ant-
renman taktiksel ve bireysel çalışmalarla 
tamamlandı. Danimarka Milli Takımı ile 
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda müca-
dele ettiği için takıma geç katılan Mathias 
Zanka, çalışmalara başladı.

Gençlerbirliği'yle 26 Temmuz'da ya-
pılan hazırlık maçında sakatlık geçiren 
Mbwana Samatta, tedavisinin tamam-
lanmasıyla takıma dahil oldu. Fener-
bahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün 
devam edecek.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımın 31 
Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpi-
yat Stadı'nda Almanya'nın Greuther Fürth 
takımıyla oynayacağı hazırlık maçının 
biletleri Passolig üzerinden 80 liradan 
satışa sunuldu. n AA
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Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konyalı milli güreşçi Hüseyin-Ci-

hat Dur kardeşler, Türkiye’deki başa-
rılarının ardından şimdi de gözlerini 
uluslararası şampiyonalarda yeni 
başarılara çevirdi. Beyşehirli milli 
güreşçi Hüseyin-Cihat Dur kardeşler, 
küçük yaşlardan itibaren başladıkları 
ata sporunda bugüne kadar önemli 
başarılara imza attı. Katıldıkları tur-
nuvalarda birçok madalya toplayan 
Dur kardeşler, birlikte yaptıkları sıkı 
idman programlarıyla da Balkan ve 
Avrupa şampiyonalarına hazırlanı-
yor.

Güreşçi kardeşlerden Hüseyin 
Dur, hiperaktif bir çocukken küçük 
yaşlardan itibaren spora olan me-
rakıyla ata sporu güreşe 7 yaşında 
başladığını vurgulayarak, ardından 
katıldığı yurtiçindeki turnuva ve 
şampiyonalarda peş peşe gelen ba-
şarıların sonrasında çocukluğundan 
beri hayalini kurduğu milli formayı 
giymeyi de başardığını söyledi.

Mahallede güreş yapan arka-
daşlarına özendiğini ve bunun da 
güreşe olan tutkusunu arttırdığını 
anlatan Dur, “Bu vesileyle ata spo-
runa başlamış olduk. Sevdim ve de-
vam da ettim sonrasında. Altyapıda 
antrenörümüz Adil Yollar hocamızla 
başladım bu spora Beyşehir’de. Tür-
kiye’de derece yapıp, Antalya Güreş 
Eğitim Merkezi’ni kazandım. Liseyi 
bitirdim, üniversite sınavına girdim. 
Beden Eğitimi Yüksekokulu’nda öğ-

renimimi sürdürmeyi düşünüyorum. 
Güreş sporunda ilk madalyamı üçün-
cü olarak Konya il şampiyonasında 
almıştım. 2018’de Türkiye’de derece 
yapıp Sırbistan’da Avrupa şampiyo-
nasına katılarak ülkemizi milli for-
mayla temsil ettim. Türkiye’de 3 defa 
üçüncülüğüm var, iki kez ikinciliğim 
var. Avrupa şampiyonasında ise çey-
rek finalde yenildim. Aldığım madal-
yaların sayısını artık ben de hatırla-
mıyorum. En son bu sene Sivas’taki 
Okullararası Türkiye Şampiyonası’n-
da ikincilik derecesi elde ettim. Ben 
güreşe başladıktan sonra kardeşim 

Cihat da heves etti. Ben ona ‘sen 
oku, ben sporcu olayım’ demiştim. 
Ama o da başlamak isteyince engel 
olmadık. Benden görerek o da de-
vam ediyor. Kardeş olarak ikimizin 
de hayat amacının aynı olması güzel 
bir duygu. Hedefim benim Avrupa 
şampiyonasında bu sene madalya 
alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmek. Ama kardeşimle uluslarara-
sı bir turnuvada finalde karşılaşmak 
gibi özel bir hedefimiz de var. Bunun 
için evde veya antrenmanlarda sık 
sık birbirimizle de güreşerek, birbi-
rimizden çok şey öğreniyoruz” dedi.

15 yaşındaki milli güreşçi Cihat 
Dur da Antalya Güreş Eğitim Merke-
zi’nde eğitim hayatını sürdürdüğünü 
belirterek, ağabeyinin güreşe başla-
masının ardından kendisinin de ata 
sporuna başlamak istediğini söyledi. 
Ailesinin; 'bir şey olur' diyerek güreş 
salonlarına göndermek istemediğini 
de ifade eden Dur, “Evde tek başıma 
kalıyordum, canım sıkılıyordu. Bir 
kereliğine gittim. Sonrasında her za-
man gitmeye başladım. İlk başarımı 
2017’de Konya il şampiyonasında 
üçüncü olarak elde ettim. Girdiğim 
Türkiye şampiyonasında da üçüncü 

olunca, Elmalı Güreş Eğitim Merke-
zine gittim ve orada güreş hayatımı 
sürdürdüm. Türkiye’de katıldığım 
çok sayıda turnuvada derece elde 
ettim. Türkiye’deki başarılarım milli 
formayı da getirdi. İlk hedefimde Bal-
kan şampiyonluğu var, sonrasında 
Avrupa ve dünya şampiyonalarında 
da ülkemizi temsil edip Türkiye’ye 
madalya kazandırmak istiyorum” 
ifadelerini kullandı.

Bu hedeflerinin dışında özel bir 
hedefinin olduğunu da vurgulayan 
Cihat Dur, “Ağabeyimle yaşlarımız 
büyüdükçe kilomuz da birbirimize 

yaklaşıyoruz. O şu anda 65, ben ise 
55 kilodayım. Ağabeyimle aynı kilo-
lara ulaşınca özel hedefim, bir şam-
piyona finalinde onunla karşılaşmak 
istiyorum. Ben de ağabeyim gibi 
kazandığım madalyaların sayısını 
hatırlamıyor, bilmiyorum” diye ko-
nuştu.

Milli güreşçi kardeşlerin antre-
nörü İldeniz Savran da halen yeni 
başarılara imza atabilmek için bir-
likte çalıştıkları Hüseyin ve Çihat Dur 
kardeşlerin, bugünlere gelmesinde 
kendisinin de bir zamanlar antrenörü 
olan Adil Yollar hocalarının çok bü-
yük emeği olduğunu vurgulayarak, 
“Hüseyin ve Cihat’ı halen antrenör-
leri olarak Mümin Kırcan ve ben ça-
lıştırıyorum. Her ikisi de bizleri takip 
ederek bu yerlere kadar geldiler, 
bizlere gurur verdiler. Şu anda bera-
ber antrenmanlara devam ediyoruz. 
Tabii bizim hedeflerimiz büyük. Biz 
iki kardeşimizden Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında madalyalar bek-
liyoruz. Ama öncesinde hazırlandı-
ğımız sonbaharda yapılacak bir Bal-
kan şampiyonası var. Cihat, Balkan 
şampiyonasında ülkemizi temsil 
edecek, ağabeyi Hüseyin ise Avru-
pa şampiyonasında ülkemizi temsil 
edebilmenin mücadelesi içerisinde 
olacak. Biz de başarılı olabilmeleri 
için elimizden gelen katkı ve desteği 
onlara sağlamaya çalışıyoruz” cüm-
lelerine yer verdi. n İHA

Galatasaray Kulübünün kurucu-
su ve Türk sporunun öncülerinden Ali 
Sami Yen, ölümünün 70. yıl dönümün-
de anılıyor. 

Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin 
Sami'nin ikinci oğlu olan Ali Sami Yen, 
20 Mayıs 1886'da İstanbul'da dünyaya 
geldi.

İlk tahsilini babasından alan Yen, 
daha sonra Galatasaray Lisesine gön-
derildi. Lise öğrenimi sırasında döne-
min siyasal, edebi ve sportif gelişme-
lerini yakından takip eden Yen, bir grup 
sınıf arkadaşıyla futbol kulübü kurma 
kararı aldı. 

Ali Sami Yen ve arkadaşları, 1905 
yılının Ekim ayında lisedeki bir edebiyat 
dersinde Galatasaray Kulübünü kurdu. 
Yen, kulübün bir numaralı kurucu üyesi 
ve ilk başkanı oldu.

Ali Sami Yen, Galatasaray'ın kuru-
luş amacını, "Maksadımız İngilizler gibi 
toplu bir halde oynamak, bir renge ve 
bir isme malik olmak ve Türk olmayan 
takımları yenmek." şeklinde belirtti. 

Galatasaray'da zarif çalımları ve 
kuvvetli driplingleriyle orta sahanın vaz-
geçilmez oyuncularından biri olduğu 
aktarılan Ali Sami Yen'in, 1907 yılının 
sonlarında Kadıköy takımına karşı oyna-
nan ve 3-0 kazanılan maçta ayağı kırıldı. 
Yapılan uzun tedavilerin ardından saha-
lara dönen Yen, artık eskisi gibi oynaya-
madığı için futbol kariyerine son verdi.

14 YIL BAŞKANLIK YAPTI
Ali Sami Yen, Galatasaray Kulübün-

de toplamda 14 yıl başkanlık koltuğun-
da oturdu. Yen, sarı-kırmızılı kulübün 
kuruluş yılı olan 1905'ten 1918 yılına 
dek 13 yıl aralıksız başkanlık yaptı. Ali 

Sami Yen, kulüpte 1925'te de bir yıl 
başkanlık görevinde bulundu. Ali Sami 
Yen, Osmanlı İmparatorluğu'nun zor bir 

süreçten geçtiği ve 1. Dünya Savaşı'nın 
yaşandığı bu dönemde Galatasaray'ı 
başarılı bir şekilde idare etti. Yen, ayrıca 

başkanlığı döneminde ülkede farklı spor 
branşlarının gelişmesi için önemli çalış-
malar yaptı.

A MİLLİ TAKIM'IN İLK 
TEKNİK DİREKTÖRÜ

Ali Sami Yen, A Milli Futbol Takı-
mı'nın teknik direktörlüğünü yapan ilk 
isim oldu. Türkiye, FIFA'ya üye olduktan 
sonra ilk maçını 26 Ekim 1923'te İstan-
bul Taksim Stadı'nda Romanya'yla oy-
nadı. Ali Sami Yen yönetimindeki A Milli 
Takım, karşılaşmada Romanya ile 2-2 
berabere kaldı.

TİCİ VE TMOK BAŞKANLIĞI
Ali Sami Yen, 1922'de kurulan ve 

ülkenin ilk spor teşkilatı olan Türkiye 
İdman Cemiyetleri İttifakının (TİCİ) baş-
kanlığına getirildi. Yen, bu dönemde 
tüm spor branşlarında federasyonların 
kurulmasına öncülük ederken, spor 
branşları için gerekli yönetmelikler de 
yabancı dillerden tercüme edilerek yü-
rürlüğe kondu. Ali Sami Yen, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı sıfa-
tıyla 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'na 
giden kafilenin başında yer aldı. Yen, 
1926-1930 yıllarında da Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesinin (TMOK) Başkan-
lığı'nı yürüttü.

İLK SPOR MÜZESİ VE 
İLK FUTBOL KİTABI

Türkiye'de ilk spor müzesini kuran 
Ali Sami Yen, aynı zamanda ilk futbol 
kitabını yazan isim de oldu. Yen'in 1915 
yılında Kalamış'taki kulüp lokalinde kur-
duğu ve daha sonra Galatasaray Lise-
sine taşınan müze, Türkiye'nin ilk spor 
müzesi olarak kayıtlara geçti. Ali Sami 
Yen'in yazdığı "Futbol Kitabı" adlı eser, 
1927 yılında basıldı. Futbolun teknik ve 
bilimsel kurallarının yer aldığı eser, Tür-
kiye'de futbol alanında yazılan ilk kitap 
olma özelliği taşıyor.

65 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Ali Sami Yen, 29 Temmuz 1951'de, 

65 yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Yen'in naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. Galatasaray'ın uzun yıl-
lar maçlarını oynadığı ve 2011 yılında 
yıkılan Mecidiyeköy'deki stada Ali Sami 
Yen'in ismi verildi. Sarı-kırmızılı takımın 
günümüzde maçlarını yaptığı Türk Tele-
kom Stadı, Ali Sami Yen'in isminin veril-
diği spor kompleksinin içinde yer alıyor.

KABRİ BAŞINDA ANILDI
Galatasaray Kulübünün kurucusu 

Ali Sami Yen, vefatının 70. yıl dönümü 
nedeniyle kabri başında anıldı. Feriköy 
Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kır-
mızılı kulübün başkanı Burak Elmas, ge-
nel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu 
başkanı Aykutalp Derkan ve camianın 
önde gelen isimleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bu-
rak Elmas, Ali Sami Yen'in kendilerine 
bıraktığı mirası devam ettireceklerini 
belirterek, "Merhum kurucumuz Ali 
Sami Yen Bey'in vefatının 70. yılı nede-
niyle bir aradayız. Bize bu yolu açan Ali 
Sami Yen'e, bıraktığı değerli emanet için 
müteşekkiriz. Kendisinin vizyonundan 
sapmadan, Galatasaray'ı tekrar kuruluş 
amacı olduğu üzere yabancı takımları 
yenme mertebesine ulaştırmayı arzu 
ediyoruz. Bize bu kulübü emanet ettiği 
için minnettarız. Her zaman vizyonuyla 
bu yolda devam edeceğiz." diye konuş-
tu. Tören, Ali Sami Yen'in kabri başında 
okunan dualarla sona erdi. Burak Elmas 
ve beraberindekiler, daha sonra Beşik-
taş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman 
Seba'nın kabrine de ziyarette bulunup, 
dua etti. n AA

Türk sporuna adanan
hayat: Ali Sami Yen

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncülerinden Ali Sami Yen, ölümünün 70. yıl dönümünde anılıyor. Ali Sami Yen, 1905 yılının Ekim ayında Galatasaray 
Lisesi’nde bir grup arkadaşıyla kurduğu Galatasaray Kulübünde toplam 14 yıl başkanlık yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü olan Yen, Türkiye İdman Cemiyetleri 

İttifakı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde başkanlık görevlerinde bulundu. Hayatını Türk sporuna adayan Ali Sami Yen, vefatının 70.yıl dönümünde kabri başında anıldı



Küçük yaşlardan buyana iş 
hayatının içerisinde yer alan, yurt-
dışı eğitimini ardından geldiği Kon-
ya’da tamamen profesyonel olarak 
iş hayatına giren Motorcu Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Motorcu, Konya’nın genç ve di-
namik iş adamlarından biri olarak 
dikkat çekiyor. Kendini geliştirmek 
için çeşitli eğitimler alan Motorcu, 
şirketlerinde yürüttüğü farklı gö-
revlerin ardından edindiği bilgi ve 
birikimi şuanda şirket yöneticisi 
olarak taçlandırmış durumda. İş 
hayatında babasından önemli bil-
gi ve tecrübeler edinen Motorcu, 
babasından aldığı bayrağı daha 
ileri taşımak adına da büyük gayret 
gösteriyor. Bu anlamda sektörün-
de önemli hedefleri olan Motorcu, 
özellikle 2023 yılında seri üretime 
geçilmesi planlanan yerli otomo-
bilin de Konya’daki bayisi olmayı 
istiyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Mustafa Motorcu. Ma-

kine mühendisiyim. Evliyim bir 
oğlum var. Aşağı yukarı 2015 yılın-
dan beri şirketin yönetimindeyim. 

İş hayatına giriş süreciniz nasıl 
oldu?

Ben Avusturya Viyana’da oku-
dum. Sonra geldim bir de Konya’da 
makine mühendisliği okudum. 
Okul ve askerlikten sonra işe başla-
dık. Tabi gelir gelmez yönetici ola-
rak başlamadık işe. Bunun öncesi 
de ar tabi. Biz ortaokul zamanların-
da yaz aylarında tatil yapamazdık, 
iş yerine giderdik. Babamızla gelir-
dik, akşama kadar çalışırdık. Eski 
Sanayi’de bir iş yerimiz vardı yedek 
parça satışı üzerine. Yazın orada 
çalışırdık. O zamanlar küçüktük 
belki iş yerine bir katkımız olmazdı 
belki ama parçaları tanırdık, orada 
babamızın, çalışanlarımızın esnafla 
diyaloğunu görürdük. Raftaki par-
çaları temizlerdik. O tarihlerden 
itibaren babamız bizi yetiştirmiş 
oldu. Yaz tatillerinde başlayan bu 
serüven, küçük küçük öğrenmeyle 
bugünlere kadar geldik. Üniversite 
hayatım da aynı şekilde geçti. Önce 
Viyana’da Makine Mühendisliği’ni 
bitirdim sonrasında geldim bir de 
Konya’da Makine Mühendisliği 
okumaya başladım. 2. Öğretimi 
seçtim bilerek. Gündüzleri iş yeri-
ne geliyor, akşamları da derse gidi-
yordum. Aynı zamanda Konya’da 
üniversiteye başladıktan 1 yıl sonra 
evlendim. Dolayısı ile o 3-4 sene 
biraz zor oldu ama aştık bir şekilde. 

Şirketinizde bugüne kadar 
hangi görevlerde bulundunuz?

Kendimizi farklı departmanlar-
da yetiştirdik. Servis, satış, hasar, 
parça kısımlarında çalışmalar yü-
rüttüm. Servis Müdürlüğü yaptım. 
Şuanda da hepsinin yönetimini icra 
ediyoruz. Şuan Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Kardeşim ağırlıklı olarak 
satışa ve servise bakıyor ben ise fi-

nansa bakıyorum. Babamız da Yö-
netim Kurulu Başkanı olarak bizim 
başımızda. 

İş hayatına adapte olma nok-
tasında sıkıntılar yaşadınız mı? Bir 
de 3-4 senelik süreçte yaşadığınız 
zorluklar neler oldu? 

Türkiye’de iş hayatı biraz farklı. 
Zorlukları var ama biz küçük yaşlar-
dan beri iş yerine gidip geldiğimiz 
için fazla zorluk yaşamadık. Yurt-
dışını da görünce, oranın da katkısı 
oldu. Şuanda babam, kardeşim ve 
ben işlerimizi yürütüyoruz. Az önce 
dediğim gibi Viyana’da üniversiteyi 
bitirdikten sonra Konya’da 2. Bir 
üniversite okuyama başladım. O 
süreç biraz zor oldu. Sabahları işe 
geliyordum, akşamları okula gi-
diyordum. Bir de okudum bölüm 
Makine Mühendisliği gibi zor bir 
bölüm. Saat 23:00’da dersten çıkı-
yorsunuz, eve gidiyorsunuz, sabah 
işe gidiyorsunuz dolayısı ile bu sü-
reç biraz zor oldu. 

Yurt dışında okudunuz. Bu du-
rum size neler kazandırdı?

Yurtdışında insanın bakış açısı 
farklı oluyor. Ben hala tavsiye edi-
yorum herkesin yurt dışını görmesi 
gerekiyor. Ben 4 sene yurtdışında 
kaldım. Farklı ülkelere gittim, farklı 
dinden, farklı ırktan insanlar tanı-
dım. Bu insanları hem tanıdık hem 
kültürlerini, yaşantılarını öğrendik. 
Yaptıkları bir işe olan bakış açılarını 
öğrendik. Bu benim için çok iyi bir 
deneyimdi. 

Kendinizi geliştirmek için ne-
ler yapıyorsunuz?

Çeşitli eğitim programları var 
onlara katılıyorum. Şuan KIA’nın 
Yetkili Bayisi olduğumuz için hali 
hazırda KIA’nın çok güzel partner 
firmaları var. Liderlikle ilgili eğitim-
ler veriyorlar. Ben de bu eğitimlere 
katılıyorum. Çok güzel bir eğitimdi. 
Aynı zamanda ben Konya Ticaret 
Odası Meclis Üyesiyim. KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nin de Makine 
Mühendisliği, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği sektör danışmanlığı 
yapıyorum. Orada da elektrikli bir 
araç yapıyoruz, TÜBİTAK’ın dü-

zenlediği bir yarış programı var bu 
yarışlara elektrikli araçlar üretiyo-
ruz. Ben sektör danışmanı olarak 
dışarıdan destek veriyorum. Do-
layısı ile KTO’nun açtığı eğitimler 
oluyor onlara da katılıyorum. Ken-
dimizi ne kadar geliştirirsek o kadar 
iyi diye düşünüyorum.

KTO’da ve KTO Karatay Üni-
versitesi’nde çeşitli çalışmalar yü-
rütüyorsunuz. Farklı STK’larda da 
çalışmalarınız var mı?

Hasene Sosyal Yardımlaşma 
Derneği’nde gönüllü olarak çalışı-
yorum. Her yıl çeşitli kampanyala-
rımız oluyor ona destek veriyorum. 
Hasene’de yetiş giydirme, su kuyu-
su kampanyası, kumanya kampan-
yası, Kurban Bayramı’nda kurban 
toplama kampanyası gibi kampan-
yalar oluyor. Onlara destek oluyo-
rum. Hasene 122 ülkede faaliyet 
gösteriyor dolayısı ile farklı ülkelere 
de gözlemci olarak gidiyorum. 

2. kuşak olarak iş dünyasında 
çalışmalara devam ediyorsunuz. 
Size bu fırsatları sunan babanızın 
size katkıları neler oldu?

Babamız sağ olsun bizim hep 
arkamızda oldu. Biz bir şey istediği-
miz zaman bizi sürekli destekledi. 
Tabi ki yanlışları, doğruları gösterdi 
ve anlattı ama sürekli bize olumlu 
yönde çok destek verdi. Bir proje-
miz olduğunda “boşverin yapma-
yalım” demez. Destek verir. Ön 
açıcı bir özelliği vardır babamın. 
Bir de bizim ülkemizde özellikle de 
Konya’da, aile şirketlerinde şöyle 
bir sorun var; genelde yıllardır aile 
şirketini yöneten kişiler, şirket yö-
neticiliğini bırakmak istemiyorlar. 
Sürekli ben işin bir parçası olayım 
istiyorlar. Ama babam öyle değil-
dir. Bize bıraktı. Tabi istişareler 
ederiz ama bizi ezip de, bizim so-
rumluluğumuzda olan işler nokta-
sında hiçbir şeye karışmaz. 

Şirketinizin dününü ve bugü-
nü anlatabilir misiniz? 

Babamın asıl mesleği kaporta 
ustası. İlkokul 5. sınıfı bitirdikten 
sonra rahmetli dedem babamı sa-
nayide bir ustanın yanına vermiş. 

5. Sınıftaki bir çocuğu çalışmaya 
göndermek büyük bir şey. Şuan 
herhalde kimse bu yaşta bir çocu-
ğu çalışmaya gönderemez.  Babam 
orada çalışmaya başlamış ve aske-
re gitmeden birkaç yıl önce kendi 
iş yerini açmış kaporta üzerine. 17 
yaşlarındayken iş yeri sahibi olmuş. 
Müşteriden falan para isterken çe-
kiniyormuş. Babam o dönemlerden 
çalışmaya başlamış. Sonrasında 
orijinal yedek parça üretmiş. Di-
rek FIAT Gurubuna üretiyor. Ba-
bamın hayali bir servis açmakmış. 
2004 yılında nasip olmuş. Ford’un 
da yetkili acentesi olmuş. Şuanda 
da KIA’nın bayiliğini ve servisini 
yapmaktayız. İnşallah babamızdan 
aldığımız bayrağı daha ileri taşırsak 
ne mutlu bize.

Aldığınız bayrağı daha ileri ta-
şıma noktasında hedefleriniz var 
mı?

Tabi ki önemli hedeflerimiz 
var. Bizim şuan satışını ve servisini 
yaptığımız grup yerli otomobili ya-
pan 5 babayiğitten birtanesi. İnşal-
lah ilerde nasip olursa yerli otomo-
bille ilgili çalışmaları biz sürdürmek 
istiyoruz. Bu konuda bizim de yerli 
otomobile katkımız olsun isteriz. 
Anadolu Grubu bu işin içerisinde 
bizi de bu işin içerisine dahil eder-
lerse mutlu oluruz.

Günümüz iş dünyasını ve Kon-
ya’nın potansiyelini değerlendire-
cek olursak neler söylersiniz?

Konya gelişen ve hala geliş-
mekte olan bir şehir. Havası, suyu 
gerçekten bir başka Konya’nın. 
Konya’nın manevi bir havası var 
ve potansiyeli çok fazla. Konya 
gelişmekte olan bir şehir. Oto-
motiv üzerine Konya’da bir uçak 
bile üretebilirsiniz. Çok gelişmiş 
bir şehrimiz. Diğer sektörlerde 
de çok ilerideyiz. Her geçen gün 
büyüyen yapısıyla Konya ilerde 
sanayide anılacak birkaç şehirden 
birtanesi olacaktır. ASELSAN’ın da 
Konya’ya gelmesi büyük bir değer 
kazandırdı. Bu anlamda inşallah 
Konya sanayide ender şehirlerden 
biri olacak. Otomotiv sektörünü de 
değerlendirecek olursak; Konya’da 
Pazar her geçen gün artıyor. Ta-
lep oldukça fazla. KIA da Konya’da 
inşallah daha iyi yerlere gelir diye 
düşünüyorum. 

İş hayatının stresinden yor-
gunluğundan kurtulmak için ne-
ler yapıyorsunuz? İlgi alanlarınız 
neler?

Ben iş hayatının stresini daha 
çok oğlumla vakti geçirerek atıyo-
rum. Eve gidince oğlumla birkaç 
saat birlikte oluyoruz ve her şeyi 
unutuyorum. Bunun dışında, ebru 
sanatı yaptım, ney üfledim. O tür 
ilgi alanlarım da var. Gezmeyi ve 
farklı yerler görmeyi severim. Yüz-
meyi severim. Ancak gezme ve 
yüzme konusunu maalesef pande-
mi nedeniyle son bir yıldır gerçek-
leştiremiyoruz.
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Babasından aldığı bayrağı daha ileri taşıma adına sektöründe önemli hedefleri olan Motorcu Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Motorcu, 2023 yılında seri üretime geçilmesi planlanan yerli otomobilin de Konya’daki bayisi olmayı istiyor  

Yerli otomobilin 
bayisi olmak istiyoruz

Mustafa Motorcu

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Maçlara girme şartları açıklandı Yavru Kartal’ın fikstürü çekildi

TFF Yönetim Kurulu’nun 2021-
2022 sezonunda oynanacak pro-
fesyonel müsabakalara stadyum 
kapasitelerinin %50'si oranında, 
localara ise tam kapasite ile seyirci 
alınmasına dair kararına istinaden 
TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler 
sonucunda Seyircilerin Stadyumla-
ra Giriş Şartlarını belirledi.

Buna göre seyircilerin stadyum-
lara alınması için gereken uygula-

malar şu şekilde oluştu;
1. Seyircilerin stadyumlara gi-

rişleri, HES/Passolig entegrasyonu 
ile Passolig üzerinden alınan biletler 
ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES 
kodu bilgilerine Passolig’in ulaşma-
sına onam vermesi gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 
aşıları kontrol edilen ve HES'in onay 
verdiği seyirciler stadyuma girebilir-
ler.

3. Aşı olmamış ve Covid-19 

geçirmemiş seyircilerin müsabaka 
gününden 48 saat önce PCR testi 
yaptırmaları gerekir.

4. Covid-19 geçirmiş ancak 
müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı 
takvimini tamamlamamış seyirciler 
HES onayı ile stadyuma girebilirler. 

5. Seyircilere yönelik HES uy-
gulama sorgulamaları Süper Lig ve 
TFF 1. Lig için Passolig ile yapıla-
caktır.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
mücadele edecek olan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, yeni 
sezon hazırlıklarını Afyon’da 
sürdürüyor. Çalışmalarına Kon-
ya’da başlayan sonrasında ise 
ikinci etap kam hazırlıkları için 
Afyon’a geçen Yeşil-Beyazlılar 
burada Serik Belediyespor ile bir 
de hazırlık maçı gerçekleştirdi. 
Karşılaşmadan 2-0 yenik ayrılan 
1922 Konyaspor, çalışmalarına 

devam etti.
Öte yandan Karatay Termal 

1922 Konyaspor’un fikstürü de 
çekildi. Beyaz Grup’ta yer alacak 
olan Yavru Kartal, ligin ilk hafta-
sında sahasında iddialı bir kadro 
kuran Tarsus İdman Yurdu’nu 
konuk edecek. Ligin 18.haftası-
nı BAY geçecek olan 1922 Kon-
yaspor ilk yarının son maçını 
deplasmanda Erzincanspor ile 
oynayacak. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, yeni sezonda yüksek irti-
fa kampı olan Erzurum’da hazırlanıyor. 
1.etap çalışmalarını Konya’da gerçek-
leştiren, 2.etap çalışmaları için ise Erzu-
rum’u tercih eden Yeşil-Beyazlılar, tempo 
artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Öte 
yandan önceki gün Gözepe ile bir hazır-
lık maçı düzenlenmesi planlanan Kon-
yaspor’un rakip takımda yaşanan sağlık 
sorunlarından dolayı maçın iptal edilmesi 
üzerine kendi arasında bir maç düzenledi. 
Anadolu Kartalı teknik direktör İlhan Palut 
gözetiminde iki takıma ayrılarak çift dev-

reli bir maç düzenledi. 
Konuyla ilgili resmi internet sitesin-

den bir açıklama yayınlayan Konyaspor, 
şu ifadeleri kullandı: “Erzurum kampında 
bugün oynanması gereken hazırlık maçı 
karşılıklı anlaşma sonrasında iptal olan 
ve sabah bir çalışma gerçekleştiren İttifak 
Holding Konyaspor’umuz, akşam antren-
manında çift kale maç oynadı.

Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve 
yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan 
antrenman, ısınma hareketleri ile başla-
dı. İki takıma ayrılan oyuncularımız, daha 

sonra iki devre üzerinden oynanan antren-
man maçında mücadele etti.”

ANTRENMANLAR ÇETİN GEÇİYOR
Konyaspor’da teknik direktör İlhan 

Palut takımı yeni sezona hazırlarken, sert 
idmanlarla oyuncuların kondisyonunu lige 
hazırlıyor. Yaklaşık 1 ay önce yeni sezon 
çalışmalarına başlayan Yeşil-Beyazlılar-
da oyuncuların o günden bugüne fiziksel 
anlamda gelişme göstermesi ise dikkat-
lerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde ant-
renman konusunda konuşan İlhan Palut, 
çalışmaların çetin geçtiğini ve oyuncuları-
nı sık sık uyardığını ifade etmişti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Anadolu Kartalı’nda takım yeni se-

zona hazırlanırken, yönetim ise transfer 
görüşmelerini sürdürüyor. Şu ana dek 
Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Serdar 
Gürler ve Paul Jose Mpoku’yu kadrosuna 
katan Konyaspor, 3 ismi daha kadrosuna 
katacak. Ankaragücü’nde Endri Cekici 
ile büyük oranda anlaşma sağlayan Ye-
şil-Beyazlılar, bir sağ kanat transferi bir 
de santrfor mevkiine transfer yapacak. Bu 
bağlamda çalışmalarını sürdüren yönetim 
en kısa sürede bu durumu noktalamak is-
tiyor. n SPOR SERVİSİ

Kartal hazırlık
maçını telafi etti
İttifak Holding Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları Erzurum’da devam ediyor. Yoğun tempoda çalışmalarını sürdü-
ren Anadolu Kartalı, Göztepe ile oynanması planlanan ancak İzmir ekibinde yaşanan sağlık sorunlarından dolayı ip-
tal edilen hazırlık maçını telafi etti. Yeşil-Beyazlılar, iki takıma ayrılarak kendi arasında bir hazırlık maçı düzenledi

Nejc Skubic: İyi bir 
atmosfer yakaladık

Kombineler 
bekleniyor! 

İttifak Holding Konyaspor’un başarılı futbolcusu Nejc 
Skubic, Erzurum'da gerçekleşen yeni sezon hazırlıklarını 
değerlendirdi. Kamp döneminin iyi geçtiğini söyleyen Sku-
bic, önümüzdeki sezon maç maç hedefler koyacaklarının 
altını çizdi.

Yeni sezonda daha başarılı bir performans yakalamak 
istediklerini belirten Nejc Skubic, şunları söyledi: "Kamp 
dönemimiz gayet iyi geçiyor. Erzurum'dayız şu anda. Takı-
mımızda iyi bir atmosfer yakaladık. Bu durum antrenman-
lara da yansıyor. Önümüzdeki sezon için maç maç hedefler 
koyacağız. Bu sezon geçen sezona göre daha başarılı bir 
performans yakalamak istiyoruz. 

Elbette taraftarlarımızın varlığına çok ihtiyacımız var. 
Geçen sene onlarsız çok zor bir sezon geçirdik. Kendi adı-
ma şunu söylemeliyim ki, bu sezon taraftarımız ile birlikte 
maçlara çıkmak için can atıyorum."  n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan 
geçmiş olsun mesajı

Konyaspor Taraftar Grubu Nalçacılılar, Türkiye’nin fark-
lı bölgelerinde üst üste meydana gelen orman yangınları 
hakkında geçmiş olsun mesajı yayınladı. 

Nalçacılılar grubunun resmi sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde mey-
dana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geç-
miş olsun dileklerimizi iletiyor; vefat eden vatandaşlarımıza 
rahmet diliyoruz. Süreci endişeyle takip ediyor; yangınların 
en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz.” ifade-
leri kullanıldı.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da ta-
raftarlar yeni sezon kombinelerini bekliyor. Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun yeni sezonda stadyum kapasitelerinin 
yüzde 50’si kadar taraftar alınacağını açıklamasından sonra 
locaları satışa çıkaran Anadolu Kartalı’nda gözler kombine-
lere çevrildi. 

21 bin taraftarın karşılaşmaları izleyebileceği Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda önümüzdeki günlerde 
kombine satışlarının başlayacağı öğrenildi. n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

Büyükşehir’in bisiklet uygulamaları dünyaya anlatılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, bi-

siklet şehri Konya’da hayata geçirdiği 
örnek bisiklet uygulamalarını dünya ile 
paylaşıyor. 

Londra merkezli çevrimiçi olarak 
düzenlenen Ulaşım Uygulayıcıları Top-
lantısı’nda Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bisikletli ulaşım uygulamaları 
anlatıldı.

Türkiye’nin bisiklet şehri olan Kon-
ya’da Büyükşehir Belediyesi’nin bi-
sikletli ulaşım uygulamaları dünyaya 
anlatılıyor.

Bisikletli ulaşımda Türkiye’ye öncü 
ve örnek çalışmalara imza atan Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Londra’da bulu-
nan Chartered Instutite of Logistic and 
Transport bünyesinde yer alan PTRC 
Education and Research Services tara-
fından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ula-
şım Uygulayıcıları Toplantısı’na katıldı. 
Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda 
Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet uy-
gulamaları takdir topladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü 
tarafından yapılan sunumda, “Konya 
Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Ula-
şım Uygulamaları” hakkında bilgi ve-
rilirken; Konya Bisiklet Master Planı, 
kurumsal yapılanmada sürdürülebilir 

ulaşımın yeri, 550 kilometrelik bisiklet 
yolu, bisiklet köprüleri, bisiklet tamir 

istasyonları, Akıllı Bisikletli Ulaşım Sis-
temi mobil uygulaması, bisikletliler için 

trafik ışıkları, iki katlı bisiklet parkları, 
bisiklet bekleme istasyonları, bisiklet 
tramvayı, bisiklet taşınabilen otobüs-
ler, bisiklet empati eğitimi, bisiklet yol-
ları denetim ekibi, Dünya Bisiklet Günü 
etkinlikleri, bisiklet konusunda faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları ile ku-
rulan diyalog ve ortak çalışmalar gibi 
Konya’daki bisiklet konusunda yapılan 
çalışmalar anlatıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden akade-
misyen ve uygulayıcıların katıldığı, Tür-
kiye’den ise yalnızca Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin yer aldığı toplantıda 2 
gün boyunca 108 farklı sunum gerçek-
leştirildi. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’un 
fikstürü şu şekilde:

HAFTA TAKIM
1. Tarsus İdman Yurdu
2. Isparta 32 Spor  D
3. Akhisarspor
4. Pendikspor D
5. Uşakspor
6. Kırşehir Belediyespor D
7. Nazilli Belediyespor
8. Ankara Demirspor D
9. Eskişehirspor

10. Karacabey Belediyespor D
11. Şanlıurfaspor
12. Kırklarelispor D
13. Pazarspor
14. Amed Sportif Faaliyetler D
15. Kastamonuspor
16. Zonguldak Kömürspor D
17. Bucaspor
18. BAY 
19. Anagold Erzincanspor D


