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Karatay’a destek 
Sosyal medya 
boşandırıyor!04 Etliekmek 18 TL, 

bıçakarası 20 TL!

Sesimiz daha 
gür çıkacak

‘En iyisi için 
çalışıyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde Konyalı olarak 2 
bakan, 3 bakan yardımcısı, 1 
bakanlık müşaviri ile Cumhur-
başkanı İdari İşler Başkanı’nın 
yer almasıyla Konya’nın Anka-
ra’daki ağırlığını hissettirmesi 
bekleniyor.  
n HABERİ SAYFA 15’TE

10 günlük Uluslararası Beyşehir 
Göl Festivali sanatçı Ahmet 
Şafak’ın coşkulu konseriyle 
sona erdi. Kapanış programın-
da konuşan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, “Fes-
tival sürecinde birçok önemli 
etkinliğe imza attık” dedi.  
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Kur ve faizdeki artışın 
Türkiye’nin ekonomik 

temelleriyle izah 
edilemeyecek seviyede 

olduğunu savunan 
KTO Başkanı Selçuk 

Öztürk, biran önce 
üretim ekonomisine 
geçilmesi gerektiğini 

söyledi

Üreterek aşacağız!

Navara Türkiye’yi gezecek
NISSAN’ın 80 yıllık 

Pick-Up deneyiminin 
yansıması niteliğinde 

olan NAVARA, Türkiye 
turuna başlıyor. 38 şehri 
kapsayacak olan tur, 30 
Temmuz’da başlayacak 

ve tur kapsamında 24 
bin kilometre yol kat 

edilecek.  Navara 9-11 
Ağustos tarihleri arasında 

Konyalılarla buluşacak. 
n SAYFA 4’TE

600 bin konutun elektriği güneşten
Türkiye’nin en büyük 

güneş enerjisi santrali 
kurulacak olan Karapınar, 

yıllık 1.7 milyar kwh 
elektrik üretimi ile 600 
bin konutun elektriğini 

karşılamış olacak. MMO 
Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, “Konya 
güneş enerjisi santralleri 
konusunda önemli bir söz 

sahibi olabilir” dedi. 
n SAYFA 12’DE

‘Belediyecilikte 
model şehiriz’ 

UCLG-Mewa Çevre Komitesi Toplantısı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin eş başkanlığında ve  Selçuklu Belediyesi ev 

sahipliğinde başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Ekolojik ve teknolojik belediyecilik yapıyoruz” 

dedi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da model 
olacak birçok projeye imza attıklarını söyledi. n SAYFA 16’DA

26 bin 455 yeni 
öğrenci gelecek

Türkiye genelinde en fazla tercih edilen 3. il olan Selçuklu 
Başkenti; Konya, güvenirliliği ile öğrencilerin ve ailelerin 

yeniden tercihi olacak. Konya’da bulunan 4 devlet bir vakıf 
üniversitesi toplamda 26 bin 455 yeni öğrenci alacak. 

Yeni açılan Teknik Üniversitesi ise 2 bin 376 öğrencisi ile 
eğitime başlayacak. n SAYFA 7’DE

ZADE VİTAL
TESİSİNİ GEZDİLER

Eczaneleri geleceğe taşımayı hedefleyen Phusion 
Eğitim Danışmanlık Ailesi ve hizmet verdiği eczacı 

grubu ile birlikte Zade ve Zade Vital Tesisleri’ni 
ziyaret etti. Gurup tsisleri gezerek, üretim alanıyla 

ilgili bilgi aldı.  n HABERİ SAYFA 17’DE

‘ŞEB-İ ARUS’A 
BİTİRECEĞİZ’ 

2018 yılında Konya Mevlana Müzesinde İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü’nün koordinasyonu altında başlatılan 
3 önemli restorasyon devam ediyor. İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Abdüssettar Yarar, “Çalışmalar Şeb-Arus 
törenlerine yetişmesi planlanıyor” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

KONYA BORSA 
YOL GÖSTERİYOR

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve bera-
berindeki heyet Konya Ticaret Borsası’nı (KTB) ziyaret 

etti. Sarı, KTB’nin bilgi, alt yapı ve tecrübelerinden 
yararlanmak istediklerini belirtti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

ÜRETİME YATIRIM
YAPMALIYIZ

Kur ve faiz artışlarını değerlendi-
ren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
2013 yılında Gezi Parkı olayları 
ile başlayan süreçle, Türkiye’nin 
zayıflatılmaya çalışıldığını bir dö-
neme girildiğini belirterek, “Bi-
zim ekonomimizin temel prob-
lemi; dış ticaret açığı. Üretime 
yatırım yapmalıyız” ifadelerini 
kullandı.

BANKALARA 
‘DESTEK’ ÇAĞRISI

Başkan Öztürk, faiz ve kur yan-
gınının kontrol altına alınması 
gerektiğine dikkat çekti, Türki-
ye’nin bu günleri atlatacak güçte 
olduğunu söyledi. Bankalara da 
çağrı yapan Öztürk, bu süreçte 
bankaların iş dünyasına daha 
fazla destek göstermesi gerek-
tiğini söyledi, “Hepimiz aynı ge-
mideyiz” dedi.  n SAYFA 17’DE Selçuk Öztürk

Dr. Aziz Hakan Altun
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GENMOT çalışanları piknikte buluştu
Krank Mili, Biyel Kolları, Silindir Kapakları üreti-

mi ile adından söz ettiren GENMOT AŞ, çalışanları ile 
piknikte biraraya geldi. 40 yıllık tecrübesi ile dikkat çe-
ken firma, işin yorgunluğunu ve stresini piknikte attı. 
Çalışanların ve şirket yöneticilerinin aileleriyle birlik-
te katıldığı piknik oldukça renkli görüntülere sahne 
oldu. Şirket tarafından piknikle ilgili şu açıklama ya-
pıldı: “I. Geleneksel Genmot Aile Pikniği, Birlik Par-
kı’nda Genmot işverenleri ile çalışan ve alilerinin de 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. GENMOT ailesi olarak 
40 yıldır sektörde hizmet veriyoruz. Müşteri mem-
nuniyetini hedefleyen kalite anlayışı, çağdaş üretim 
teknikleri, inovatif ve sürekli gelişen iş anlayışımız ile 
bize güvenen tüm müşterilerimize değer katan ürün-
ler sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gururu da 
bizimle birlikte yürüyen çalışanlarımızla paylaşmak 
istedik ve ilkini düzenlediğimiz piknik programında 
biraraya geldik. Çalışanlarımızın aileleriyle katıldığı 
piknik oldukça renkli ve güzel geçti. GENMOT ailesi 
olarak pikniği geleneksel hale getireceğiz.” 
n HABER MERKEZİ

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu, 7143 sayılı kanun uygu-
lamasıyla birlikte Mali Müşavirlik 
ofislerinde iş yoğunluğunun arttı-
ğı ve tatillerin çok olduğu Ağustos 
ayında verilecek beyanname, bildi-
rimlerin ve tahakkuku eden vergile-
rin ödeme sürelerinin uzatılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. 

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu’ndan yapılan açıklama-
da, “Ağustos ayı içerisinde Kurban 
Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve 
ayrıca 1 günlük 30 Ağustos Zafer 
Bayramı tatiliyle birlikte hafta son-
ları da dikkate alındığında Ağustos 
ayında toplam 14 tatil günü bulunu-
yor. 2018 Ağustos ayında Muhtasar 
ve Katma Değer Vergisi beyanna-

melerinin yanı sıra Gelir Vergisi ve 
Kurumlar Vergisine ilişkin ikinci 
dönem geçici vergi beyannameleri, 
Damga Vergisi Beyannamesi, BA-
BS bildirimlerinin verilmesi, e-def-
ter berat yüklenmesi/gönderilmesi 
ve matrah artırım işlemlerinin de 
yapılması gerekmektedir. Maliye 
Bakanlığımızın Vergi Usul Kanunun 
28’inci maddesindeki beyanname 
ve bildirimlerinin sürelerinin uzatıl-
ması yetkisini kullanması meslek-
taşlarımızın işlerini rahatlatıcı bir 
adım olacaktır. Meslektaşlarımızın 
işleriyle ilgili planlarını daha sağlıklı 
bir şekilde yapabilmeleri için söz ko-
nusu süre uzatımının en kısa süre de 
yapılması meslektaşlarımız tarafın-
dan beklenmektedir” diye konuştu.
n İHA

Türkmencamili Mahallesi’nin 
tüm yolları asfaltlandı

Karatay’dan muhtarlara
Karadeniz gezisi

Çumra İlçesine bağlı Türk-
mencamili mahallesi içerisinde 
bulunan 24 Kilometrelik yol as-
faltlama çalışmaları tamamlan-
dı. Mahalle ziyaretleri sırasında 
Türkmencamili Mahallesini ziya-
ret eden Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz yapılan çalış-
maları yerinde inceledi ve açıkla-
malarda bulundu.  Başkan Oğuz, 
“Türkmencamili mahallemizde-
yiz 2014 yılı büyükşehir yasasıyla 
birlikte belde belediyeliğinden 
ilçemizin mahallelerinden biri 
haline geldi. Uzun yıllardır ka-
nalizasyon sorunu vardı görev 
süremizin başlangıcıyla birlikte 
büyükşehir belediyemizce kana-
lizasyon çalışması yapılarak ta-
mamlandı. İlçe Belediyesi olarak 
halısahası yapıldı, parkı yapıldı 
ve kanalizasyonu yapılan 24 ki-
lometrelik yolumuzun da asfaltı 

bugün itibariyle bitirilmiş oldu. 
53 Mahallemizin tamamında 
yer altı suyunu içme suyu olarak 
kullanıyoruz ama Seçme artıma 
tesisleri devreye girdikten sonra 
başlangıçta İçeriçumra – Alibey-
hüyüğü – Çumra ve Karkın daha 
sonra ise Türkmencamili, Ta-
şağıl  ve diğer mahallelerimizle 
beraber Seçme arıtma tesisleri-
mizden faydalanmış olacağız ya-
pılan tüm hizmetlerimizden do-
layı büyükşehir belediyemize ve 
merkezi hükümetimize teşekkür 
ediyorum” dedi.  Türkmencami-
li Mahalle Muhtarı MemişMavil 
ise yapılan Kanalizasyon, asfalt, 
park ve Halısaha gibi önemli 
hizmetlerden dolayı Büyükşehir 
Belediyesine ve Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Mehmet Hançerli, 
muhtarları Karatay Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Karadeniz 
teknik gezisine uğurladı. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli uğurlama sırasında yaptığı 
konuşmasında muhtarların “Uç 
Beyleri” olduğunu vurgulayarak; 
mahallelerde, hangi sokakta hangi 
hizmete ihtiyaç varsa, bu ihtiyacı 
en iyi muhtarların tespit edebilece-
ğini belirtti.

Başkan Hançerli 2.732 km2’lik 
çok büyük alana hizmet ettiklerini 
söyleyerek; başka şehirlerde 85 
km gidildiğinde il değiştirildiğini 
fakat Konya’da ancak başka bir 
ilçeye geçildiğini dile getirdi. Bu 
kadar büyük bir coğrafyaya hizme-
tin götürülmesinde muhtarlarla 
koordineli hareket etmenin büyük 
önem taşıdığına dikkat çeken Baş-

kan Hançerli; muhtarların mahal-
lenin arzu ve isteklerini belediyeye 
bildirdiğini, belediye yetkililerinin 
de gerekeni yaparak hizmeti ihti-
yaç duyulan noktaya ulaştırdığını 
söyledi. Başkan Hançerli “Muhtar-
larımıza gayretlerinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Muhtarları-
mızla birlikte Karadeniz’e düzenle-
diğimiz teknik gezi muhtarlarımız 
arasındaki birlik ve beraberliği 
daha da arttıracak. Muhtarlarımız 
bütün yılın stresini ve yorgunluğu-
nu Karadeniz’de atacaklar.”dedi.

Hazreti Mevlana’nın diyarı Ka-
ratay’a muhtarlarla birlikte hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşadıkla-
rını dile getiren Başkan Hançerli, 
özverili çalışmaları için mahalle 
muhtarlarına teşekkür ederek ha-
yırlı yolculuklar diledi.
n HABER MERKEZİ 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Borsası’nı 
(KTB) ziyaret etti. Sarı, KTB’nin bilgi, alt yapı ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti

‘Konya Borsa, her 
zaman öncü oldu’

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı 
Adem Sarı ve beraberindeki heyet 
Konya Ticaret Borsası’nı (KTB) zi-
yaret etti. Ziyaret kapsamında ko-
nuk heyete, TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Başkanı ve KTB Başkanı ve 
Hüseyin Çevik tarafından Elektro-
nik Satış Salonu, Numune Analiz ve 
Gıda Analiz Laboratuvarı, Aslidaş 
Lisanslı Depoculuk tesisleri ile Bor-
saKonya Elektronik Platformu hak-
kında bilgi verildi.

TARIMSAL TİCARET GELİŞİYOR
Borsacılığın bir dönüşüm içerin-

de olduğunu belirten KTB Başkanı 
Hüseyin Çevik şunları söyledi: “Tür-
kiye’nin ilk Elektronik Satış Salonu 
yatırımını gerçekleştirerek gelenek-
sel ticareti modern ticari anlayışla 
bütünleştiren KTB, bunu uluslarara-
sı akredite laboratuvar yatırımı,  top-
lamda 300 bin ton kapasiteli lisanslı 
depo yatırımının 100 bin tonluk kıs-
mı Anadolu Selçuklu Lisanslı Depo-
culuk (ASLİDAŞ), BorsaKonya Ara-
cılık Hizmetleri şirketi yatırımı ile 
organize bir piyasa yapısına dönüş-
türerek, organizasyonu içerisinde 
yer alan iştirakleri ile Türkiye Ticaret 
Borsaları piyasalarının ihtiyacı olan 
yeni piyasa yapısını BorsaKonya Ta-
rımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasa-
larını (BorsaKonya TÜVEİP) kurarak 
hayata geçirmiştir. Borsa İstanbul ile 

yapılan stratejik işbirliği anlaşması 
çerçevesinde oluşturduğu elektro-
nik ürün senetlerini, Türk finans 
sistemi içerisinde yer alan yerli ve 
yabancı yatırımcıların hizmetine 
sunarak tarımsal ticarete büyük bir 
derinlik kazandırmıştır. Bununla bir-
likte edindiğimiz tecrübe ile birlikte 
Konya’ya, toplam 20 Milyon TL’lik 
bir yatırımla tohumculuk firmaları-
nın alt yapı ihtiyacının karşılanacağı, 
üretici ve sanayicinin ihtiyaç duydu-
ğu çeşitlerin geliştirileceği, üniversi-
te sanayi işbirliğinin destekleneceği 
ve bölgenin Ar-ge kapasitesinin 

arttırılmasına katkı sağlayacak ‘Milli 
Tohum ve Gen Teknolojileri Vadi-
si’nin kurulması çalışmalarında son 
aşamaya geldik.”

SAKARYA TARIMINA DEĞER 
KATACAĞIZ

Çağın gerektirdiği borsacılık 
hizmetlerini Sakarya’da etkin ola-
rak hayata geçirmek için kendile-
rine bir yol haritası hazırladıklarını 
ifade eden Sakarya Ticaret Borsası 
Başkanı Adem Sarı, elektronik satış 
salonu, lisanslı depoculuk, platform 
borsacılığı ve hayvan pazarı gibi ya-
pıları oluşturmak için çalıştıklarını 

söyledi. Konya Ticaret Borsası’nın 
bu alanlardaki bilgi, alt yapı ve tec-
rübelerinden yararlanmak istedikle-
rini ifade eden Sarı, her iki borsanın 
bu amaçla en yüksek düzeyde işbir-
liği yapacak olmasından dolayı KTB 
Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Başkanı Hüseyin Çevik’e te-
şekkür etti.

Heyet, Konya Ticaret Borsası 
Elektronik Satış Salonu, ASLİDAŞ 
Lisanslı Depolar, Laboratuvar ve 
BorsaKonya Merkezi ziyaretiyle son 
buldu.
n HABER MERKEZİ 

Mali Müşavirlerden süre uzatımı talebi

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Borsası’nı (KTB) ziyaret etti.
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MEVKA’dan, KTO
Karatay’a destek

İl Halk Kütüphanesi, 
Türkiye’de birinci oldu

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
MEVKA 2018 Küçük Ölçekli Alt-
yapı Mali Destek Programı kapsa-
mında başvurusunu yaptığı KTO 
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Merkez Araştırma Laboratuvarı 
Projesi destek almaya hak kazan-
dı. Projenin sözleşmesi, MEVKA 
Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger 
ve KTO Karatay Üniversitesi Genel 
Sekreteri Hüseyin Ergun tarafın-
dan imzalandı. Konya-Karaman 
Bölgesi’nin sağlık sektörü yatırımı 
açısından büyük önem taşıyan pro-
jeye ajans tarafında 558.000,00 TL 
destek verilecek.  

Atılan imzaların ardından pro-
je ile ilgili bilgiler aktaran MEVKA 
Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, 
“Tıp dünyası, kişiselleştirilmiş, ön 
görücü ve koruyucu tıp düzeyinde 
hastalıkların tedavi edildiği yeni 
bir alana doğru ilerlemektedir. Bu 
doğrultuda nitelikli çalışmaların 
yapılabilmesi ve belirli standart-
ların yakalanabilmesi için uygun 
alt yapıya sahip laboratuvarların 
kurulması, bu alanda çalışmalar 
yapabilecek deneyim, beceri ve 
bilgiye sahip bilim insanlarının 
yetiştirilmesi, araştırma, eğitim ve 
yenilik üretme süreçlerini bir araya 
getirerek sağlık sektörünün reka-
bet gücünü artırması bakımından 
büyük önem arz etmektedir. Ajan-
sımız desteği ile hayata geçirilecek 
olan araştırma laboratuvarı ile de 
yöremizin hastalıklarının kontrolü, 
araştırılması ve tedavisine yönelik 
çalışmaların yapılması, insanları-
mızın yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesi ve sağlık harcamalarının 
minimuma indirgenmesi hedef-
lenmektedir. Bölgemizde yer alan 
üniversitemize daha fazla nitelikli 
eleman çekebilmek, uygulamalı 
eğitim yapmak, araştırma kültü-
rünü yaygınlaştırmak ve üniver-
site-özel sektör iş birliğini güçlen-
dirmek projenin diğer hedefleri 

arasında yer almaktadır. Kurulacak 
araştırma laboratuvarı, KTO Ka-
ratay Üniversitesi ile şehrimizde 
ve ülkemizde bulunan lisansüstü 
öğrencilerinin, akademisyenlerin 
ve sağlık sektöründeki tüm araştır-
macıların kullanımına açık olacak, 
proje destekli faaliyet yürütecek 
ve bu sayede, ulusal ve uluslara-
rası geçerliliği olan projeler yapma 
olanağı sağlamış olacaktır. Yine 
proje kapsamında, KTO Karatay 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensti-
tüsü bünyesinde Tıp Fakültesinde, 
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’nda 
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sek Okulu’nda yüksek lisans ve 
doktora programları açılarak bili-
me ve dolayısıyla sağlık alanındaki 
çalışmalara katkı sağlayacak yeni 
öğrenciler yetiştirilecektir. Özellik-
le son yıllarda sağlık alanında ger-
çekleştirilen yatırımlar sayesinde 
ülkemiz, uluslararası alanda tedavi 
olmak için tercih edilen ülkelerin 
başında gelmektedir. Yakalanan 
bu ivmenin devam ettirilebilmesi 
ise, sağlık sektörü altyapısının güç-
lendirilmesi, hastanelerimizin, üni-
versitelerimizin laboratuvarlarının 
çağın gereği teknolojik ürünlerle 
donatılması ve bu alanda yetiş-
miş bireylerin varlığı ile mümkün 
olacaktır. Ajans olarak bizler de, 
ülkemizin en fazla yatırım yaptı-
ğı alanların başında gelen sağlık 
sektörüne katkı sağlamak ve bu 
alanda ülkemizin rekabet gücü-
nü artırmak adına ilan ettiğimiz 
son proje teklif çağrımızda sağlık 
sektörü odaklı projelere de destek 
veriyoruz.

Bu projenin, bölgemizin sağlık 
sektörüne ve ar-ge çalışmalarına 
büyük katkılar sağlayacağına inan-
cımızın tam olduğunu dile getiri-
yor, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz 
adına hayrı olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

2018 yılında Konya Mevlana Müzesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinas-
yonu altında başlatılan 3 önemli restorasyon devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Abdüssettar Yarar, “Çalışmaların Şeb-Arus törenlerine yetişmesi planlanıyor” dedi

‘Mevlana Müzesi’nde 
3 önemli restorasyon’

Mevlana Müzesi’nde, Sultan 
İkinci Mahmut döneminden bu 
yana en kapsamlı restorasyon 
devam ediyor. Müzede 16 Hazi-
ran’da başlatılan restorasyonun 
17 Aralık Şeb-i Arus törenlerine 
yetiştirilmesi hedefleniyor. Kalem 
işi süslemelerin, türbenin dış çini-
lerinin yenilenmesi ve Hz. Mevla-
na’nın sandukası üzerine yaptırıl-
mış olan puşidenin restorasyonu 
olacak şekilde çalışmalara hız ke-
silmeden devam ediliyor. Müze’de 
incelemelerde bulunan İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, “Sistemler tarihi kayıtlara 
göre 3. Selim döneminde ve 1934 
yılında küçük bakım ve onarımlar 
geçirerek günümüze kadar gel-
miştir. Zaman içerisinde yıpranmış 
olan süslemelerde yer yer dökül-
meler başlamıştır. Çalışmalarda 
açığa çıkartılan orijinal süslemeler 
korunarak devam ettirilmektedir. 
Çalışmaların Şeb-i Arus 2018 tö-
renlerine kadar tamamlanması 
planlanıyor” dedi. 

KALEM İŞİ SÜSLEMELERİNİN 
RESTORASYONU VE 

KONSERVASYONU DEVAM EDİYOR
Türbenin kalem işi süsleme-

lerinin restorasyonuna ve kon-
servasyonuna devam edildiğini 
belirten Yarar, restorasyonların 
Şeb-i Arus törenlerine yetişece-
ğini de belirterek, “1274 yılında 
Anadolu Selçukları döneminde 
Haz. Mevlana’nın mezarı üzerinde 
yaptırılmış olan türbenin iç kısım-
ları ile kubbesi, Osmanlılar zama-
nında Sultan 2.Beyazıd tarafından 
Nakkaş Halepli Muhammed oğlu 
Abdurrahman’a yaptırılmış olan 
kalem işi nakışlarla bezenmiştir. 
Bu sistemler tarihi kayıtlara göre 
3. Selim döneminde ve 1934 yı-
lında küçük bakım ve onarımlar 
geçirerek günümüze kadar gel-
miştir. Zaman içerisinde yıpran-
mış olan süslemelerde yer yer 
dökülmeler başlamıştır. Yıpranmış 
olan nakışların restorasyonu için 
gerekli çalışmalar tamamlanarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığından 
alınan 08.01.2018 tarihli onayla 
çalışmalara başlamıştır. Türbenin 
kalem işi nakışları restorasyon ve 
konservasyonu için Bakanlığımız-
dan alınan uygun görüşle Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
Koordinasyonu altında Konya Ti-
caret Odası, Konya Sanayi Odası 
ile Konya Ticaret Borsası sponsor 
olmuştur. Çalışmalar Bakanlığı-
mız tarafından oluşturulan Bilim 
Kurulu nezaretinde Konya Kültür 
ve Tabizt Varlıklarını Koruma Ku-

rulundan onaylanan proje dahilin-
de Nakkaş Semih İrteş tarafından 
yapılmaktadır. Çalışmaların rahat 
yürütülebilmesi için türbenin et-
rafı türbe resmileri ile kaplanmış 
bir branda ile çevrilmiştir. Mevcut 
süslemeler üzerinde raspalama 
çalışmaları ile alt tabakalarda her-
hangi bir süslemenin olup olma-
dığı araştırılmıştır. Mevcut süsle-
melerin altında eski süslemelerin 
varlığı tespit edilmiştir. Raspala-
ma çalışmalarında 15. Yüzyılda 
2. Beyazıd zamanında yaptırılan 
süslemelerin üzerine 1795 yılında 
yeni kalem işi süslemelerin yapıl-
dığını bunun üzerinde de 1934 
yılında kısmi onarımlarla yeni 
benzemelerin yapıldığını raspa 
altında açığa çıkartılan kitabeden 
öğreniyoruz. Kitabede “Kayseri’li 
El Mevlevi Nakkaş Derviş Osman 
1173 yazılıdır. Bu tarihi Mevlevi-
liği ile de bilinen Sultan 3. Selim 
zamanına 1795 tarihinde denk 
gelmektedir. Çalışmalarda açığa 
çıkartılan orijinal süslemeler ko-
runarak devam ettirilmektedir. 
Çalışmaların Şeb-i Arus 2018 tö-
renlerine kadar tamamlanması 
planlanmıştır” diye konuştu. 

“10 BİN 200 ADET MUHTELİF ÇİNİ 
ÜRETİMİNE BAŞLANILACAK”
Türbenin dış çinilerinin yeni-

lendiğini ifade eden Yarar, 10 bin 
200 muhtelif çininin üretimine 
önümüzdeki günlerde başlanaca-
ğını da belirterek, şunları kaydetti: 
“İlke kez 1396 yılında Karamano-
ğulları döneminde çinilerle kap-
lanmış olan Mevlana’nın türbe 
çinileri günümüze kadar pek çok 
kez yenilenmiştir. Son olarak 1965 
yılında Kütahya çinileri ile kaplan-
mış olan Türbenin çinileri zaman 
içerisinde yıpranmış olup, yer yer 
çini kaplamalarda dökülmeler baş-
lamıştır. Kültür ve Turizm Bakan-
lığımız tarafından oluşturulan bi-
lim kurulu tarafından çalışmalara 
başlanmış olup, öncelikle türbenin 
ve çinilerin teknik ölçümlenme-
si yaptırılarak ne kadar çini kul-
lanılacağı belirlenmiştir. Yapılan 
çalışmalarda türbenin Anadolu 
Selçuklu dönemi turkuaz renk-
li taş çinilerle kaplanması kararı 
alınmış bulunmaktadır. Yaklaşık 
10 bin 200 adet muhtelif çininin 
üretimine önümüzdeki günlerde 
başlanılacak ve çalışmalar bir yıl 
içerisinde tamamlanacaktır.”

“PUŞİDE, 123 YIL ÖNCE SULTAN 
ABDÜLHAMİT HAN TARAFINDAN 

YAPTIRILDI”
Sultan Abdülhamid Han tara-

fından 123 yıl önce yaptırılan Hz. 
Mevlana’nın sandukası üzerinde 
bulunun puşidenin restorasyo-
nunun devam ettiğini de belirten 
Yarar, “Hz. Mevlana’nın mezar 
sandukası üzerine yaptırılmış olan 
ilk puşide Osmanlı Sultanı 3. Selim 
tarafından 1790 yılında yaptırıl-
mıştır. Yaklaşık 105 yıl kullanılmış 
olan bu puşidenin yıpranması üze-
rine, Sultan 2. Abdülhamit Han 
tarafından 1895 yılında yeni bir 
puşide yaptırılmıştır. Zaman içe-
risinde yıpranmış olan bu puşide-
nin Bakanlığımıza bağlı İstanbul 
Resterasyon ve Konservasyon 
merkezinden gelecek olan uzman-
lar tarafından bakımı yapılmaya 
başlanmıştır. Sultan Abdülhamit 
Han’ın yaptırmış olduğu puşide 
123 yıldır Hz. Mevlana’nın san-
dukası üzerinde örtülüdür. Bakımı 
yaptırılacak olan bu puşidenin rep-
likasının yaptırılması içinde Bilim 
Kurulu oluşturularak çalışmalara 
başlanmıştır” ifadelerini kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
Kültür İstatistikleri kapsamında 
2017 yılı verilerine göre İl Halk Kü-
tüphanesi hakkında önemli bilgiler 
verdi. TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek tarafından yapılan açıkla-
maya göre 2017 yılında Konya ili 
Halk Kütüphaneleri kullanıcı sayı-
sında birinci oldu. 

Bedlek, “2017 yılında Konya ili 
halk kütüphanelerinin kullanıcı sa-
yısında 2 milyon 459 bin 197kulla-
nıcı ile iller arasında Türkiye birin-
cisi oldu. Bu dönemde Türkiye’de 
toplam 25milyon 91bin 232kulla-
nıcı halk kütüphanelerini kullandı. 
2017 yılında İstanbul ili 1 milyon 
187 bin 457kullanıcı ile ikinci olur-
ken, Manisa ili 946bin 254kulla-
nıcı ile halk kütüphaneleri kulla-
nıcı sayısında üçüncü oldu. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
illerden Karaman 132bin 150 kul-
lanıcı ile sıralamada 61’inci oldu. 

2017 yılında Konya’da toplam 35 
tane halk kütüphanesi bulunurken 
Konya ili bu sayıyla Türkiye’de be-
şinci sırada yer aldı. Ankara ili 43 
halk kütüphanesi ile birinci sırada 
yer alırken Ankara’yı,38’er halk 
kütüphanesi ile Nevşehir ve İz-
mir takip etti. Karaman ili 7 halk 
kütüphanesi ile 63’üncü sırada 
bulunurken, ülkemizdeki toplam 
halk kütüphanesi sayısı 1146 oldu. 
Konya 2017 yılında halk kütüpha-
nelerine kayıtlı 78bin 360 üye ile 
iller sıralamasında beşinci oldu. 
Halk kütüphanelerine kayıtlı üye 
sayısında Diyarbakır92 bin 349 
üye ile birinci, İzmir91 bin 118 üye 
ile ikinci, İstanbul88 bin 178 üye ile 
üçüncü sırada yer aldı. Karaman ili 
14 bin 439 kayıtlı üye ile 63’üncü 
sırada yer alırken Türkiye’de halk 
kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 
2 milyon 201 bin 39 oldu” bilgisini 
verdi. 
n NAZİFE ARSLAN 

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar
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‘Üretimden vazgeçmemeliyiz’
Genç MÜSİAD Konya Şubesi 

tarafından gerçekleştirilen, “Ana-
dolu Liderlik Modeli” projesi eğitim 
programları sürüyor. Bu haftaki eği-
tim programları kapsamında konuk 
olan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Türkiye Ekonomi-
sinin Yeni Dönemi ve Konya Sana-
yisi hakkında bilgi verdi. MÜSİAD 
Konya Şubesi konferans salonunda 
gerçekleştirilen programda konu-
şan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Türkiye ekonomi-
sinin yeni dönemini ve Konya sa-
nayisini değerlendirdi. Türkiye’nin 
yeni dönemde yenilikçi üretime 
ağırlık vererek, dünyaya yüksek 
katma değerli ürün ihraç etmesi-
nin zorunlu olduğunu vurgulayan, 
Kütükcü, yeni dönemin öncelikle-
rinden birisinin de yüksek kur, yük-
sek enflasyon ve yüksek faizle etkin 
mücadele olması gerektiğinin altını 
çizdi. Kütükcü, “Ne olursa olsun 
üretimden vazgeçmemeliyiz. Sana-
yimizi, üreten işletmelerimizi daha 
fazla destekleyerek Türkiye’yi gele-
ceğe hazırlayabiliriz. Burada Genç 
MÜSİAD üyesi kardeşlerimizin rolü 
çok önemi. Çünkü Türkiye’nin ge-
leceği gençlerimizin azimlerinde ve 
kararlılıklarında şekillenecek” dedi. 

ASELSAN KONYA’NIN YENİ 
DÖNEMİNDE ÖNEMLİ 

Konya Sanayi Odası olarak yü-
rüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi de 
veren Kütükcü, savunma sanayi 

konusunda yürüttükleri çalışmaları 
anlattı. Aselsan’ın Konya Savunma 
Sanayi A.Ş. ortaklığıyla Konya’ya 
kuracağı fabrikanın Konya’nın yeni 
döneminde çok önemli olduğunu 
kaydeden Kütükcü, savunma sa-
nayi ile ilgili çalışmalar yapmaya 
devam edeceklerini söyledi. 

Konya’nın yatırım iştahı yüksek 
bir şehir olduğunu da ifade eden 
Kütükcü, “Konya Organize Sanayi 
Bölgemiz şu an Türkiye’nin 3’üncü 
büyük OSB’si haline geldi. Şimdi 
bölgemizin 5’inci genişleme alanını 
yatırıma açmak için bir süreç yö-
netiyoruz. Başvurular tamamlandı. 
Biz sanayicilerimize burada 139 
sanayi parseli tahsis edeceğiz ama 

bize gelen talep çok daha yüksek. 
Bu da Konya’nın yatırım ve üretim 
iştahını ortaya koyuyor” dedi. 

AR-GE YAPMAK İSTEYENE 
INNOPARK’IN KAPILARI SONUNA 

KADAR AÇIK
Konya Sanayi Odası tarafın-

dan şehre kazandırılan Innopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni ge-
nişlettiklerini, şu anda bölgede ya-
tırımların devam ettiğini belirten 
Kütükcü, Innopark’ın Konya için 
çok kritik öneme sahip olduğunu 
vurguladı. “Innopark’ın kapıları 
Ar-Ge yapmak isteyen tüm sana-
yicilerimize sonuna kadar açık” di-
yen Kütükcü sözlerine şu şekilde 
devam etti: “İşletmelerimiz artık 

Ar-Ge ve tasarımın önemini fark 
etti. Konya Sanayi Odası olarak bu 
alanda çok önemli çalışmalar yap-
tık. Innopark bu alanda yapılmış 
önemli bir yatırım. Ayrıca Konya’da 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri sayı-
sını artıracak farkındalık çalışmaları 
yürüttük, yürütüyoruz. Bu çalışma-
ların da katkısıyla Konya’da 2012 
yılında sadece 1 olan Ar-Ge ve Ta-
sarım Merkezi sayısı 26’ya ulaştı” 
diye konuştu. 

 Programın sonunda Genç MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Kadir 
Başaran, Konya Sanayi Odası Baş-
kanı Memiş Kütükcü’ye hediye tak-
dim etti.
n HABER MERKEZİ

Etliekmek 18 TL, 
bıçakarası 20 TL oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Federasyonu’nun yeni yayınladığı 
tarifeye göre etliekmek hamuru ve 
etliekmekte fiyat ayarlamasına gi-
dildi. Yeni tarifeye göre 180 gram-
lık pide hamuru 1.60 TL, Konya 
yağ somunu 10 TL, Etliekmek 18 
TL, tereyağlı peynirli fırın böreği 
18 TL, Konya böreği 18 TL, bıça-
karası 20 TL oldu. Fiyatların art-
masına tepki gösteren vatandaş-
lar, önceden yediğimiz bıçakarası 
fiyatına şimdi etliekmek yiyeceğiz 
dedi. Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Konya Fırıncılar Odası 
Başkanı Vedat Honça ise, “Fiyat 
ayarlamasına gidilmeseydi esna-
fımızın ayakta kalması çok zordu. 
Kurumsal olarak gelen zamlardan 
dolayı mecburi olarak yeniden fiyat 
ayarlamasına gidildi. Yani diyebili-
riz ki; et, un, odun ve işçiliğe gelen 
zamlar yansıdı” diye konuştu. 
“KURUMSAL ZAMLAR, ÜRETİLEN 

MAMULLERE YANSIDI”
Maliyetlerin artması nedeniyle 

hamur ve etliekmekte fiyat ayar-
lamasına gittiklerini dile getiren 
Konya Fırıncılar Odası Başkanı Ve-
dat Honça, “Kurumsal zamların, 
üretmiş olduğumuz bütün malze-
melere yansıyacağını daha önce-
den de söylemiştik. 180 gramlık et-
liekmek ve pide hamuru 1,25’ten 
1,60’a yükseldi.  Konya’mızın küflü 
peynir ile yapılan yağ somunu 10 
TL oldu. Etliekmek 12 TL’den 18 
TL’ye bıçakarası ise 20 TL olarak 
belirlendi. Bundan sonraki süreçte 
bunlarda artış olacağını düşünmü-
yoruz ama diğer mamullerde ola-
bilir. Ayarlamalara göre kurumsal 
olan zamların fiyatlara yansıması 
gerekiyor yoksa esnafımız ayakta 
kalmaz. Etliekmek hamuru zaten 
1,5 yılı geçkin bir fiyat ayarlama-
sı ile bugüne kadar gelmiştir.  Et, 
un, odun ve işçiliğe gelen zamları 
mecburen yansıdı. Bizim yapmış 
olduğumuz zamdan ziyade fiyat 
ayarlamasıdır” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

NISSAN’ın 80 yıllık Pick-Up deneyiminin yansıması niteliğinde olan NAVARA, Türkiye turuna başlıyor. 38 şehri kapsayacak olan tur, 30 
Temmuz’da başlayacak ve tur kapsamında 24 bin kilometre yol kat edilecek.  Navara 9-11 Ağustos tarihleri arasında Konyalılarla buluşacak

Nissan’dan NAVARA farkı
Müşterileriyle birçok platform-

da bir araya gelen NISSAN, “NA-
VARA Türkiye Şovu” ile 38 farklı 
şehri kapsayan tura başlıyor. Ne-
redeyse Türkiye’nin yarısının zi-
yaret edileceği tur, 5,5 ay sürecek 
ve tur kapsamında NAVARA’lar 
Türkiye’nin kara ve deniz toplam 
sınırını tam 2,5 kez dolaşacak ka-
dar yol kat edecek. NISSAN bayi-
lerinin bulunduğu il merkezlerinin 
yanında, 250’nin üzerinde köy, 
ilçe ve kasabayı da kapsayan tur-
da NAVARA, pick-up sahibi olmak 
isteyenlerle buluşacak. Tüketiciler 

tur kapsamında, SUV konforu su-
nan NAVARA’yı yakından tanıma 
ve test etme imkanı bulacakları 
gibi, şova özel cazip fiyatlar, öde-
me ve finansman seçeneklerinden 
de faydalanabilecek. Nissan ve 
Nissan Atsanlar Bayi tarafından 
organize edilen organizasyon ile 
9-11 Ağustos tarihlerinde Konyalı 
araç severler ile buluşacak.

30 Temmuz- 15 Aralık tarih-
leri arasında düzenlenecek NA-
VARA Türkiye Şovu kapsamında; 
Adana, Diyarbakır, Mardin, Gazi-
antep, Batman, Mersin, Şanlıurfa, 

Hatay, Konya, Tekirdağ, Edirne, 
Trabzon, Rize, Antalya, Isparta, 
Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, 
Eskişehir, Muğla, Van, Hakkari, 
Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, 
Afyon, Aydın, Ankara, İstanbul, 
Kayseri, Samsun, Ordu, Amasya, 
Erzurum, Sivas ve Erzincan’da köy 
meydanları, sanayi siteleri, seb-
ze-meyve ve balık halleri, pazar 
yerleri, maden ocakları gibi alan-
larda NISSAN NAVARA’lar tüketi-
ci ile buluşacak ve isteyenler test 
sürüşü gerçekleştirip SUV konforu 
sunan NAVARA’yı deneyimleye-

bilecek.
NAVARA KONFORLU 

BİR SÜRÜŞ SAĞLIYOR 
9- 11 Ağustos Tarihleri arasın-

da Konya’da düzenlenecek organi-
zasyon hakkında bilgi veren Talha 
Büyükyıldırım,  “12. nesliyle yol-
larda olan NISSAN NAVARA, beş 
noktadan bağlantılı ve helezon 
yaylı arka süspansiyon sistemiy-
le off-road yeteneklerinden ödün 
vermeden SUV konforunda sürüş 
deneyimi sunuyor. NISSAN NA-
VARA, 2.3 dCi motoruyla daha 
yüksek bir performans sunarken, 

yakıt tüketimini, emisyon değer-
lerini ve dolayısıyla kullanım ma-
liyetlerini de düşürüyor. SUV’un 
lideri NISSAN’ın  QASHQAI, 
X-TRAIL ve JUKE gibi geniş kit-
lelere ulaşan SUV modelleriyle 
aynı DNA’yı paylaşan NAVARA, 
bünyesinde barındırdığı otomo-
bil benzeri stil, konfor ve kalite 
özelliklerinin yanı sıra sınıfında ilk 
olan ve kullanıcıya daha konforlu 
ve güvenli sürüş deneyimi sağla-
yan NISSAN Intelligent Mobility 
teknolojileriyle de pick-up paza-
rına tamamen yeni standartlar 

getiriyor. 9 Ağustos’ta Çumra ve 
Karaman 10 Ağustos Karapınar 
ve Emirgazi 11 Ağustos’ta ise Es-
mekaya- Eskil ve civar köylerde 5 
adet aracımız ile  müşterilerimiz 
ile buluşacağız. Tur kapsamında 
müşteriler  SUV konforu sunan 
Navara’yı yakından tanıma ve test 
etme imkanı bulacakları gibi, şova 
özel cazip fiyatlar,ödeme ve fi-
nansman seçeneklerinden de fay-
dalanabilecekler müşterilerimiz. 
Etkinliğimizi tüm müşterilerimizi  
davet ediyoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye Ekonomisinin Yeni Dönemi ve Konya Sanayisi hakkında bilgi verdi.
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BEYSEHIR

Beyşehir’de, bu yıl 11’incisi dü-
zenlenen Uluslararası Göl Festivali 
kapsamında göl üzerinde gösteri ya-
pan Türk Yıldızları, akrobatik hare-
ketleri ile izleyenleri adeta büyüledi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 
festival alanında gerçekleştirilen göl 
festivalinin son gününde, dünyada 8 
süpersonik uçakla gösteri yapan tek 
akrobasi timi olan Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne bağlı Türk Yıldızları, Bey-
şehir ilçesinde göl üzerinde gösteri 
uçuşu yaptı.Gösteri uçuşuna 7 uçak 
katıldı. Gösteri öncesi Beyşehir Bele-
diyesi Mehteran Takımı’nın gösterile-
rini izleyen festival alanını hınca hınç 
dolduran kalabalık, ardından başla-
yan Türk Yıldızları gösterilerini adeta 
nefeslerini tutarak izledi. İzleyenler, 
cep telefonlarıyla ve fotoğraf maki-
neleriyle Beyşehir semalarında kalp 
ve değişik figürler çizerek gösterisini 
gerçekleştiren uçakları görüntüleme-
ye çalıştı. 4’lü ve 2’li paketler halinde 
uçuşlar gerçekleştiren Türk Yıldızları, 
birbirlerine oldukça yakınlaşınca va-
tandaşların yüreği ağzına geldi. 

Gösterilerin tamamlanmasının 
ardından gösterileri göl kenarında 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile  
birlikte izleyen AK Parti Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, Filo Komutanı 
adına  plaketini bir pilota verdi. Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun da Türk 
Yıldızları’nın fotoğrafının yer aldığı bir 
tablo hediye etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı konuşmada, 
güzel, coşkulu ve sevinçli bir günde 
meydanı hınca hınç dolduran Bey-
şehirliler’e ve gösterileri izlemek için 

ilçeye gelen herkese gösterdiği yoğun 
ilgiden dolayı teşekkür etti. Festival 
meydanının bugüne kadar on bin-
lerce insanı misafir ettiğini vurgu-
layan Özaltun, “Bugün ilginç anlar 
yaşadık, gerek gökyüzünde  gerek 
bu meydanda. Milletvekilimiz Leyla 
Şahin Hanımefendi ile birlikte gölün 
üzerinde Eşrefoğlu Camisi’nin mi-

naresinden, jandarma burnundan, 
Konya’nın denizinin sahil kıyısından, 
Vuslat Parkı’ndan, evlerinden, yük-
sek yerlerden, göl üzerinden, seyir 
tepelerinden tüm insanımızla birlikte 
hep beraber kahramanlarımızı izle-
dik. 7 tane uçakla  Türkiye genelinde 
tek olan, dünya genelinde belki de iki 
veya üç olan savaş uçağı ile gösteri 

yapan Türk takımını izledik. Göğsü-
müz bir kez daha kabardı. Onlar var 
olduğu ve bu birlik beraberlik olduğu 
müddetçe bu milleti, bu ülkeyi hiçbir 
şer odağı, hain bölemeyecek Allah’ın 
izniyle. Biz bu kahramanlarımızla ne 
kadar çok gurur duysak azdır. Allah 
hepsinden razı olsun. 7 pilot vardı, 
hepsi birbirinden kıymetli, bir tanesi 
bayandı filo komutanı aynı zamanda 
kendisine hem filo komutanı olma-
sı münasebetiyle hem takımı adına,  
hem ülkemiz adına, hem de bütün 
askerlerimiz adına çok ama çok te-
şekkür ediyorum.” ifadelerini kullan-
dı.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta da konuşmasında, festi-
valin kapanış gününde gösterileriyle 
büyük bir onur ve gurur yaşatan Türk 
Yıldızları’na teşekkür etti. Usta, Türk 
Yıldızları’nın sadece Türkiye’de değil, 
ülke dışında da Türkiye’yi çok güzel 
temsil ederek pekçok başarılara imza 
attığını dile getirerek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

 “Emeğinize, yüreğinize, sağlık. 
Çok zor bir iş olduğunu biliyoruz. Biz 
izlerken bile aşağıdan böyle endişey-
le bakıyoruz. Acaba ne olacak bu işin 
sonu diye. Ama tebrik ediyoruz sizi 
canı gönülden. Rabbim yolunuzu açık 
eylesin işlerinizi kolaylaştırsın, daha 
nice başarılar nasip etsin. Ben Tük 
yıldızlarındaki bu uçaklardan birini 
kullanan bir bayan pilotumuz var, 
Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay hanı-
mefendinin plaketini komutanımıza 
teslim ediyor, tüm Beyşehir ve Kon-
ya halkının selamlarını iletmenizi rica 
ediyorum.”

Yeşildağ-İskele Mesire 
Alanı Yolu asfaltla tanıştı

10 günlük Uluslararası Beyşehir Göl Festivali sanatçı Ahmet Şafak’ın coşkulu konseriyle sona erdi. Kapanış programında konuşan Bey-
şehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak bu on günlük festival sürecinde birçok önemli etkinliğe imza attık” dedi

‘En iyisi için çalışıyoruz’

Beyşehir’de, on gündür süren 
Uluslararası Göl Festivali, gerçek-
leştirilen havai fişek gösterileri ile 
sanatçı Ahmet Şafak’ın sahne al-
dığı konser programının ardından 
sona erdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 
bu yıl 11’incisi gerçekleştiren fes-
tivalin son akşamında sevilen sa-
natçı Ahmet Şafak Beyşehirliler’le 
buluştu. Şafak,  festival alanını 
hınca hınç dolduran Beyşehirli-
ler’e  seslendirdiği birbirinden gü-
zel şarkılar ile unutulmaz bir gece 
yaşattı. Son albümünde yer alan 
eserlerinin yanısıra en sevilen şar-
kılarını alanı dolduran gençlerle 
birlikte hep bir ağızdan seslendi-
ren sanatçı, milli ve manevi duy-
gulara dokunan parçaları ile de bir 
kez daha gönüllerde taht kurdu. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun, konser programında 
sanatçı Ahmet Şafak’a fotoğrafının 
yer aldığı festival anısına yaptırı-
lan özel bir tablo hediye etti.Şafak, 
“Hakikaten pek çok şehre insan-
lar giderler ve o şehirde şöyle bir 
şey vardır, buna slogan diyelim; 
‘Bu şehrin suyunu içen buraya bir 
daha gelir.’ Beyşehir hakikaten 
muhteşem bir şehrimiz. Ben şehri 
iki şeyi ile değerlendiririm. Bir tari-
hi ile bir insanıyla… Eğer insanı da 
tarih kokuyorsa, tarihi insanımızın 
yüzünde, hal ve hareketlerinde 
okuyabiliyorsanız o şehir hakika-
ten şehirdir. O şehir tek başına bir 
milleti temsil edebilir. Beyşehir’e 
gelin hoş gelin” sözleriyle  Beledi-
ye Başkanı Özaltun’a teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun da, konuşmasında, 
sanatçı Şafak’ı daha önce dinledik-

lerini ancak sahnede birebir canlı 
olarak ilk kez görmenin mutlulu-
ğunu ve coşkusunu yaşadıklarını 
dile getirerek, “Allah’ım inşallah 
bu meydanlardaki birlik ve bera-

berliğimizi bozmasın” dedi.
Özaltun, Ahmet Şafak konse-

riyle sona erecek olan göl festiva-
line de değinerek, Beyşehir Bele-
diyesi olarak birçok il ve ilçenin 

yapamayacağı dolu dolu geçen 10 
gün süreli bir festivali Beyşehir’de 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Özal-
tun, bu festival süresince Beyşe-
hir’e yaklaşık bir milyona yakın zi-
yaretçinin geldiğini vurgulayarak, 
“Bugün de özellikle canlı yayından 
izleyen hemşerilerimiz coşkuyla ve 
neşeyle programlarımızı izliyorlar. 
Çünkü, şunu biliyorlar; ‘Beyşehir 
Belediyesi yaparsa en iyisini yapar’ 
diyorlar. Ve heyecanla, merak-
la festivalin kapanışını izliyorlar. 
Beyşehir Belediyesi olarak bu on 
günlük festival sürecinde birçok 
önemli etkinliğe imza attık, bir-
çok ünlü ve sevilen sanatçıyı, ismi 
Beyşehirli hemşerilerimizle buluş-
turduk. Bu festivalde çocuklarımızı 
da unutmadık. Onlar için 10 gün 
boyunca 7 farklı şişme oyun gru-
bunu festival alanımıza kurarak 

ücretsiz olarak istifade etmelerini 
sağladık. Onlarla da biraraya gel-
diğimizde, ‘Başkanım sizlerden Al-
lah razı olsun’ diyorlardı. İşte esas 
amacımız, gayemiz ve hedefimiz 
de bu zaten. Bir Allah razı olsun 
kelimesini duymak, bizler için ha-
zinelerin en güzelidir. Beyşehir’de 
dönemimizde birçok önemli ya-
tırıma ve hizmete de imza attık. 
Beyşehir’e hizmet ederek ayrı bir 
değer kattık, gelişimine, değişimi-
ne büyük bir  ivme kazandırdık. Bu 
hizmetleri tabii ki tek başıma ben 
yapmadım. Birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ederek bu hiz-
metleri gerçekleştirdik. Festivalin 
sona ermesi münasebetiyle gece-
sini gündüzüne katan Belediye ça-
lışanlarımıza ve bu muhteşem or-
ganizasyonda emeği geçen katkısı 
olan herkese teşekkür ediyorum.”

Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan, 
Beyşehir’in Leylekler Vadisi ile ünlü 
Yeşildağ Mahallesi ile İskele piknik 
alanı arasında kalan 7,5 kilomet-
relik yol tarihinde ilk kez asfaltla 
tanıştı.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklama-
da, Beyşehir’in en gözde piknik ve 
kumsal alanlarından birisi olan, 
Yeşildağ Mahallesi ile İskele ara-
sında kalan 7,5 kilometrelik yolun 
tarihinde ilk kez asfalta kavuştu-
ğunu söyledi. Özaltun, Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından sat-
hi asfalt kaplama çalışması yapılan 
güzergahın yürütülen mesainin 
sona ermesinin ardından vatan-
daşların hizmetine ve kullanımına 
yeniden açıldığını belirtti. Özaltun, 
yolu asfaltla tanışan göl kıyısında-
ki Yeşildağ İskele Mesire alanının 
bundan sonra bölgenin yeni cazibe 
ve çekim merkezi haline geleceğine 
inandıklarını söyledi.

Beyşehir’in en gözde, en fazla 
ilgi gören yerlerinden birisi olan İs-
kele Mesire Alanı’nın göl kıyısında 
olması nedeniyle sadece mahalle 
sakinleri ya da ilçe halkının değil, 
Konya ve çevre ilçelerden de gelen 
ziyaretçilerin uğrak bir adresi ol-
duğunu ifade eden Özaltun,şunları 
kaydetti:

“Beyşehir Belediyesi olarak 
İskele mevkisindeki mesire alanı 
özellikle yaz dönemi piknik sever-
lerimizin yanısıra, olta tutkunla-
rımızın da gözde bir adresi haline 
gelmişti. Burası aynı zamanda göl 
kıyısı olduğu için güzel bir kumsala 
da sahip bir yer. Dolayısıyla yüz-
mek ve burada kamp kurmak iste-

yenlerin  de ilgi gösterdiği bir alan. 
Ayrıca, gölün en gözde adası olan 
Hacıakif Adası’na göl yoluyla en 
kısa ulaşım da buradan sağlanıyor. 
Yani adalar bölgesine de çok yakın. 
Balıkçılarımızın yine balık alım nok-
talarından bir tanesi. Yol çevresin-
de besicilerimizin de yaygın olarak 
hayvancılıkta kullandığı bir bölge. 
Durum böyle olunca çok hareketli 
bir güzergah. Turizm yolu olarak da 
nitelendirebiliriz ki, doğaseverler 
de sıklıkla bu bölgeyi ziyaret ediyor.
Bundan dolayı 7,5 kilometrelik bu 
yolun asfalt yapılması  artık elzem 
haline gelmişti. Bu potansiyeline 
rağmen bugüne kadar güzergahın 
asfalt yapılmamış olmaması üzü-
cüydü. Yöre insanının da bu konu-
daki beklenti ve taleplerini dikkate 
alarak Belediye olarak çalışmalara 
başladık. Ekiplerimiz, yürüttüğü ça-
lışmalarla bu güzergahı tarihinde ilk 
kez asfaltla tanıştırmış oldu. Ayrıca, 
Belediye olarak da bu alana mesire 
alanı olarak kullanıldığı ve çok ziya-
retçi çektiği için çok sayıda kamelya 
yerleştirdik, ihtiyaca binaen kon-
teyner sayısını artırdık. Temizlik 
araçlarımız da bu alanın ziyaretçile-
rine daha temiz bir ortam sunması 
için sürekli mesai yapar hale geldi. 
Yol çalışmaları da tamamlanan bu 
güzergahın bundan sonra daha da 
hareketlenmesiyle İskele mesire 
alanının ilgi odağı bir yer haline ge-
leceğini düşünüyoruz.”

Yeşildağ Mahallesi Muhta-
rı Mehmet Davutoğlu ise, Yeşil-
dağ-İskele mesire alanı arasındaki 
yolu asfalta kavuşturan Beyşehir 
Belediyesi’ne çalışmalarından dola-
yı teşekkür etti. 

Türk Yıldızları gururlandırdı

Beyşehir İlçe Belediyesi, bu yıl 
11’incisi gerçekleştirilen Uluslara-
rası Göl Festivali kapsamında ilçeye 
gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere 
yönelik olarak ücretsiz kültür gezileri 
düzenledi.

Ücretsiz kültür gezisi

Sanatçı Ahmet Şafak, Beyşehir Göl Festivali’nin kapanış programında Beyşehirlileri coşturdu. 



Park halindeki motosikleti iki 
şüpheli saniyeler içerisinde çaldı. 
Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 
02.00 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Alavardı Mahallesi Sivaslı 
Ali Kemal Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
cadde üzerindeki bir apartmanın 
altında park halindeki 42 DOR 
90 motosiklet çalındı. Apartman 
sakinleri güvenlik kamerası kayıt-

larını incelemeye aldı. Hırsızların 
motosikleti çalma anının görün-
tülendiğini gören motosiklet sahi-
bi İsmail Gökmen durumu polise 
bildirdi. Görüntülerde iki hırsızlık 
şüphelisinin apartman altında-
ki motosikletin kilidini kırdıktan 
sonra itekleyerek götürdükleri 
görülüyor. Polis, saniyeler içinde 
motosikleti çalan hırsızları yaka-
lamak için çalışma başlattı.  n İHA 

Çatı katından girdiği camide 
içerisinde 500 lira bulunan bağış 
kutusunu çaldı. Hırsızın, imamın 
giydiği cübbeyi bile araması dik-
kat çekti. Olay, gece yarısı 00.30 
sıralarında merkez Meram ilçesi 
Kalfalar Mahallesi’nde bulunan 
bir camide meydana geldi. Ca-
minin çatı katından içeriye giren 
hırsız, dolap içerisinde bulunan ve 
içerisinde yaklaşık 500 lira bulu-
nan bağış kutusunu çaldı. Bir süre 

daha caminin içerisinde dolaşan 
şüpheli, imamın giydiği cübbeyi 
dahi araması dikkat çekti. Hırsız, 
camiden çıkarken ayakkabısını ve 
şapkasını camide unuttu. Sabah 
namazı için camiye gelen imam 
ise hırsızlığı fark edip durumu 
polise bildirdi. Güvenlik kame-
ra görüntülerini inceleyen polis, 
şüpheliyi yakalamak için çalışma 
başlattı. Soruşturma sürüyor.
n DHA 

8 AĞUSTOS 20186 HABER 

Kavga kanlı bitti, 1 kişi bıçaklandı Yankesici teyze ve yeğeni tutuklandı
Aralarında husumet bulunan 

iki kişinin kavgasında bir kişi om-
zundan bıçaklanarak yaralandı.  
Olay, gece saatlerinde Karatay ilçesi 
Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet 
Sokak üzerinde meydana geldi. İd-
diaya göre, Ç.K. (49) sokak üzerinde 
daha önceden husumetli olduğu bir 
kişiyle karşılaştı. Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya dönüşmesiyle he-
nüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, 
yanında bulunan bıçakla Ç.K.’yi sol 
omzundan yaralayarak kaçtı. Çev-
redeki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekip-
lerinin olay yerindeki ilk müdahale-
sinin ardından ambulansla Konya 
Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yaralının hayati 
tehlikesi olmadığı öğrenilirken, po-
lis kaçan şüpheliyi yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA 

Yankesicilik yöntemiyle 18 
ayrı hırsızlık olayına karıştığı ge-
rekçesiyle gözaltına alınan teyze 
ve yeğeni tutuklandı.  Son gün-
lerde kent merkezindeki semt 
pazarlarında yankesicilik yönte-
miyle cep telefonu, cüzdan ve 
para hırsızlığı olayları yaşanması 

üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri çalışma başlattı.  Ekip-
ler, farklı 18 hırsızlık olayının 
mağduru ile görgü tanıklarının 
ifadelerine başvurdu. Olayların 
yaşandığı bölgelerdeki güvenlik 
kamerası görüntülerini inceleyen 
ekipler, şüphelilerin D.A. (21) ve 

teyzesi G.A. (41) olduğunu belir-
ledi.  Şüphelilerin merkez Kara-
tay ilçesindeki bir semt pazarın-
da olduğunu tespit eden ekipler, 
yaptıkları operasyonla iki kadını 
gözaltına aldı.  Zanlılar, çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklandı.
n AA

Konya Baro Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Konya’da 2017 yılı içerisinde 3 bin 750 çift bo-
şandı. Av. Latif Cem Baran,  boşanma nedenlerinin başında şiddet, sosyal medya, ekonomik ne-

denler, onur kırıcı davranışlar, terk, suç işlemeler ve akıl hastalıkları gibi nedenlerin geldiğini söyledi

‘Sosyal medya ve ekonomi 
boşanmaları etkiliyor’

Çekinmeli ve anlaşmalı olarak 
gerçekleşen boşanmaların sayı-
sında her geçen yıl artış gözlem-
leniyor.Konya Baro Başkanlığı’n-
dan alınan bilgilere göre 5 ayrı 
aile mahkemesinde görülen dava 
sonucu Konya merkezde boşanan 
çift sayısı; 2014 yılı içinde 3 bin 
500, 2015 yılı içinde 3 bin 600, 
2016 yılı içinde 3 bin 650, 2017 
yılı içinde ise 3 bin 750 oldu. Bu 
kapsamda uzmanların değerlen-
dirmelerine göre boşanma ne-
denlerinin başında, şiddet, sos-
yal medya, ekonomik nedenler, 
onur kırıcı davranışlar, terk, suç 
işlemeler ve akıl hastalıkları ge-
liyor. Boşanma oranlarının yılda 
yaklaşık olarak yüzde 4 civarında 
arttığını belirten Av. Latif Cem 
Baran, “Gençler ailelerinden ne 
kadar çok uzak olurlarsa kavgalar, 
huzursuzluklar ve tartışmalar o 
kadar da çok artıyor. Aile kültürü-
nü kaybediyoruz” dedi. Ayrıca ço-
cukların icra yolu ile alınmasının 
psikolojik bozukluklara neden ol-
duğunu da belirten Baran, bu tür 
hususların yeni davalara da yol 
açabildiğinin altını çizdi. 

“SOSYAL MEDYA VE EKONOMİK 
NEDENLER BOŞANMALARA 

ETKEN”
Boşanma oranlarının arttığı-

nı dile getiren Avukat Latif Cem 
Baran, ekonomik nedenlerin ve 
sosyal medyanın boşanmalarda 
etken rol oynadığını dile getire-
rek, sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Boşanma oranları gün geç-
tikçe artmaktadır. 2016 yılında 
boşanmaların yüzde 39’u evliliğin 
ilk 5 yılı, geri kalanı ise 6 ile 10 
yıl arasında gerçekleşmiştir. Ken-
di tahminime göre her yıl yaklaşık 
yüzde 3,5 arasında artış meydana 
gelmektedir. Medeni kanunu-
na göre özel boşanma sebepleri; 
Sadakatsizlik, onur kırıcı davra-
nışlar, terk, suç işlemeler ve akıl 
hastalığıdır. Ekonomik nedenler, 
boşanmaların içerisinde etkindir. 
Eve bakmama, sürekli icraların 
gelmesi, evin ihtiyaçlarını karşıla-
mama, sürekli bilinçsiz bir şekilde 

borçlanma, ekonomik nedenden 
dolayı boşanma sebebinin alt baş-
lıklarıdır. Yani ekonomik sıkıntılar 
taraflar arasındaki huzursuzluk-
lara neden oluyor. Sosyal med-
yanın yanlış kullanılması da bir 
boşanma sebebidir. Sosyal med-
yadaki yazışmalar ve paylaşımlar 
sadakatsizlik olarak değerlendi-
rilebilir. Sosyal medyanın hangi 
platformunu söylerseniz söyleyin 
instagram, faceebok veya başka 
paylaşım siteleri etkendir. Bunla-
rın yanlış kullanılmasından dolayı 
boşanmalar içerisinde delil olarak 
kullanılıyor” 
“GENÇLER İÇİN BOŞANMA KARAR 

ÇABUK OLUYOR”

Aile kültürünün gün geçtik-
çe kaybolduğunu belirten Baran, 
gençlerin ailelerinden uzak kal-
dığı sürece huzursuzlukların ar-
tacağını ifade ederek, “Gençler 
ailelerinden ne kadar çok uzak 
olurlarsa kavgalar, huzursuzluk-
lar ve tartışmalar o kadar da çok 
artıyor. Eskiden büyüklerin araya 
girmesi ile birlikte aileler arasında 
yaşanan kavgalar tolare edilebili-
yordu. Hadiseleri de dışarı ile pay-
laşmadıkları için ve büyükler bu 
hadiselere çok müdahale edeme-
diği için gençler hemen boşanma 
kararı alıyor.” diye konuştu. 

“ÇOCUKLAR, İCRA YOLUYLA 
ALINMAMALIDIR”

İcra yoluyla çocukların alın-
masının psikolojilerini etkiledi-
ğini vurgulayan Baran, bu tür 
hususların yeni davalara da yol 
açtığını belirtti. Bununla ilgili yeni 
çözümlerin üretilmesini belirten 
Baran cümlelerini şu şekilde ak-
tardı: “Evlilikte eğer uyum varsa 
ve taraflar birbirlerine uyduklarını 
tahmin edebiliyorlarsa, Cenab-ı 
Allah’ta çocuk veriyorsa bundan 
mutluluk duymak gerekir. Çocuk-
ların sosyal, kültürel gelişimleri ve 
psikolojik ilerlemeleri için iyi bir 
eğitim almaları gerekmektedir. 
Çocukların geniş bir aile içinde 
büyümeleri doğrudur. Bizim örf 
ve adetlerimize uyumludur. Ay-
rılıkların olması çocukların kötü 
şekilde yetişeceği anlamına da 
gelmez. Çocuk teslimlerinde icra 
ile çocuk alınması kötü bir durum. 
Çocukların esas psikolojisini bo-
zan icra yolu ile alınmasıdır. Bu 
hususlar yeni davalara da yol aça-
bilmektedir”

“NAFAKA ÖDEMEK, HAKLI BİR 
ADALET DEĞİL”

Kısa evliliklerin ardından bo-
şanmayla birlikte yıllarca nafaka 
ödeyen erkeklerin olduğunu söy-
leyen Baran, “Benim için en çok 
önem arz eden mevzu,  kısa ev-
liliklerin ardından nafaka ödeyen 
erkekler var. Bu hadisenin de bir 
çözüme kavuşması kanaatinde-
yim. Evlilik 15 veya 20 gün sü-
rüyor ama erkek yıllarca nafaka 
ödüyor. 

Bunun haklı bir adalete uygun 
olmadığı kanaatindeyim. Bunun-
la ilgili bir mevzuat değişikliğine 
gidilmesinin adaletli olacağını 
düşünüyorum. Umarım memle-
ketimizin geleceği için toplumu-
muzda mutluluk, huzur ve birlik 
beraberliğe sebep olacak gelişim-
ler daha da fazla yaşanır. Ama 
şuanda bizim için faydalı olan bir 
yeni sisteme geçtiğimizi düşünü-
yorum. Yeni Başkanlık sistemi ile 
çözümlerin daha kolay üretilebi-
leceğini inanıyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Park halindeki motosikleti 
saniyeler içinde çaldılar 

Hırsız içerisinde 500 lira 
olan  bağış kutusunu çaldı 

Karaman’da bunalıma giren 
genç kız, çıktığı inşaat halindeki 
binanın ikinci katından atlayarak 
ağır yaralandı. Genç kızın intihar 
girişimi ise bir vatandaş tarafından 
cep telefonuyla kaydedildi.  Olay, 
dün gece saat 22.00 sıralarında 
Mansurdede Mahallesi 106 sokak 
üzerinde bulunan 3 katlı binada 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
18 yaşındaki S.E.’nin inşaatı devam 
eden binanın ikinci katına çıktığını 
gören mahalle sakinleri durumu 
sağlık ekibi ile polise bildirdi. Polis 
ve sağlık ekibi gelmeden pencereye 
çıkarak genç kız, aşağıya sarkmaya 
başladı. Bu durumu gören vatan-
daşlar ise genç kızı intihardan vaz-

geçirebilmek için bir süre konuşa-
rak ikna etmeye çalıştı. Genç kızın 
kararlı olduğunu anlayan vatandaş-
lar kızın atlayacağı bölgenin altına 
durarak engellemeye çalıştı. Va-
tandaşların çabalarını dinlemeyen 
S.E., ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek 
kendini boşluğa bıraktı. Bağırma 
sesleriyle yere düşen genç kızı bazı 
vatandaşlar havada yakalamaya 
çalışsa da başarılı olamadı. Kum 
yığınının üzerine düşen genç kız 
ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar 
oluşan genç kız, olay yerine gelen 
ambulansla Karaman Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi 
yapılan genç kız daha sonra Kon-
ya’ya sevk edildi.   n HABER MERKEZİ 

“Hakkınızı helal edin” diyerek intihar etti

Av. Latif Cem Baran

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
8 Ağustos 2018 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3415

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 
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Türkiye genelinde en fazla tercih edilen 3. il olan Selçuklu Başkenti; Konya, güvenirliliği ile öğrencilerin 
ve ailelerin yeniden tercihi olacak. Konya’da bulunan 4 devlet bir vakıf üniversitesi toplamda 26 bin 

455 yeni öğrenci alacak. Yeni açılan Teknik Üniversitesi ise 2 bin 376 öğrencisi ile eğitime başlayacak

5  üniversitenin toplam 
kontenjanı; 26 bin 455
Bu yıl ilk defa gerçekleştiri-

len Yükseköğretime Geçiş Sınavı 
(YKS) geçtiğimiz günlerde ger-
çekleştirilmişti. Lise eğitimini ta-
mamlayıp Üniversiteye geçmek 
isteyen öğrenciler geçtiğimiz 
günlerde bu yıl ilk kez düzenlenen 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
yani YKS’ye girdi. Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi tarafın-
dan düzenlenen YKS sınavı ter-
cih kılavuzu ise yayınlandı. YKS 
tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri 
arasında ÖSYM tarafından alına-
cak. Derlediğimiz bilgilere göre 
ise 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi 
kontenjanı 14 bin 920 öğrenci, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Lisans için 6 bin 44 ve Ön Lisans 
için 845 olarak toplamda 6 bin 
889 öğrenci, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi 2 bin 
90 öğrenci ve Gıda ve Tarım Üni-
versitesi’nde ki kontenjan sayısı 
geçen seneye oranla iki kat yük-
selerek 180 oldu. İlk defa öğrenci 
alacak olan Konya Teknik Üniver-
sitesi’nin kontenjan sayısı ise 2 
bin 376 olarak belirlendi. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NE 14 
BİN 920 ÖĞRENCİNİN KAYIT 
YAPTIRMASI BEKLENİYOR

Selçuk Üniversitesi bugün 22 
fakülte, 21 meslek yüksekokulu, 5 
yüksekokul ve 77 bin öğrencisi ile 
Türkiye’nin en büyük üniversite-
leri arasında yer almaktadır.  Sel-
çuk Üniversitesi’ne bu yıl Merkezi 
Yerleştirme ile; 7 bin 920 Fakül-
te ve Yüksekokullara, 6 bin 535 
Meslek Yüksekokullara ve 465 
Özel Yetenekle Sınavıyla (Güzel 
Sanatlar Fakültesi- Spor Bilimleri 
Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuarı) toplam 14 bin 920 
öğrencinin kayıt yaptırması plan-
lanıyor. Üniversitede 156 Lisans 
ve 53 Ön lisans programı mev-
cut olup, Bunlara ek olarak bu yıl 
8 yeni program fakülte, 13 yeni 
program meslek yüksekokulları-
na açılmış olup 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılına öğrenci alması 
bekleniyor.
“ÖĞRENCİLERİMİZİ HOŞGÖRÜNÜN 
TOPRAKLARINA KONYA’YA DAVET 

EDİYORUZ”
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya 
Teknik Üniversitesi’nin ayrılma-
sından sonra Selçuk Üniversitesi 
olarak başta Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık, Sağlık, İlaç ve Aşı olmak 
üzere Hukuk, Edebiyat gibi sosyal 
alanlara da öncelik verileceği-
ni ifade ederek,   Eczacılık, İsla-
mi İlimler Fakültesinin öğrenci 
almaya başladığını, bir sonraki 
akademik yılda ise yeni kurulan 
Eğitim ve Hemşirelik Fakültele-
rine öğrenci almayı hedefledikle-
rini söyledi. 43. yıllık deneyimiyle 
yeni akademik yıla hazır olduk-
larını ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Şahin, ‘Türkiye’nin en köklü üni-
versitelerinden biri olan Selçuk 
Üniversite, kurulduğu günden 
bu yana uluslararası tanınırlığı ve 
saygınlığı olan girişimci bir dünya 
üniversitesidir. Düşlüyoruz, üreti-

yoruz ve paylaşıyoruz anlayışıyla 
eğitim öğretim faaliyetlerine de-
vam eden üniversitemizi sorum-
luluk duygusu ile hareket etme-
nin, sorgulamanın, muhakeme 
etmenin, akıl yürütmenin, hayal 
kurmanın ve gerçekçi yaklaşım-
ların, uluslar arası bir vizyon ile 
yerel çözümler üretmenin aracı 
olarak görmekteyiz. Bu bağlamda 
yerleşkemiz; geleceğin teminatı 
gençlerin aynı zamanda kendile-
rini gerçek hayata hazırlama ola-
nağı da buldukları, sosyal anlam-
da kendilerini geliştirebildikleri, 
mesleki alanlarının yanı sıra bam-
başka uğraşlarla da kendilerini 
besleyebildikleri olanaklarla dolu-
dur. Yetkin akademik kadromuz 
ve tüm çalışanlarımız ile birlikte 
gelecek olan öğrencilerimizi hoş-
görünün topraklarına Konya’ya 
davet ediyoruz” dedi.

NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ’NE YEN BÖLÜMLER 

EKLENDİ
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi’nde 2017 eğitim-öğretim yılı 
içerisinde 6 bin 71’i lisans, bin 
310’u Ön Lisans olmak üzere top-
lam da 7 bin 381 kontenjan açıldı. 
Bunlardan 5 bin 661 öğrenci Li-
sansa, 457 öğrenci Ön Lisansa ol-
mak üzere toplam 6 bin 18 öğren-
ci üniversiteye yerleşme imkanı 
buldu. 2018-2019 yılı içerisinde 
açılan kontenjanlar ise; Lisans 
için 6 bin 44 ve Ön Lisans için 
845 olarak toplamda 6 bin 889 
kontenjan belirlendi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 2018-2019 
yılında ilk defa öğrenci alacak 
programlar şu şekilde; Seydişehir 
Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hem-
şirelik, Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar 
Mühendisliği, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi-Seramik, Meram Meslek 
Yüksek Okulu- İlk ve Acil Yardım, 
Adalet Meslek Yüksekokulu-Ada-
let (İ.Ö)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİNDE 

KONTENJAN 2 BİN 90 OLARAK 
BELİRLENDİ

KTO Karatay Üniversitesi’n-
de 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılı öğrenci kontenjanı 2 bin 90 
olarak belirlendi. Tercümanlık 
ve Arapça bölümlerine ilk kez 
öğrenci alınacak olup, Tıp Fakül-

tesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi, Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi-
limleri Yüksekokulu, Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu, Adalet Meslek 
Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
toplamda 38 lisans ve ön lisans 
programında eğitim vermeye de-
vam edilecek. Merkezinde daima 
öğrenci bulunan ve kıstası başa-
rı olan KTO Karatay Üniversite-
si, sağlanan burslarla da tam bir 
vakıf üniversitesi olarak öğrenci-
lerine her türlü imkânı sunmaya 
devam ediyor. KTO Karatay Üni-
versitesi, öğrencilerine “Üniver-
siteye Giriş Yüksek Başarı Bursu” 
veriyor. Akademik yıl boyunca 8 
ay olmak üzere ilk 10 binden üni-
versiteye yerleşen öğrenciler sıra-
lamasına göre 3 Bin TL’ye varan 
burslardan yararlanabiliyor. Üni-
versiteyi 1,2,3 ve 4. sırada tercih 
eden öğrencilere yönelik ise yüz-
de 25, yüzde 20, yüzde 10 ve yüz-
de 5 oranlarında “Tercih Bursu” 
sunuluyor. “Ahilik Bursu” adıyla 
anılan ticaret odası destek bursu 
ile de protokol sağlanan ticaret 
odaları, sanayi odaları, ticaret ve 
sanayi odaları, ticaret borsaları 
üyelerine, birinci derece yakın-
larına ve eşlerine de yüzde 15 
oranında burs imkânı sağlanıyor. 
Ayrıca yurt dışı yaz ve kış okulu 
bursu, dil okulu bursları ile de 
öğrencilerin yabancı dil alanında 
kendini en üst düzeyde yetiştir-
mesine olanak sağlıyor.

GEÇEN SENEYE ORANLA 
KONTENJAN SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

2017-2018 yılı içerisinde 90 
öğrencilik kontenjan açan Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 
kontenjan sayısını 2018-2019 
eğitim ve öğretim yılı için 180’e 
çıkardı. Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi’nde 3 ortak program al-
tında 9 bölüm yer almakta olup, 
Mühendislik Programları altında 
Bilgisayar Mühendisliği, Biyomü-
hendislik, Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği, Endüstri Mühendisliği 
ve Gıda Mühendisliği bölümleri 
yer almaktadır. Genetik ve Ya-
şam Bilimleri Programları altında 
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 

ile Moleküler Biyoloji Bölümleri 
bulunmaktadır. İktisadi ve İdari 
Programlar altında ise Ekonomi 
ile Uluslararası Ticaret ve İşlet-
mecilik Bölümleri bulunmaktadır.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KONTENJANI; 2376
2018-2019 yılında ilk defa 

eğitim verecek olan Konya Tek-
nik Üniversitesi öğrenci konten-
janını 1151’i yüksekokul, 1225 
fakülte olma üzere toplam 2 bin 
376 olarak belirledi. 2 bin 376 
Öğrencinin ilk defa Konya Tek-
nik Üniversitesi’nde eğitim al-
ması bekleniyor.  Fakülte Bölüm 
ve kontenjanları ise şu şekilde; 
Mimarlık 100,  Şehir ve Bölge 
Planlama 70, Bilgisayar Mühen-
disliği 70, Bilgisayar Mühendisliği 
(İÖ) 70,  Çevre Mühendisliği 20, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
75, Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği (İÖ) 75, Endüstri Mühen-
disliği 70, Harita Mühendisliği 
90, Harita Mühendisliği (İÖ) 90, 
İnşaat Mühendisliği 90, İnşaat 
Mühendisliği (İÖ) 90, Jeoloji Mü-
hendisliği 10, Kimya Mühendis-
liği 60,  Maden Mühendisliği 10, 
Makine Mühendisliği 90, Makine 
Mühendisliği (İÖ) 90,Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği 55 öğren-
ci alacak.  Yüksekokul; Ayakkabı 
Tasarım ve Üretimi 15, Basım ve 
Yayın Teknolojileri 55, Basım ve 
Yayın Teknolojileri (İÖ) 55, Bilgi-
sayar Programcılığı 65, Bilgisayar 
Programcılığı (İÖ) 65, Elektrik 65, 
Elektrik (İÖ) 40, Elektronik Ha-
berleşme Teknolojisi 35, Elekt-
ronik Teknolojisi 45, Gıda Tek-
nolojisi 50, Gıda Teknolojisi (İÖ) 
30, Giyim Üretim Teknolojisi 15, 
Harita ve Kadastro 50, Harita ve 
Kadastro (İÖ) 50,  İklimlendirme 
ve Soğutma Teknolojisi 20, İnşa-
at Teknolojisi 60,  İnşaat Tekno-
lojisi (İÖ) 60, Kimya Teknolojisi 
50,  Kimya Teknolojisi (İÖ) 25, 
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 
35,  Makine 80, Makine (İÖ) 50, 
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 
35, Mobilya ve Dekorasyon 20, 
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon 
Güvenliği 40, Tarım Makineleri 
20, Yapı Yalıtım Teknolojisi 20, 
Yapı Yalıtım Teknolojisi (KKTC 
Uyruklu) 1. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Eminim ki sürücü 
ehliyetine sahip olalım 
ya da olmayalım hemen 
hemen hepimiz trafikteki 
hal ve hareketlerden şikâ-
yetçiyizdir.

Aracımızın direk-
siyonunu elimize aldı-
ğımız anda, kendimiz 
olmaktan sıyrılıp bize hiç 
yakışmayan bir kişiliğe 
bürünüyor ve kendimizi 
dahi tanıyamayacak bir hale bürünüyo-
ruz maalesef…

Trafik düzenini sağlamak için or-
taya çıkmış olan kuralları bizler, sanki 
“ehliyet alacağımızda bizlere gerekli 
olan ama ehliyet alındıktan sonra 
uygulanmasına hiç de gerek olma-
yan bir takım geçici kurallarmış”gibi 
görüyoruz. Ya da “nasılsa ehliyeti 
aldık, bundan sonra benim kuralla-
rım geçerlidir”havasına giriyoruz.Bu 
nedenle de kamu malı olan ve herkesin 
istifadesine sunulan o yollarda sorum-
suzca hareket etmeye başlıyoruz. 

Bu konu üzerine gerçekten çok 
kafa yoran birisi olarak zaman zaman 
kendi çapımda gözlemler de yapmak-
tayım.

Mesela bir kavşakta duruyorum ve 
“bakalım dönüşlerde kaç kişi sinyal 
verecek?” diye başlıyorum araçları 
saymaya. Sinyal vermeden yapılan 
dönüşler elbette hepimizin tepkisini 
çeken bir durumdur ama maalesef 
on sürücüden neredeyse yedi tanesi 
dönüşlerde sinyal kolunu kullanmıyor-
lar. Dolaysıyla ardında seyreden sürücü 
önündeki sürücünün aracını nereye 
götüreceğinden bihaber vaziyette takip 
ediyor onu. Bu da önemli kazalara ne-
den oluyor.

Yine trafiğin yoğun olduğu bir 
dönel kavşakta yaptığım bir gözlem-
lemede, önceliği olan dönel kavşak 
sürücülerinin hakkını gözetmeden ve 
son sürat kavşağa giren sürücülerin 
varlığını, üstelik de kavşak içinde olan 
sürücüleri hışımla kornalarıyla ikaz ettik-
lerini ve adeta “çekilsene yolların kıralı 
geliyor” mesajı verdiklerini üzüntüyle 
izledim ve her daim izlemeye de devam 
ediyorum.

Bir başka gün trafiğin yine yoğun 
olduğu bir güzergâhta, “otomobil-
lerde kaç kişinin seyahat ediyor ol-
duğunu?” gözlemledim. Neticede elli 
otomobilden tam otuz dokuz tanesinde 
sadece sürücüler tek başlarına seyahat 
ediyorlardı. Diğer on bir araçta iki ya da 
ikiden daha fazla yolcu vardı.

Sürücülerin önemli bir bölümü 
trafikte başkalarının kendisine saygı 
göstermesi gerektiği beklentisi içinde... 
Çok sabırsızlar. Eğer önünde bir araç 
varsa, kornalarla, selektörlerle anında 
kendisine yol verilmesi beklentisi için-

deler. O aracın önünden 
kendisinin görmeyip de 
önündeki aracın görebil-
diği “bir hayvan mı geç-
mekte?”, “bir engelli 
aracı mı var?”, “bir 
yaya mı geçiyor?”veya 
bir başka sebepten do-
layı mı yavaşlamış du-
rumda?” hiç umurunda 
bile değil. İleri de fırsatını 
bulup da seni geçerken 

ki yüz ifadesi, “yakalasa seni oracıkta 
boğazlayacakmış” havasında…

Aracıyla bu hareketleri kendisinde 
hak gören sürücü, biraz ileride aracını 
park edip trafiğe yaya olarak karıştığın-
da ise yola kendisini atıyor ve bu defa 
da sürücülerden kendisine yine saygılı 
davranılması beklentisi içine giriyor.

Yani araç kullanırken göstermediği 
saygıyı, yaya vaziyetine geçince, di-
ğer araç kullananlardan kendisi için 
bekliyor. Kısaca adaletsiz davranıyor. 
Belki de normal zamanda konuşurken 
“adalet” konusunda “mangalda kül de 
bırakmıyordur.”

Hulasa, saygı denilen olgunun 
kendisine has bir yaradılış özelliği zan-
nediyor.

Ne ışık kuralına uymakta ne yaya 
geçidi kuralını umursamakta ne de di-
ğer kuralları…

Sanıyor ki dünyanın ekseni kendi-
si…

“İşim görülsün de önemli olan bu” 
bencilliği sergiliyor.

Böyle bir çelişkili durum içindeyiz 
vesselam.

Her şeyi devletten bekleyen her 
konuda devletin çözüm üretmesini ta-
lep eden ve bu konuda da yerden göğe 
kadar haklı olan insanımız, kendisinin, 
yapılan düzenlemelere uygun hareket 
etmeme gibi bir direnç gösteriyor ol-
duğunun farkına varamıyor. Ya da her 
şeyin farkında ama düzletmek için bir 
gayretin içinde değil.

Kendi nefsine ve ihtiraslarına söz 
geçiremeyen insanımız, başkalarına 
hükmetmek için büyük bir kararlılık 
sergiliyor ve bu yüzden meydana gelen 
olaylardan dolayı da hem mal kaybına 
hem de can kayıplarına neden oluyor.

Trafikteki araçların büyük bir bö-
lümü yeni model araçlardan oluşuyor. 
Araçları yenilemek sanırım kendimizi 
yani alışkanlıklarımızı yenilemekten 
daha kolay sanki.

Araçlarımızı yenilemek için har-
cadığımız çabanın binde birisini bari 
kendimizi yenilemek için harcasak ve 
hayatı daha çekilir bir hale sokmak için 
kendi üzerimize düşen kadarını bari uy-
gulamaya koysak ve böylece bambaş-
ka bir dünyanın tadına hem kendimiz 
varsak hem de başkalarının varmasına 
yardımcı olsak ne kaybederiz acaba?

KURALLARLA ARAMIZ HİÇ İYİ DEĞİL MAALESEF

Seydişehir İlçe Belediyesi şehir 
merkezinde caddelerin kenarına 
gelişi güzel araç parklarının önüne 
geçmek ve trafiğin rahatlatılması 
amacıyla Konya Büyükşehir Be-
lediyesi  UKOME kararı ile  ücret-
li yol kenarı otopark uygulaması 
yeniden  hayata geçiyor. Başkan 
Tutal, uygulamanın  önümüzde-
ki günlerde hayata geçirileceğini 
kaydetti.  Seydişehir’de  otopark ve 
trafik  konusunda yaşanan sıkıntı-
ların önüne geçmek için UKOME 
kararı ile böyle bir çalışmanın baş-
latıldığını kaydeden Başkan Tutal, 
Seydişehir Belediyesi tarafından 
ihalesi yapılan çalışmanın UKOME 
kararı ile deavm edeceğini belirtti.  
Seydişehir Belediye Meclisi, Tem-
muz ayı kararı ile başlayacak olan 
Eski Jandarma Kavşağından baş-
layıp , Atatürk Caddesi, Hürriyet 
Caddesi ve Eski Garaj Kavşağı ve 
Sadi Irmak Caddesini kapsayan 
ana caddelerde ; araçlar için uygu-
lanacak fiyat tarifesini, şu şekilde 
belirledi: Yol boyu otoparklar fiyat 
tarifesi:

0-15 dakika arası: Ücretsiz
15 dakika -1 saat arası: 1,50 TL
1 saat - 2 saat arası: 3,00 TL
 2 saat - 3 saat arası: 4,50 TL

3 saat - 4 saat arası : 6,00 TL
4 Saatten sonraki her bir saat 

için :1,00 TL ek ücretlendirme ya-
pılacak.

Son yıllarda artan trafik yo-
ğunluğu nedeniyle Seydişehir’de 
yıllardır otopark sorununun yaşan-
dığını ifade eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, gelişi güzel otopark 
sorununu çözmek ve ana arterler 
başta olmak üzere yol güzergahla-
rında trafiği rahatlatmak için böyle 
bir uygulamayı yeniden hayata ge-
çirdiklerini kaydetti.  Başkan Tutal, 
“Vatandaşlarımız ve esnaflarımız-
dan gelen talepler doğrultusunda 
ücretli otopark uygulamasını ye-
niden  hayata geçirdik. Uygulama-
mız belirlenen güzergahta devam 
edecek. Uygulamadaki amacımız 
gelir elde etmek değil, mevcut 
olan  trafik yoğunluğu en aza in-
direrek, trafik karmaşasının önüne 
geçmek. Ana caddelerimizde araç 
yoğunluğu nedeni ile yayalar bile 
yürümekte zorlanıyordu. Uygula-
mamızda bizlere destek verecek 
olan vatandaşlarımıza ve esnafları-
mıza, sürücülerimize şimdiden te-
şekkür ediyor uygulamanın hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de ücretli 
otopark yeniden başlıyor

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman
 •  Krank Taşlamacılar

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
EVRENKÖY CADDESİ NO: 5  SELÇUKLU/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad.  Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, Bey-
şehir ilçesinde gençlerle biraraya 
geldi. Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 11’incisi düzenlenen Göl 
Festivali kapsamında Ülkü Ocakları 
İlçe Başkanlığının standını ziyaret 
eden MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, burada gençlerle buluştu. 
Ülkücü gençlerle sohbet eden Esin 
Kara’ya Ülkü Ocakları İlçe Başkanı 
Altuğ Gültekin çalışmalar hakkın-
da bilgi verdi. MHP İlçe Başkanı 

Muzaffer Duymuş da ziyareti anısı-
na Milletvekili Kara’ya plaket verdi. 

Milletvekili Esin Kara, Gazian-
tep Milletvekili Muhittin Taşdoğan 
ve MHP İl Başkanı Murat Çiçek ile 
birlikte sanatçı Ahmet Şafak'ın sah-
ne aldığı 11. Uluslararası Beyşehir 
Göl Festivali kapanış konserine ka-
tıldı. Kara, festivale davetlerinden 
ve misafirperverliklerinden dolayı 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun'a teşekkür etti. 
n İHA 

Vekil Kara, gençlerle buluştu 

Santimetrekaresinde bin 600 düğüm var
Tuzlukçu ilçesinin sembolü haline 

gelen ipek halılar, yöre kadınlarının elle-
rinde adeta hayat buluyor. Saç kılından 
ince ipek ipliğiyle dokunan ve bu neden-
le inceliği bakımından rakip tanımayan 
halılar, ilçede bu sanatı devam ettiren 
kadınların ekonomik gelirine de katkı 
sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesin-
de açılan kurslarda kadınlar tarafından 
dokunan ve santimetrekaresine bin 600 
düğüm atılan ipek halılar, inceliği ve kü-
çüklüğüyle görenleri şaşırtıyor. Çocuk-
luğunda evlerinde yaptıkları, zamanla 
ilginin azalması nedeniyle az bir kadın 
tarafından atölyede devam ettirilen 
halıcılık, inceliği, estetiği ve geleneksel 
halı dokumacılığının dışına çıkılmasıyla 
yurt dışından da talep görüyor. İlçenin 
Halk Eğitim Merkezindeki açılan ipek 
halıcılık kursunun öğretmeni Yeter Şen, 
ilçede 14 yıldır açılan kurslarda ipek halı 
dokumacılığı eğitimi verilerek, bu mes-

leğin sürdürüldüğünü söyledi.
İpek halı dokumacılığının asırlar 

önce bu yörede yaygınlaşmış bir kül-
tür olduğunu ifade eden Şen, şunları 
kaydetti: "Eskiden evlerde ipek halı 
dokumacılığı yapan kadınlarımız, bu-
rada zorlanmadan mesleklerine devam 
ediyor. İlçede çok az iş sahası olduğun-
dan yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar 
erkekler bile evde halı dokumacılığı 
yapıyorlardı. Her evde çifter çifter tez-
gah bulunduğunu ve dokumacılığının 
ilçenin en önemli geçim kaynaklarından 
biri olduğunu biliyoruz." Dünyadaki en 
ince halıları buradaki kadınların doku-
duğunu vurgulayan Şen, şunları kay-
detti: "Halının bir santimetrekaresine 
bin 600 düğüm atıyoruz. Bu işlem halı 
dokuyucusunun 3 gününü alıyor. Kursi-
yerlerimiz haftanın 6 günü iğneyle ade-
ta kuyu kazar gibi çalışıyor. Bir halının 
tamamlanması yaklaşık 6 ay sürüyor. 

Bizim halılarımız milim milim büyüyor. 
Halıların en büyüğü 25'e 35, en küçüğü 
15'e 20 santimetre büyüklüğünde olu-
yor. Dokunan halılar yüzde 100 ipek ol-
duğu için 200 yıla kadar dayanıklılığını 

koruyor. Dokuduğumuz halılar genelde 
yurt dışına satılıyor. İlgi oldukça fazla. 
Bu zanaati yaşatan sadece Tuzlukçu il-
çesindeki kadınlar kaldı."
n AA

Güneş enerjisi açısından Karapınar'ın önemini değerlendiren MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, “Konya güneş enerjisi santralleri konu-
sunda önemli bir söz sahibi olabilir. Güneş ışınlarından elde edilecek verimin yüksek olması Konya’yı bu konuda cazibe merkezi haline getiriyor” dedi

‘Güneşte cazip il; Konya’
Karapınar, güneş enerjisinde 

Türkiye'nin önemli bir üssü oluyor. 
Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi 
santrali kurulacak olan Karapınar, 
yıllık 1.7 milyar kwh elektrik üre-
timi ile 600 bin konutun elektriğini 
karşılamış olacak. 6 bin hektarlık 
hazineye ait arazi üzerine yapıla-
cak olan santral bölge insanına da 
istihdam olacak. Türkiye'nin yıllık 
ortalama 279.5 milimetre ile en az 
yağış alan bölgelerinden biri olan 
Karapınar'ın yıllık ortalama sıcaklığı 
10 derece. Yağış yetersizliği ve ye-
raltı su seviyenin düşük olması ne-
deniyle bölgede ağırlıklı olarak kuru 
tarım yapılıyor. Güneş enerji sant-
ralinin kurulması için Karapınar'ın 
tercih edilmesini nedeni de düz bir 
arazi ve güneşlenmenin fazla olma-
sından kaynaklanıyor.

Karapınar Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanı (YEKA) için geçtiği-
miz yıl yapılan Karapınar Yenilene-
bilir Enerji Kaynak Alanı Yarışması 
sonucu yarışmayı kazanan Kalyon- 
Hanwha Ortak Girişim Grubu ile 
YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 
imzalanmıştı. Kurulacak olan 1.000 
MWe gücündeki güneş elektrik 
santralinden üretilen elektrik ener-
jisi 15 yıl boyunca 6,99 ABD-Cent/
kWh fiyattan satın alınacak. Li-
sanssız güneş santralları, tüketi-
cilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını 
karşılarken tüketimden arda kalan 
fazla elektriği devlete sabit fiyattan 
satmalarını sağlıyor. TEDAŞ ve Ye-
nilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
6 bin 500 MW’lık güneş enerjisi 
kurulumu belirledi. 4 bin MW’lık 
bölümü kuruldu. Lisanssız güneş 
santralları müstakil ev veya villalar 
için son derece cazip. Böylece kulla-
nılan elektrik ucuza gelirken ihtiyaç 
fazlası elektrik şebekeye satılarak 
kazanç elde ediliyor.

YEREL KAYNAKLARIMIZA 
DÖNMEMİZ LAZIM 

Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun Ülkemizde enerji 
darboğaz açığı olduğunu ifade ede-
rek, “Ülkemizde enerji darboğaz 
açığı var. Bizler enerjiyi yüksek oran 
ile dışarıdan ihraç ediyoruz. Bunun 
büyük çoğunluğunu doğalgaz ola-
rak alıp, Doğalgaz’dan  elektrik 
enerjisine dönüştürüyoruz. Buda 
ekonomimizde ve enerji sektörü-
müzde olsun bu açık büyük bir yatı-
rıma yada kayba sebep oluyor. Bu-
nun için de bizim biran önce kendi 
yerel kaynaklarımıza dönmemiz 
lazım. Elimizdeki imkanları en iyi 
şekilde kullanmamız lazım. Bunlar-
dan ülkemizdeki en önemlisi güneş 
enerjisi santralleri. Güneş panelle-
rinden elektrik üretilmesi. Bu ko-
nuda ülkemizin en verimli yeri ise 
Konya bölgesi. Hem yıllık ortalama 
250-300 gün boyunca havanın açık 
olması. Bu Konya’da çok yüksek bir 
oran. Nem oranın az olması . Güneş 
ışınların direk olarak panellere ve 
yeryüzüne ulaşması . Havada tutul-
ma oranının az olması gibi. Güneş 
ışınlarından elde edilecek verimin 
yüksek olması Konya’yı bu konuda 
cazibe merkezi haline getiriyor. Ya-
pılan araştırmalarda yatırımcıların 
ve devletin dikkatini çekti ve 2017 
yılında dünyanın en büyük tesisi 
için ihaleye çıkıldı. Bu ihaleye üç 
defa çıkıldı. Rakamlar yüksek olun-
ca yerli firmalar pek giremedi. Son 
ihalede Türkiye ortaklı Güney Kore 
firmalı iki firma bu ihaleye girerek 
kazandı” ifadelerini kullandı.

KONYA KARAPINAR İLE 
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKECEK
Karapınar’a kurulacak olan gü-

neş enerji santrali ile bu konuda 
çalışan yerli ve yabancı firmaların 

dikkatini Konya’ya çekeceğini ifa-
de eden Altun, “Devlet yapılacak 
güneş panellerin Türkiye’de üreti-
leceğini belli etti. Kurulacak tesiste 
kullanılacak paneller yerli üretim 
olacak ve Fabrika’nın da Türkiye’ye 

kurulmasını belitti. Güneş panel-
lerin yanında güneş panelleri içe-
risindeki hücreleri de burada imal 
edileceği belirtildi.  İhale şartına bu 
konuldu ve ihale bu şekilde alındı. 
Şuanda fabrikanın temelleri atıldı. 
Ama bizler için kayıp fabrikanın 
temelleri Ankara’da atıldı. O dö-
nemde bizler ve diğer STK’larda o 
konu es geçildi ve fabrika Başkent 
Organize Sanayi'nde kuruluyor. 
Fabrika aylık 40 MW’lık  panel üre-
tecek kapasitede yapılacak ve 2019 
ilk çeyreğinde  40 MW’lık üretimler 
yapılıp Karapınar’a kurulmaya baş-
lanacak. Bu tesis 2,5 yıllık sürede 
kurulacak. Dünyanın en büyük gü-
neş enerji santrali kurulduğunda 
1.300 MW’lık  güce sahip olacak. 
Devlet bu ihalede 15 yıl boyunca 
alım şartı da verdi. Güneş enerji 
santrali Karapınar bölgesinin büyü-

mesinde ve canlanmasında büyük 
bir önem sağlayacak. Hem kurulum 
aşamasında işçilikte hem de istih-
dam sağlanması ile. Hem de Kon-
ya bölgesinde yenilebilir ana enerji 
araştırma enstitülülerin gelişimi ile 
ilgili. Bu sektöre ilgi duyacak kişi-
lerin Konya’da araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerine bulunmaları 
gibi öncelik açacaktır. Karapınar’da 
kurulacak enerji santrali ülkemizin 
en büyük sorunu olan enerji açığı-
nı giderecektir.  Tesis dünyanın en 
büyüğü olması sebebi ile reklamın 
oluşması ile dünyadaki güneş enerji 
sektöründeki firmalar Karapınar ve 
Konya bölgesine yoğunlaşacaktır. 
Karapınar’da  bu tesisin kurulması-
nın sebebi güneş ışınlarından daha 
verimli olarak kullanılması.  Tesi-
sin Karapınar’da kurulmasının bir 
sebebi de havadaki nemden dolayı 

güneş ışınların elektrik üretilme-
sinden daha rahat yaralanabilmesi. 
Konya bölgesi güneş enerji sant-
ralleri bakımından oldukça uygun . 
Bu santral ile yılda 1.7 milyar kWh 
elektrik enerjisi üretecek ve 600 bin 
evin ihtiyacını karşılanma oldukça 
önemli. Eğer bu proje çok başarılı 
şekilde gerçekleşir ise önü açılır ve 
Konya’ya daha büyük tesislerin gel-
mesine ve ülkenin enerji açığının 
kapatılmasına yardımcı olur. Bunla-
rın sürdürebilmesi için sürekli ola-
rak ar-ge ve tesislerin geliştirilmesi  
gerekir. Bu sayede güneş enerjisi ve 
panellerinde önemli yerlere gelme-
sini sağlar.  Karapınar’da kurulacak 
santral ile bu konu ile ilgilenen ki-
şilerin dikkatini çekecek. Konya gü-
neş enerjisi santralleri konusunda 
önemli bir söz sahibi olabilir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aziz Hakan Altun
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‘Alanında uzman mezunlar yetiştiriyor’
Ticaretin kadim medeniyet 

eşiklerinden olan Konya, Anadolu 
Selçukluları Dönemi’nde İpek Yolu 
tattı üzerinde bulunması dolayısıy-
la tarihin tüm dönemlerinde adeta 
ticarette bir kervansaray rolü üst-
lenmiştir. Geçmişinde coğrafi ko-
numu ve birçok avantajı sayesinde 
ticaretin en keskin ve işlek nokta-
larından olmasının yanında gü-
nümüzde hâlâ ticaret noktalarının 
üssü olma konusunda konumunu 
korumaktadır. 

Coğrafi olarak konumu gereği 
erişilebilir olması, Avrupa ve Orta-
doğu’ya demiryolu ile erişim imkâ-
nı, Konya’da üretilen ürünlerin en 
kısa zamanda ulaşımını sağlayacak 
havayoluyla ulaştırma imkânı, hız-
lı tren ulaşımı, Mersin Limanı’na 
yakınlığı, Konya’nın artan ihracat 
kapasitesi, Konya’da yapımına 
başlanan Kayacık Lojistik Merke-
zi, Konya’da uluslararası ticaret ve 
lojistik eğitimi almanın önemini ve 
farkını bir kez daha otaya koymuş-
tur.

Bölge ve ülke ihtiyaçlarını göze-

terek akademik yapısını şekillendi-
ren ve bölümler açan KTO Karatay 
Üniversitesi de İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi bünyesindeki Ulus-
lararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 
ile çağın gereklerini karşılayabile-
cek lojistik ve uluslararası ticaret 
alanında uzman, aranan mezunlar 
yetiştiriyor. Eğitim süreleri boyun-
ca sektör temsilcileri ile de Sektör 
Danışmanlığı Projesi’yle buluşma 

fırsatı yakalayan öğrenciler, teorik 
bilgilerinin yanı sıra 4 yıllık iş tec-
rübesi elde ediyor, sektörün ihti-
yaçları doğrultusunda kendilerini 
yetiştirerek mezun oluyor.

Uluslararası Ticaret ve Lojis-
tik Bölümü’nün önemine değinen 
KTO Karatay Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Ülkemizin ekonomik hedeflerine 
ulaşması açısından, lojistik ala-
nındaki yatırımların artması ge-
rekmektedir. Lojistik, dış ticaret 
hacminin büyümesi ve yabancı 
sermayenin ülkeye kazandırılma-
sında en önemli etkenlerden bir 
tanesidir. Uluslararası ticaret hac-
minin artmasına, ülkeler arasın-
daki sınırların kalkmasına paralel 
olarak lojistik sektörü son dönemde 
önem kazandı. Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik günümüzde dünyadaki 
en önemli, en büyük ve en dinamik 
sektörlerden biri haline geldi. Artık 
mal ve hizmetler dünyanın her-
hangi bir coğrafyasında tasarlanıp, 
bir başka coğrafyasında üretilip ve 
başka bir yerinden talep görüyor. 

Dolayısıyla mal ve hizmet üreten 
şirketleri öne çıkaran ve avantajlı 
hale getiren etken hız ve zamanın-
da teslimat olarak ortaya çıkıyor. 
Doğru ürünün, doğru yerde, doğ-
ru zamanda ve kabul edilebilir bir 
maliyetle müşterilere ulaştırılması 
gerekiyor” İfadelerine yer verdi.

Türkiye’deki firmalar artık dış 
pazarlara daha fazla açılmakta; kü-
resel markalar oluşturarak, stratejik 
birleşmeler veya satın alımlar ger-
çekleştirerek gerçek anlamda çoku-
luslu firmalara dönüşmekte diyen 
Başkan Selçuk Öztürk, “Bu süreç, 
küresel rekabetin yarattığı risk ve 

fırsatları değerlendirebilecek, farklı 
kültürel yapılara uyum sağlayabi-
lecek ve uluslararası pazarlama, 
finansman ve stratejik konularda 
karar verip uygulayabilecek, uz-
manlara olan ihtiyacı artırmaktadır. 
Bu bağlamda asıl sermayemiz olan 
insana yatırım noktasında KTO Ka-
ratay Üniversitesi olarak sektörü ve 
sektörün doğru yönetimini önem-
siyoruz. Şehrimize ve ülkemize en 
üst düzeyde fayda sağlayacak bö-
lümler ile üniversitemizi taçlandırı-
yoruz. Ahilik geleneğini iş dünyası 
ve öğrenciler arasında oluşturduğu 
bağ ile sağlamakta olan KTO Kara-

tay Üniversitesi, mezun olduktan 
sonra da öğrencilerini Konya’nın 
geniş olanaklarından yararlandır-
mak için çalışmalar yapıyor” dedi.

Yaklaşık 20.000 üyesiyle Tür-
kiye’nin en büyük Sivil Toplum 
Kuruluşlarından birisi olan Konya 
Ticaret Odası’nın üniversitesi KTO 
Karatay Üniversitesi, yeni dönem 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bö-
lümü öğrencilerini heyecanla bekli-
yor. Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü 2018-2019 akademik yı-
lında 30’u burslu olmak üzere top-
lamda 40 öğrenci alacak.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi Meram Kadın Meclisi ve Şehrin Tasarım Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen 
‘Sanat İçin İlk Adım Sergileri’ kapsamında son olarak geleneksel çini sergisi düzenlendi

Meram’dan çini sergisi 
Meram Kadın Meclisi ve Şehrin 

Tasarım Atölyesi iş birliğiyle dü-
zenlenen Sanat İçin İlk Adım Ser-
gileri devam ediyor. Meram Beledi-
yesi Hizmet Binası içerisinde her ay 
farklı alanlarda eserler sergilenerek  
sanata ve sanatçılara destek verili-
yor.  Proje kapsamında düzenlenen 
resim, filografi, hat, rölyef, ebru gibi 
farklı alanlardaki eserler, belediye 
hizmet binasına gelen vatandaşla-
rın beğenisini topluyor. Son olarak 
Canan Ünal ve Melahat Büyüksöz-
cü’nün eserlerinin yer aldığı ‘Gele-
neksel Çini Sergisi’ açıldı. 

“SERGİ İÇİN İMKAN 
BULAMAYANLARA ALAN AÇIYORUZ”

Sergiyi ziyaret eden Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru eserler 
hakkında sanatçılardan bilgi aldı. 
“Birlikte herkes için sanat” sloganı 
ile başladıkları bu süreçte sanatçı-
ların eserlerini sergilemeye devam 
ettiklerini kaydeden Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, medeniye-
timizin güzel sanatlarda birbirinden 
nadide eserlerinin bulunduğunu 
hatırlattı. Geleneksel sanatların 
yaşatılması, toplumumuza aktarıl-
ması ve bunların gelecek nesillere 
aktarılması noktasında Meram Be-
lediyesi olarak her türlü çalışma-
nın destekçisi olduklarını söyleyen 
Toru, “Bu çerçevede kadın sanat-
çılarımız Canan Ünal ve Melahat 
Büyüksözcü’nün çini eserlerinin 
yer aldığı sergimizi açtık. Sergide 
birbirinden nadide eserler bulunu-
yor. Selçuklu dönemi eserleri göze 
çarpıyor. Ki Selçuklu çini sanatı 
noktasında dünyaca üne sahiptir. 
İznik Çinileri ile ilgili çalışmalar da 
bulunuyor. El emeği göz nuru eser-
leri, gönüllerindekini, zihinlerin-

dekileri ve estetik ruhlarını çinileri 
muhteşem bir şekilde nakşetmiş-
ler.   Kadınlarımızı canı gönülden 
tebrik ediyorum” diye konuştu. 

Meram Belediyesi olarak bu tür 
sergilere ev sahipliği yaparak tari-

hi ve kültürel mirasımızın bugüne 
aktarılmasında önemli bir misyon 
üstlendiklerini ifade eden Toru, bu 
çalışma ile hem kadınlara destek 
olduklarını hem de eserlerini ser-
gileyebilmeleri için fırsat sunduk-

larını belirtti. Nakşettikleri eserleri 
sergileyerek sanatçılara sadece 
Meram Belediye binasını değil as-
lında yüreklerini de açtıklarının 
altını çizen Toru, “Zevk-i Selim 
bir medeniyetin mirasçıları olarak 
birbirinden nadide eserleri görmek 
bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Sanat-
çı kadınlarımızın bu muhteşem 
eserlerini halkımızın beğenisine 
sunmak üzere onlara gönlümüzü 
yüreğimizi açtık. Bu desteğimiz 
bundan sonrada devam edecek. 
Yer bulamadım diyen hanım sanat-
çılarımız varsa onlar unutmasınlar 
ki Meram Belediyesi Salonumuz 
sizindir” dedi. 

SERGİ, CUMA GÜNÜNE 
KADAR AÇIK KALACAK

Sanat İçin İlk Adım Sergileri 
kapsamında gerçekleştirilen çini 
sergisini meraklıları Cuma gününe 
kadar ziyaret edebilecekler.
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER’de istihdam teşvikleri anlatıldı
Konya Tesisat e İnşaat Malze-

mecileri Derneği (KONTİMDER) 
ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğünün düzenlediği bilgilen-
dirme toplantısında, 2018 Yılında 
Uygulanacak Teşvikler ve İş Başı 
Eğitim Programları hakkında dernek 
üyelerine sunum yapıldı. 

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Emrah Keleş, Türkiye eko-
nomisinin büyümesini güçlendire-
cek olan teşvik ve desteklerin iş ara-
yanların ve işverenler başta olmak 
üzere kadınlar gençler ve engellilere 
yönelik birçok avantajı beraberinde 
getirdiğini söyledi. Keleş, “İstihdam 
Şurası’nda Mili İstihdam Seferberli-
ğinin ikinci fazı kapsamında uygula-
nacak olan teşvik ve destekleri açık-
lamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kamuoyuna duyurduğu ve 07. 03. 
2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mü-
kerrer) Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 7103 sayılı ka-
nun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen 
geçici 19 ve 21’inci maddeleri kap-
samında uygulanacak ilave istihdam 
teşvikleri kapsamında; 01.01.2018 

ile 31.12.2020 tarihleri arasında or-
talama çalışan sayısına ilave olarak 
istihdam edilen her bir sigortalının, 
sigorta primleri ile vergilerini 12-18 
ay süreyle ve işyerinin faaliyet gös-
terdiği sektöre bağlı olarak değişik 
değişen tutarlarda karşılanacaktır” 
diye konuştu.  

Keleş, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 
mesleki deneyim edinmeleri ve te-
orik eğitimlerini aldıkları meslek-
lerde uygulamayı görmesi, çalışma 
ortamını uyumunun sağlanması 
amacıyla işbaşı eğitim programları-
nın düzenlendiğini belirtti.  Keleş şu 

değerlendirmeyi yaptı: “İşbaşı eği-
tim programları, işsizlerin mesleki 
yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve 
tecrübe edebilecekleri, işverenlerin 
de herhangi bir maliyet katlanma-
dan işgücü temin edebilecekleri 
bir programdır.Programa katılmak 
isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı 
işyerini kendileri bulabileceği gibi 
kurumumuzdan kendilerine işyeri 
bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca 
işverenlerde istedikleri vasıftaki ka-
tılımcı adayını kendileri bulabilecek-
leri gibi kendilerine katılımcı adayı 
bulunmasını İŞKUR’dan da talep 

edebilirler. 
Programa katılmak isteyen iş 

arayan ve işverenlerimiz Konya Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
ile hizmet merkezlerine istenildiği 
zaman başvuru yaparak iş ve mes-
lek danışmanlığı hizmetlerine fay-
dalanarak programı katılabilirler.” İş 
ve Meslek Danışmanı Ahmet Garip 
de, 2018 yılında uygulanacak olan 
teşvikler hakkında sunumu yaparak, 
işletmelerin bu desteklerden nasıl 
yararlanabileceğini detaylı olarak 
anlattı ve soruları cevapladı.
n HABER MERKEZİ

Gece ile gün-
düzün semada 
buluştuğu bir andı. 
Tüm gökyüzü griye 
boyanmaya başla-
mıştı. Güneş bat-
maya yüz tutmuş, 
sadece birkaç ışını 
ile aydınlık veriyor, 
ay ise güneşten alıp 
biriktirdiği ışığı karanlıkta ken-
dini belli etmek için yansıtma-
ya hazırlanıyordu.

Ağustosun başları olup, 
sıcağın kendini davetsiz bir 
misafir gibi kabul ettirdiği bir 
gündü. Fakat kurallara tam 
tamına aykırı olarak rüzgâr esi-
yordu. Ağacın yaprakları beşik 
edasıyla kucağındaki meyvele-
ri bir o yana, bir bu yana sallı-
yordu.

O yaz mevsiminden çok, 
kışı seviyordu. Belki her şeyin 
son bulduğunu anımsatıyor-
du. Ölümü, hüznü… Fakat her 
son bir başlangıç ile taçlanırdı 
elbet. 

Gökyüzü iyiden iyiye si-
yahlığı kendine misafir etmişti. 
Elinde yine bir kitap ile; uzan-
mış, başka dünyalara yolculuk 
yaparken bir anda elektrikler 
gitti.. İlk anda gözleri göremez 
oldu. Ne etrafı ne de elindeki 
kitabın içinde yazan kelimeleri 
seçemiyordu. 

Ne yapacağına karar vere-
meden birkaç dakika öylece 
kalakaldı. Geceyi gündüze çe-
virmiş iken, şeb yine kendine 
esir etmişti. 

Gündüz ve gece… Fark-
lı diyarlara açılan iki kapı… 
Hayatta, iki yaşam sürüyoruz. 
Birbirine zıt, biri aydınlık, diğeri 
ise karanlık… Birinde etrafımız 
ses ile dolu olup; sessizlik ya-
şayarak, diğerinde ise sessizlik 
hâkim olup; seslere boğula-
rak…

Durup düşünmek lazım ki, 
gündüz dört bir yanda kendini 
belli eden sesler; araba, kuş, 
kedi, köpek, insanlar, çocuk 
çığlıkları var iken kulaklarımız 
bunlara alışmış ve sessiz bir 
gün geçiriyormuşuz gibi his-
setmemize sebep oluyordur. 

Fakat ya gece?.. 
Hiçbir şeyin çıt bile çıkar-

madığı o anlarda neden ba-
şımıza ağrılar girecek kadar 

çok sesin bize laf 
anlattığını duya-
rız? Düşünceler 
hiç bitmez… Dört 
bir yanımızdan 
önceden yapma-
mızın gerektiği ya 
da geçmişte yaşa-
dığımız olaylara o 

anda veremediğimiz tepkiler 
yüzünden bizi eleştiren, yargı-
layan; onla da kalmayıp yargı-
sız infaz yaparak bizi sıkıntılara 
mahkûm etmekte o sesler...

Sessiz seslerle başımız be-
lada!

Perdeyi aralayarak gök-
yüzünü gözleri ile ziyaret etti. 
Zifiri karanlığın içinde birkaç 
yıldız göz kırpıyordu. Bir de ay 
tombul, yusyuvarlak yüzeyi ile 
ona dönmüş gülümsüyordu. 
İstemsizce dudak kenarları 
kıpırdadı… Tebessüm ile yut-
kunmak arasında gidip geldi. 

Ah şeb! Her şeyi gizleyen 
mi, yoksa açığa vuran mısın? 
Ne idüğü belirsiz düşünceler 
neden seni beklemekte? Deniz 
gibi hapsetsen ya her şeyi içi-
ne… Ya da bir meşguliyet bul 
bizlere… Ne zamanki insan 
kendini dinlemeye başlıyor, o 
vakit çıkmaza giriyor işte... 

Çocukken oynadığımız 
oyunun güzelliği gibi kalsaydı 
keşke her şey… Gündüüüzzz 
diye bağırdığı zaman öğret-
menimiz, yüzümüzü kocaman 
bir gülümseme ile göstersey-
dik. Geceeee diye seslendiği 
zaman ise sıranın üzerinde iki 
kolumuzu kapayarak gizlen-
seydik… 

O zamandan beri görün-
mek istemediğimiz vakit aynı. 

Gündüz ve gece iki ayrı 
maske,

Sabah olduğu zaman tak 
tebessümü çık insan içine.

Gece olduğu zaman ise,
As yüzünü sessizliğin sesi-

ne, dal düşlere…
İbrahim Tenekeci’nin sözü 

üzere: “Yeterince gece oldu; 
artık sessizliği sonuna kadar 
açabilirsiniz.” 

Hadi bana müsaade…

RUZ-U ŞEB

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Selçuk Öztürk
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‘Şehir istişareleri yol gösteriyor’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ile birlikte Selçuklu Muhtarlar 
Derneği’ni ziyaret ederek dernek 
başkanı Mustafa Avcıoğlu ve muh-
tarlarla bir araya geldi. Baştan Altay, 
şehir istişarelerinin hizmet planla-
masında yol gösterdiğini söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ile birlikte Selçuklu Muhtarlar 
Derneği’ni ziyaret etti. 

Dernek Başkanı Mustafa Av-
cıoğlu ve dernek üyesi muhtarlarla 
istişarelerde bulunan Başkan Altay, 
şehir istişarelerinin hizmet planla-
masında yol gösterdiğini söyledi. 

Muhtarların kamu yönetimin-
de çok önemli bir rol üstlendiğini 
aktaran Altay, “Selçuklu ilçemizin 

mahalle muhtarları olarak aranızda-
ki dayanışma, bizler ile diğer kurum 
ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu-
nuz ve elbette mahalle sakinleriniz 
arasındaki bütünleşmeniz bugüne 
kadar hep güzel hizmetlere vesile 
oldu. Ben bu vesileyle bütün muh-
tarlarımıza şehrimize yaptıkları katkı 
nedeniyle teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe-
si’ndeki muhtarlarla işbirliği içinde 
çalıştıklarını belirterek, yaptıkları 
hizmetlerde kendilerine her zaman 
destek olan muhtarlara teşekkür 
etti.  Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu da ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Altay ve Pekyatırmacı’ya 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Yenidoğan bebeklere 
ilk hediye belediyeden

Ereğli Belediyesi yenidoğan 
bebeklerin ailelerini hastanede 
ziyaret ederek çok amaçlı hoş-
geldin bebek çantası hediye edi-
yor.  Hayata gözlerini yeni açan 
bebeklerin aileleri ilk ihtiyaçları 
olan malzemeleri hediye etmesin-
den dolayı başta Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven olmak üzere tüm 
ekibine teşekkürlerini iletiyorlar. 
Sosyal Belediyecilikte öncü olduk-
larını dile getiren Başkan Özgü-
ven, “4,5 yılda şehrimize önemli 
hizmetler kazandırdık. Fiziki Be-
lediyeciliğin yanı sıra sosyal ve 
kültürel belediyecilik kapsamında 
da kıymetli program ve projelere 
imza attık. Bu anlamda Hoşgel-

din Bebek projesi doğrultusunda 
yenidoğan bebeklerimizin aile-
lerini hastanede ziyaret ediyor 
ve ilk zamanlarda ihtiyacı olan 
malzemeleri takdim ediyoruz. 
Geleceğimizin teminatı olan yav-
rularımızın hayata gözlerini açtığı 
günden bu yana yanında oluyor 
ve her zaman onlar için çalışma-
lar yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Onlar için ne yapsak az. Bu duy-
gu ve düşüncelerle bebeklerimize 
sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diler, 
ailelerine hayırlı bir evlat olmasını 
temenni ederim. Allah(cc) Hayırlı 
nesiller yetişmesini nasip etsin in-
şallah” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarını ziyaret etti. Başkan 
Altay, “Esnafımızla aynı yöne bakmaya, birlikte gayret etmeye ve şehrimizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmayla devam edeceğiz” dedi

‘Şehrimiz için birlikte hareket edeceğiz’
Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı es-
naf odalarını ziyaret ederek istişareleri 
sürdürüyor. Başkan Altay, Konya’nın 
her alanda ortaya koyduğu başarının 
sırrının şehrin tüm dinamiklerinin bir-
likte hareket etmesi olduğunu dile geti-
rerek, “Esnafımızla aynı yöne bakmaya, 
birlikte gayret etmeye ve şehrimizi daha 
güzel yerlere taşımak için çalışmayla 
devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhar-

rem Karabacak ile birlikte birliğe bağlı 
esnaf odalarının başkanlarını ziyaret 
etmeye devam etti. 
BAŞKAN ALTAY 8 ODA BAŞKANINI DAHA 

ZİYARET ETTİ 
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği es-

naf odalarının ziyaretlerinin ardından bu 
hafta da; Berberler ve Kuaförler Odası, 
Sıhhi Tesisatçılar ve Kaloriferciler Odası, 
Haberleşme Cihazları, Saat ve Gözlük 
Satış ve Tamirciliği Odası, Kitap Kırta-
siye, Fotokopi ve Matbaacılar Odası, İn-
şaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları 
Odası, Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri 
Odası, Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto 

Galericileri Odası, Tüp Bayii ve Satıcıları 
Odası’nı ziyaret eden Başkan Altay, oda 
başkanlarıyla istişarelerde bulundu. 

Toplumun bütün kesimleriyle isti-
şareye büyük önem verdiklerini belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, “Konyamızın her alanda gös-
terdiği başarısının sırrı olduğuna inandı-
ğımız şehrin tüm dinamiklerinin birlikte 
hareket etmesini göz önünde bulundu-
rarak esnafımızla aynı yöne bakmaya, 
birlikte gayret etmeye ve şehrimizi daha 
güzel yerlere taşımak için çalışmaya de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ



8 AĞUSTOS 2018 15HABER

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni atamalarındaki Konyalılar dikkat çekiyor. Konyalı olarak 2 bakan, 3 bakan yardımcısı, 1 bakanlık müşaviri ile 
Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı’nın atanmış olmasının, Ankara’da Konya’nın sesinin daha güçlü çıkmasına olumlu katkı yapması bekleniyor

Yeni sistemde 7 Konyalı!
Konyalı yöneticiler, son dö-

nemde ülke yönetiminde etkin 
rol alıyor. Siyasette, bürokrasi-
de, mülki idarede ve spor dün-
yasında kilit konumda bulunan 
Konyalılar, Ankara’da başarıyla 
görev yapıyor. Yeni dönemde 
de Konyalıların ülke yönetimi-
ne katkıda bulunmak amacıyla, 
çeşitli kademelerde göreve ge-
tirilmeleri Konyalılar tarafından 
olumlu karşılanıyor. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nde 
Bakan, Bakan Yardımcısı, bakan 
müşaviri olarak görev alan Kon-
yalı isimlerin, ülke ve Konya için 
önemli hizmetler yapacağına 
inanılıyor. Yeni sistemde Kon-
ya’yı milletvekillerinin yanında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhammet Güven, Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Emin Birpinar, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Hasan Büyükdede, Çevre ve 
Şehircilik Bakan Müşaviri Mus-
tafa Kavuş ve Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanlığına atanan 
Metin Kıratlı Ankara’da temsil 
edecek olan isimler oldu. Kon-
yalı isimlerin Ankara’da önemli 
yerlere gelmesi Konyalılarıgurur-
landırırken, Ankara’da Konya’nın 
sesinin daha güçlü çıkmasına 
olumlu katkı yapması bekleniyor. 

CUMHURBAŞKANI İDARİ İŞLER 
BAŞKANI METİN KIRATLI 

Cumhurbaşkanlığına bağlı 
başkanlıklara ve baş danışman-
lıklara ilişkin atama kararları 
Resmi Gazete’de yer aldı. Dikkat 
çeken isimlerden biri de Metin 
Kıratlı oldu. Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanı karar-
larına göre, Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanlığına, Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı Metin Kıratlı atandı. 
Konya Ereğlili olan Kıratlı Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkan-
lığının en üst amiri olacak. İdari 
İşler Başkanı, bütün birimlerin 
faaliyetlerini, işlemlerini ve he-
saplarını denetlemekle görevli 
ve yetkili olacak. Belirtilen hiz-
metlerin mevzuata, Cumhurbaş-
kanının politika ve talimatlarına 
uygun olarak yürütülmesinde 
Cumhurbaşkanına karşı sorum-
lu olacak. İdari İşler Başkanı, 
Cumhurbaşkanı adına, Anayasa-
da belirtilen görevlerinin yerine 
getirilmesinde ve yetkilerinin 
kullanılmasında Cumhurbaşka-
nına gerekli hizmetleri sunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
olan münasebetlerin yürütülme-
si ve kamu kurum ve kuruluşları 
arasında koordinasyonun sağlan-
ması, devlet teşkilatının düzenli 
ve etkin bir şekilde işlemesini 
temin edecek prensiplerin tespiti 
için gerekli çalışmaları yapacak. 
İdari İşler Başkanı, iç güvenlik, 
dış güvenlik ve terörle mücadele 
konusunda koordinasyonun sağ-
lanması için gerekli çalışmalar 
ile yapılan çalışmaların kamu-
oyundaki tesirlerini izleme ve 
değerlendirme çalışmalarını da 
yürütecek. İdari İşler Başkanlığı, 
Hukuk ve Mevzuat Genel Mü-
dürlüğü, Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü, Güvenlik İş-
leri Genel Müdürlüğü, Destek ve 
Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü 
birimlerinden oluşacak.

METİN KIRATLI KİMDİR?
11 Kasım 1969 yılında Konya 

- Ereğli’de doğan Metin Kıratlı, 
ilk, Orta ve Lise öğrenimini bura-
da tamamladı. 1986 yılında girdi-
ği Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nden 1990 yılında mezun 
oldu. Hâkimlik stajını tamamla-
dıktan sonra sırasıyla Ulaş (Si-
vas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Is-
parta) ve Manavgat Antalyal’ya) 
hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tet-
kik hâkimliği, daire başkanlığı 
ve genel müdür yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. 30/12/2011 
yılından 2014 yılına kadar genel 

müdür olarak görev yaptı. 2014 
yılından itibaren de Cumhurbaş-
kanlığı Genel Sekreter Yardımcı-
sı olarak görev yapan Metin Kı-
ratlı, ‘En yüksek devlet memuru’ 
sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanlığına atandı. Evli ve 
iki çocuklu olup, iyi derecede Al-
manca bilmektedir.

SAĞLIK BAKANI 
FAHRETTİN KOCA OLDU

Yeni kabinede bakan olarak 
yer alan ikinci Konyalı isim ise 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
oldu. Sağlık sektörünün dene-
yimli isimlerinden biri olan Ba-
kan Koca, Medipol Hastanesi ve 
Medipol Üniversitesi’nin kurucu-
su olarak dikkat çekiyor. Bakan 
Koca’nın sağlık sektörü içerisin-
den gelen bir isim olarak sağlık 

alanında önemli işlere imza at-
ması bekleniyor. Sağlık özel sek-
töründeki başarısı, yeni dönemde 
Sağlık Bakanı olarak görev alma-
sını sağlamış durumda. 

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?
Fahrettin Koca 2 Ocak 

1965’te Konya’da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini doğduğu kent-
te, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde 
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni 1988’de tamamla-
yarak tıp doktoru unvanını aldı. 
İhtisasını İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı’nda tamamlayarak 1995’te 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı oldu.  Çeşitli sağlık ku-
rumlarında hekimlik ve medikal 
direktörlük görevlerinde bu-
lundu. Kurduğu ve başkanlığını 
yürüttüğü sağlık kurumlarında 
Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm 
politikaları doğrultusunda önem-
li atılımlar gerçekleştirdi. Başka-
nı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık 
ve Araştırma (TESA) Vakfı tara-
fından 2009 yılında kurulan İs-
tanbul Medipol Üniversitesi’nin 
Mütevelli Heyeti Başkanlığını 
yürüttü.  Evli ve dört çocuk ba-
bası olan Koca’nın Türk Pediatri 
Kurumu, Pediatrik Metabolizma 
ve Beslenme Derneği, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek 
Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık 
Kuruluşları Derneği (OHSAD) 
üyelikleri bulunmaktadır. Aynı 
zamanda Dış Ekonomik İlişkiler 
Konseyi (DEİK) Eğitim Komite-
si İş Konseyi Başkan Yardımcısı, 
Vakıf Üniversite Hastaneleri Der-
neği’nin Başkanı ve Hizmet İhra-
catçıları Birliği Sağlık Hizmetleri 
Komitesi Başkanıdır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINA KARAPINARLI İSİM 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin ilk kabine-
sini açıklamasının ardından, Kon-
ya’dan 2 bakanın kabinede yer 
aldığı görüldü. Bu isimlerden biri 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum. Aslen Konya Karapınarlı 
olan Bakan Kurum, 2009 yılın-
dan bakan olarak atandığı güne 
kadar Emlak Konut GYO A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğü görevini başarıyla 
yürüttü. Bakan Kurum’un bu ba-
şarılı çalışmaları dikkate alınmış 
olacak ki, yeni sistemin ilk kabi-
nesinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın atamasıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak 
göreve başladı. 

MURAT KURUM KİMDİR?
1976’da Ankara’da doğdu. 

Aslen Konya-Karapınar’lı olan 
Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakül-

tesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü’nden 1999’da mezun oldu. 
1999- 2005 arasında çeşitli özel 
kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 
arasında TOKİ Ankara Uygulama 
Daire Başkanlığında Uzman ola-
rak görev yapan Kurum, 2006-
2009 yılları arasında TOKİ İstan-
bul Uygulama Daire Başkanlığı 
Avrupa Yakası Uygulama Şube 
Müdürlüğü, 2009-2012 arasında 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığın-
da uzmanlık görevlerini üstlen-
di. 2009 yılından itibaren Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki 
Emlak Konut GYO AŞ Genel Mü-
dürlük görevini yürüten Kurum, 
evli ve 2 çocuk babası.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCILIĞA 
KONYALI İSİM 

Sağlık Bakanlığı’na Konyalı 
Bakan Fahrettin Koca’nın atan-
masının ardından, Bakanlığa 
bir Konyalı isim daha atandı. 21 
Temmuz 2018 tarihli ve 30485 
sayılı Resmî Gazete’de yayınla-
nan karar ile Sağlık Bakan Yar-
dımcısı Muhammet Güven oldu. 
Kululu olan Bakan Yardımcısı 
Güven, Erciyes Üniversitesi Rek-
törlüğü görevini yürütüyordu. 
Üniversite Hastaneler Birliği Yö-
netim Kurulunda da görev yapan 
Prof. Dr. Güven, aynı zamanda 
yoğun bakım yandalı uzmanı.

MUHAMMET GÜVEN KİMDİR?
1966 Konya’da doğdu Kululu 

olan Muhammet Güven evli ve 
5 çocuk babasıdır. 1989 Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezu-
nu olan Güven, uzmanlık eğiti-
mini Erciyes Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı (1995) ve Yoğun Bakım Ana 
Bilim Dalında (2011) gerçekleş-
tirmiştir. Birçok kurum içi görev-
lerde bulunan Prof Dr. Muham-
met Güven’in 100’ün üzerinde 
bilimsel makalesi vardır. Türk 
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun 
Bakım Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı da yürütmüş olan 
Güven birçok yurt içi ve yurt dışı 
dergilerde hakemlik yapmıştır. 
Avrupa Yoğun Bakım Derne-
ği’ne üye olan Güven; İngilizce, 
İspanyolca ve Fransızca dillerine 
hakimdir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN 
YARDIMCISI KONYALI

Yeni dönemde Çevre ve Şe-
hircilik Bakan Yardımcılığına 
yine Konyalı bir isim atandı. 

Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yer alan Cumhurbaş-
kanlığı kararlarına göre Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
olarak atanan Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpinar, bakan yardımcı-
lığına atanmadan önce Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığında Müsteşar 
Yardımcısı olarak görev yapıyor-

du. 
PROF. DR. MEHMET EMİN 

BİRPINAR KİMDİR?
1966 yılında Konya’da doğ-

du. 1966 yılında Konya’da doğan 
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpı-
nar, 1988 yılında İstanbul Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun 
olmuştur. Yüksek lisans ve dok-
tora eğitimini de Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Anabilim Dalı’nda tamamlayan 
Prof. Dr. Birpınar ayrıca, 1991 
yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 
1994 yılında ise Hollanda Delft 
Teknoloji Üniversitesi’nde inşa-
at mühendisliği alanında yüksek 
lisans eğitimi tamamlamıştır. 
2009 yılında ise Profesör unvanı-
nı alan Prof. Dr. Birpınar, halen 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
öğretim üyesidir.2013 yılında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 
Müsteşar Yardımcısı olarak gö-
rev yapmaya başlayan Prof. Dr. 
Birpınar, bu göreve atanmadan 
önce 2011-2012 yılları arasın-
da İstanbul Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü; mülga Çevre ve Or-
man Bakanlığı döneminde ise 
2003-2011 yılları arasında İstan-
bul Çevre ve Orman İl Müdürü 
olarak görev yapmıştır.Prof. Dr. 
Birpınar, kısa adı Barselona Söz-
leşmesi olan Akdeniz’in Kirliliğe 
Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 
2013 yılı Aralık ayında İstan-
bul’da gerçekleştirilen 18. Ta-
raflar Toplantısında 2014-2015 
dönemi için Büro Başkanı olarak 
seçilmiştir.9 Nisan 2015 tarihin-
de Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi uyarınca 
gerçekleştirilen uluslararası ik-
lim değişikliği müzakerelerinde 
Türkiye’yi temsil etmek üzere 
başmüzakereci olarak görevlen-
dirilmiştir.

Su Mühendisliği Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi (WERDEC), 
Uluslararası Su Mühendisliği ve 
Araştırma Derneği (IAHR), İnşa-
at Mühendisleri Amerikan Cemi-
yeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. 
Birpınar, çeşitli dernek ve vakıf-
larda yönetim kurulu üyesi olarak 
da görev yapmaktadır. Ayrıca, 
bilimsel dergilerde, ulusal ya da 
uluslararası kongrelerde, yüzden 
fazla makale, bildiri vs. yayınla-
mış olup, çeşitli gazetelerde köşe 
yazarlığı da yapmaktadır.

KONYALI ‘DUAYEN SANAYİCİ’ 
BAKAN YARDIMCISI OLDU
Cumhurbaşkanı kararıyla Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcılığına atanan bir diğer 
Konyalı isim de Hasan Büyükde-
de. İTÜ mezunu olan Hasan Bü-
yükdede, Makine ve Uçak Yüksek 

Mühendisi. “Duayen sanayici” 
olarak da bilinen Büyükdede, ha-
len İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Meclis Başkan Vekili ve MÜSİ-
AD Yüksek İstişare Kurulu Üye-
si. Türkiye’nin en büyük sanayi 
kümelenmesi olan Savunma, 
Uzay ve Havacılık alanında faa-
liyet gosteren SAHA İstanbul’un 
kurucuları arasında yer alan Bü-
yükdede, iş dünyasının yakın-
dan tanıdığı bir isim. İstanbul İl 
Genel Meclisi Başkanı ve İstan-
bul Ticaret Odası (İTO) Başkan 
Vekili gibi görevler de üstlenen 
Büyükdede, Bakan yardımcılığıy-
la görevlendirilmesinin yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı 
görevini de yürütecek. 

HASAN BÜYÜKDEDE KİMDİR?
Hasan Büyükdede 1949 yılı 

Konya doğumludur. İlk ve orta 
eğitimini  Konya’da tamamlayan 
Hasan Büyükdede daha sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliğini kazandı. Bu 
bölümden 1972 yılında mezun 
olan Hasan Büyükdede İngilizce 
ve Almanca biliyor. 1972 - 1974 
ile 1975 -1977 yıllarında İm-
bat Makine Sanayii’nde Üretim 
Müdürlüğü ve Teknik Müdür-
lük görevlerinde bulunan Hasan 
Büyükdede, 1977 yılında Hidro-
mode Hidrolik Makine Sanayi ve 
Ticaret AŞ firmasını kurdu. İleri 
teknoloji ürünü hidrolik presleri 
36 yıldır üreten Hasan Büyük-
dede, Türkiye’nin önde gelen 
makine üreticilerinden biridir. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Yönetim Ku-
rulu Üyeliği yapan Hasan Büyük-
dede, ayrıca bu kurumda Yüksek 
İstişare Kurulu üyesi olarak gö-
rev almaya devam ediyor. İTO 
Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan 
Vekilliği görevinde bulunan Ha-
san Büyükdede, şu anda İTO 
Mesleki Eğitim Komisyonu’nda 
ve Sanayi Komisyonu’nda görev 
yapıyor. TOBB adına İKV Yöne-
tim Kurulu Üyeliği yapan Hasan 
Büyükdede’nin sosyal aktiviteleri 
oldukça yoğun. 2004 - 2009 yıl-
ları arasında Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nden İstanbul Büyükçek-
mece ilçesi 10’uncu Dönem İl 
Genel Meclisi Üyesi seçilen Ha-
san Büyükdede, 2007 - 2009 yıl-
ları arasında Adalet ve Kalkınma 
Partisi İstanbul İl Genel Meclisi 
Başkanlığı görevinde bulundu.

MUSTAFA KAVUŞ, ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ 

OLARAK ATANDI 
Yine son yapılan atamalar-

la birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müşavirliğine Konya 
Büyükşehir Belediyesi Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı görevini yürüten 
başarılı isimlerden Mustafa Ka-
vuşatandı. Kavuş’un Bakanlıkta 
Konya’yı başarıyla temsil edeceği 
değerlendiriliyor. 

MUSTAFA KAVUŞ KİMDİR?
1974 yılında Konya’da doğdu. 

İlk ve Orta öğrenimini Konya’da 
tamamladı. Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Bölümünden mezun olduktan 
sonra yüksek lisans eğitimini 
S.Ü. İ.İ.B. Fakültesinde Yönetim 
ve Organizasyon üzerine yap-
tı.2004 yılından bu yana Büyük-
şehir Belediyesi Teftiş Kurulunda 
önce müfettiş yardımcısı, müfet-
tiş ve sonrasında Teftiş Kurulu 
Başkanlığı görevlerinde çalıştı. 
Şu an Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Bakan Müşaviri olarak atandı. 
Kavuş evli ve 2 çocuk babasıdır.
n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Metin Kıratlı

Dr. Fahrettin Koca

Murat Kurum

Prof. Dr. Muhammet Güven

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar

Hasan Büyükdede



UCLG-MEWA Çevre Komite-
si III. Toplantısı Selçuklu Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu 
Kongre Merkezinde başladı. Bir-
leşmiş Kentler ve Yerel Yönetim-
ler Orta Doğu ve Batı Asya Böl-
ge Teşkilatı Çevre Komitesi’nin 
3’üncü Toplantısı’nın eş başkanlı-
ğını Konya Büyükşehir Belediyesi 
yürütüyor. 

Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı’nın (UC-
LG-MEWA)  9 komitesinden biri 
olan Çevre Komitesi aracılığıy-
la çevre sorunlarına karşı yerel 
yönetimlerin aktif hale gelerek 
çözüme katkıda bulunmasına ve 
daha dirençli şehirler oluşturul-
masına yönelik çalışmalar iki gün 
boyunca Çevre Komitesi başlığı 
ile ele alındı. 

Çevre Komitesi toplantısına 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Eş Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Dannieh Belediye-
ler Birliği Başkanı UCLG-MEWA 
Eş Başkanı Mohamed Saadieh, 
İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Adem Esen ve yurtiçi ve yurt-
dışından Çevre Komitesine üyesi 
şehirlerin temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman Konya’da 
bulunmaktan dolayı büyük mut-
luluk içinde olduğunu ifade ede-
rek Çevresel boyutların dünyaya 
zarar verecek boyutlara geldiğine 
dikkat çekti. Duman konuşmasın-
da “İklim değişikliği sorununun 
çözülmesi ve/veya hafifletilmesi 
konusunda yerel yönetimlerin 
atacağı adımların büyük önem 
taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak 
komite bünyesinde kurulan İklim 
Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum 
Görev Gücü’nün vizyonu doğ-
rultusunda; Selçuklu Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 
iklim değişikliğine karşı dirençli 
şehirler oluşturulması yönünde 
gerekli mücadele ve uyum poli-
tikaları konularının ele alınacağı 
UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. 
Toplantısı’nın başarılı geçmesini, 
ülkemiz için hayırlı olmasını dile-
rim” dedi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ MODEL 
OLDU 

Çevre bilincini artırmak için 
yapılan çalışmalar değinen Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, toplantıdan önem-
li sonuçların çıkacağına dikkat 
çekerek şunları söyledi: “2016 
yılında üyesi olduğumuz UCLG_
MEWA Çevre Komitesinin 3. Top-
lantısına ev sahipliği yapmaktan 

dolayı son derece mutluyuz. Top-
lantının hayırlar getirmesini dili-
yor, toplantının amacı olan iklim 
değişikliği konusunda önde gelen 
anlaşmalar, karbon envanteri ve 
iklim eylem planı hazırlık aşama-
ları konusunda dünyaya örnek 
olacak kararların alınmasını arzu 
ediyorum. Katılımlarından dolayı 
tüm misafirlerimize teşekkür edi-
yorum” dedi. 

Selçuklu İlçesinin 639 bin 450 
kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en 
büyük 16. İlçesi olduğunu, Sel-
çuklu’da çevre sağlığı, temizlik 
ve alt yapı konularında temel be-
lediyecilik hizmetlerinde model 
olacak birçok proje gerçekleştir-
diklerini ifade eden Pekyatırmacı,   
Çevre sağlığı ve temizlik, Selçuk-
lu’da memnuniyetin en yüksek 
olduğu alanlardan biri olduğuna 
dikkat çekti. Başkan Pekyatırma-
cı konuşmasına şöyle devam etti: 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
düzenlenen Türkiye’nin En Temiz 
Şehri yarışmasında Belediyemize 
verilen “Çevre Beratı” ve Akdeniz 
Üniversitesi tarafından “Kentsel 
katı atıkların toplanması ve çevre 
bilincinin oluşturulması” konu-
sunda yaptığımız projeler neti-
cesinde aldığımız “Çevre Hizmet 
Ödülü” bu çalışmaların bir karşı-
lığı. 72 Mahalle, 382 cadde, 4737 
sokaktan oluşan Selçuklu’da 639 
bin 450 kişiye 3 vardiya şeklinde 

357 personel ve 64 araç ile temiz-
lik hizmeti veriyoruz. Selçuklu’da 
günlük ortalama 650.000 kg atık 
topluyoruz. 2011 yılında Kon-
ya’da ilk olarak “Daha Modern 
ve Temiz Bir Selçuklu” sloganıyla 
başlattığımız yer altı çöp kontey-
nırı projemizde bugün yaklaşık 
5 bin çöp konteynırının imalatını 
tamamladık. Modern ve hijyenik 
yapılarıyla daha sağlıklı olan yer 
altı çöp konteynırları, iş gücü ve 
personel noktasında sunmuş ol-
duğu tasarruf ile birçok belediye-
ye model oldu.” 

Pekyatırmacı, SELKAP çalış-
malarında da önemli hizmetler 
yaptıklarına vurgu yaptı. Pekya-
tırmacı; “Selçuklu Kaynağından 
Ayırma Projesi (SELKAP) ile ko-
nutlardan ambalaj atığı toplama 
hizmeti yapıyoruz.  Geri dönüşüm 
bilincinin yaygınlaştırılması için 
belirli aralıklarla eğitim çalışma-
ları düzenliyoruz. 

Yaklaşık 400 bin konutta kapı-
da yüz yüze eğitim çalışması ger-
çekleştirdik. 2010 yılından beri 
okullardan, kurumlardan, muh-
tarlık ofislerinden atık pil kutuları 
dağıtılarak 20.326 kgatık pil top-
landı” dedi. Selçuklu’da 50.815 
ton kağıt toplanarak, 863.855 
ağacın kesilmesinin önlendiğini 
ifade eden Başkan Pekyatırma-
cı;  geri dönüşümle ilgili şunları 
söyledi; “İlçemizde 38.111 ton 

plastik toplanarak, 533.554.000  
kwh enerji tasarrufu sağlanmış-
tır. 12.704 ton cam toplanarak, 
1.270.400 lt benzin tasarrufu 
sağlanmıştır. 12.704 ton metal 
toplanarak, 16.515.200 kg ham-
madde tasarrufu sağlanmıştır. 
Geleceğiniz İçin Bez Torba Seçin” 
sloganıyla Selçukluda toplamda 
50 binin üzerinde bez torba dağı-
tımı yapıldı” dedi.

EKOLOJİK VE TEKNOLOJİK 
BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 
UCLG ve UCLG-MEWA’da aktif 
rol üstlenmeye devam ettikle-
rini belirterek, “Çevre Komite-
si ile Kalkınma İşbirliği ve Kent 
Diplomasisi Komitesinin Eş Baş-
kanlığını halen sürdürmekteyiz. 
Bir önceki dönem başkanlığını 
yürüttüğümüz Akıllı Şehirler Ko-
mitesine ise katkılarımız üye ola-
rak devam etmektedir. Turizm 
Komitesinin kuruculuğunu ve ilk 
dönem başkanlığını sürdürdük; 
Turizm ve Kültür Komitelerine 
üye sıfatıyla katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Hızla büyüyen şehirlerde do-
ğanın ve canlıların zarar görme-
mesi adına birçok önemli çalışma 
yürüttüklerini kaydeden Başkan 
Altay, fiziki, kültürel ve sosyal 
belediyecilik uygulamalarının ya-
nında; ekolojik belediyecilik ve 

akıllı şehirler uygulamalarının 
da kaynaklık ettiği teknolojik be-
lediyecilik başlıklarını ekleyerek 
belediyeciliği 5 başlıkta hayata 
geçirmeye gayret gösterdikleri-
nin altını çizdi.  Konuşmasında 
Büyükşehir Belediyesi’nin Konya 
Katı Atık Yönetimi Projesi, Me-
tan Gazından Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesisi, Çevre Yönetimi 
Bilgi Sistem Merkezi, doğalgazlı 
otobüsler, katanersiz tramvaylar 
gibi çevreci yatırımlar hakkında 
bilgi veren Başkan Altay, “650 
adet otobüs durağımızın aydın-
latması, güneş enerji panelleriyle 
sağlanmaktadır. Belediye olarak 
yapımını gerçekleştirdiğimiz Kon-
ya Bilim Merkezi, Stadyum, Spor 
ve Kongre Merkezi gibi binalarda 
dünya yeşil standartlarına uyma-
ya dikkat ediyoruz. Özellikle Bilim 
Merkezimiz, ‘Leed and Gold’ ser-
tifikalı bir bina olarak Konyamıza 
kazandırılmıştır” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin birlikte yürüttüğü projelere 
de değinerek hava kirliliğinin ta-
kibi ve kirliliğin en aza indirilmesi 
için gayret gösterdiklerini belirten 
Altay, “Şehrimizin her noktasında 
ağaçlandırma ve yeşillendirme 
çalışmalarımız sürmektedir. An 
itibariyle yeşil alan envanterimiz, 
70 milyon 609 bin 970 metreka-
reye ulaşmış, ayrıca Orman Genel 

Müdürlüğü işbirliği ile 2023 yılına 
kadar 80 milyon adet fidan dikimi 
planlanmış ve bugüne kadar da 
40 milyon fidan dikimi gerçekleş-
miştir” şeklinde konuştu.
OR ŞEBEKE İLE 30 KİLOMETRELİK 

YEŞİL ALAN SULANIYOR 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 

Genel Müdürlüğü’nün örnek pro-
jesi Mor Şebeke hakkında da bilgi 
veren Başkan Altay, Mor Şebeke 
ile 30 kilometrelik refüjde yeşil 
alanların Atıksu Arıtma Tesisle-
rinden gelen arıtılmış suyla su-
landığını aktardı.

Dannieh Belediyeler Birliği 
Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Baş-
kanı MohamedSaadieh, toplan-
tıya ev sahipliği yapan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı’ya teşekkür etti. Saadieh, 
“Yerel yönetimler ve belediyeler 
olarak iklim değişikliği konusun-
da politika ve strateji geliştirmek 
için aslında hep ön cephede bu-
lunuyoruz. Hepimizin mücadele 
edip kendi yerel problemlerimizi 
çözmemiz gerekiyor. Bunu yap-
mak için de UCLG-MEWA ile 
beraber çalışmamız gerekiyor ve 
kapasitemizi arttırmamız gereki-
yor. Düzgün platformlar kurarak 
bilgi ve birikimlerimizi de paylaş-
mamız gerekiyor. Bugün burada 
bulunarak dirençli şehirler inşa 
etmeye çalışıyoruz ve iklim de-
ğişikliği ile mücadele çalışıyoruz. 
Bu şekilde de başarılı olacağımıza 
inanıyorum” dedi. 

UCLG-MEVA Çevre Komitesi 
Eş Başkanı ve Seferihisar Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer ise, “Bir-
leşmiş Milletler’in başarmak is-
tediği 17 sürdürülebilir kalkınma 
hedefi konusunda UCLG-MEVA, 
son derece ısrarcı ve başarılı bir 
çalışma yürütüyor. Dünyada ör-
nek olacak model ve çalışmalar 
ortaya koyuyor. İnsanlığın can 
yakıcı temel sorunlarına odakla-
narak 17 sürdürülebilir kalkınma 
hedefini gerçekleştirme konusun-
da verimli çalışmalar ortaya koy-
mak, son derece önemli ve bunlar 
hayatın nabzını tutan çalışmalar” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde iki gün 
sürecek oturumlar ve sunumlara 
geçildi. “Harekete Geç, Dirençli 
Şehirler İnşa Et, İklim Değişikli-
ğiyle Mücadele Et” sloganı ile ya-
pılan toplantıların oturumlarında 
İklim Değişikliğiyle Mücadele ve 
Uyum Politikaları; Eylem Planı 
Hazırlama Süreçleri, İklim Deği-
şikliğiyle Mücadelede Kentlerin 
Su, Atıksu ve Katı Atık Yönetim 
Stratejileri ve İklim Değişikliğine 
Dirençli Şehirler gibi ana başlık-
larda sunumlar yapılacak.
n SAMİ KAYALAR 
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UCLG-Mewa Çevre Komitesi Toplantısı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eş başkanlığında ve  Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Ekolojik ve teknolojik belediyecilik yapıyoruz” dedi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da model olacak birçok projeye imza attıklarını söyledi 

‘Konya, belediyecilikte model’

Uğur İbrahim Altay Ahmet Pekyatırmacı Mehmet Duman MohamedSaadieh Tunç Soyer 
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Kur ve faizlerdeki artışın Türkiye’nin ekonomik temelleriyle izah edilemeyecek seviyede olduğunu savunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, biran 
önce üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini söyledi. Bankalara da çağrı yapan Öztürk, “Aynı gemideyiz, iş dünyasına yardımcı olun” dedi

‘Aynı gemideyiz, üreterek aşacağız!’

Türkiye’de kur ve faizdeki su-
lar durulmuyor. Türkiye’nin seçim 
gündeminden çıkmasıyla birlikte 
tek odak ekonomi oldu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il-
gili bakanlar da seçimlerin ardından 
ekonomiye yönelik tedbirler alına-
cağını, öncelikli hedefin ekonomik 
müdahaleler olacağını söylemişti. 
Hükümet bu yönde gerekli adımları 
atmaya başlamasına rağmen, kur 
ve faizlerdeki yükseliş durdurula-
bilmiş değil. Yaşanan bu dalgalan-
malar da iç piyasada tedirginliğe ve 
daralmalara yol açıyor. Ancak gerek 
hükümet yetkilileri gerek iş dünya-
sı temsilcileri, kur ve faizlerdeki bu 
yükselişin Türkiye’nin ekonomik 
temelleriyle izah edilemeyeceğini 
savunuyor. Konuyla ilgili Yenigün 
Gazetesi’ne önemli değerlendirme-
lerde bulunan Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Tür-
kiye’nin bu olumsuz durumdan çı-
kabilecek güçte bir ülke olduğuna 
dikkat çekerek, biran önce üretim 
ekonomisine geçilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

MANİPÜLASYONLARA AÇIĞIZ! 
Ülke ekonomisi üzerine önemli 

tespit ve öngörülerde bulunan KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, son günler-
de gündemden düşmeyen kur ve 
faiz artışlarının nedenlerini açıkla-
dı. Türkiye’nin son yıllarda içinde 
bulunduğu iç ve dış politikalardaki 
gelişmelerin bir sonucunun ekono-

miye yansımasının görüldüğünü 
belirten Başkan Öztürk, 2013 yılını 
milat olarak ele aldı. Türkiye’nin 
2013 yılına kadar önemli bir eko-
nomik ve siyasi atılım gerçekleştir-
diğini ancak; Gezi Parkı olayları ile 
Türkiye’nin yönetilebilir bir ülke 
olmaktan çıkartılmak istendiği bir 
sürecin başlatıldığına dikkat çeken 
Başkan Öztürk, açıklamasını şöyle 
sürdürdü, “Gezi Parkı olayları ile 
birlikte başlayan ve akabinde MİT 
TIR’ları hadisesi, Kobani olayla-
rı, 17/25 Aralık operasyonları gibi 
gelişmelerle Türkiye yönetim an-
lamında zorluk çekmeye başladı. 
Bu olayların ana amacı Türkiye’yi 
yönetilebilir olmaktan çıkarmak-
tı. Türkiye’nin ekonomisi bu süre 
zarfında zayıfladı. Biz de ülke ola-
rak ne yazık ki bazı imkanları bir 

miktar yanlış kullandık. Paranın 
bol olduğu, ekonominin iyi gittiği, 
uluslararası konjonktürün lehimize 
olduğu dönemde bazı alanları zayıf 
bıraktık. Bizim ekonomimizin temel 
problemi; biz dış ticaret açığı veriyo-
ruz. Biz sattığımızdan daha çok alı-
yoruz veya ürettiğimizden daha çok 
tüketiyoruz. Dünya piyasalarının iyi 
olduğu dönemlerde cari açığınızı 
kapatabilirsiniz. Ancak uluslararası 
konjonktür ekonomik sebeplerden 
veya siyasal sebeplerden veya her 
ikisinden de kaynaklanarak, ulus-
lararası piyasalardan para bulma 
güçlüğü çektiğinizde, cari açığı ka-
patma sorunu yaşarsınız ve ülke 
kriziniz başlar. Türkiye 2001 krizi-
ne bu sebeple girdi. Bundan dolayı 
üretime ve sanayiye yatırım yap-
mamız gerekiyor. En büyük açığı 
da enerjide veriyoruz. Bizde petrol 
yok, doğalgaz yok ama su var, deniz 
var, rüzgar var. Yani enerjide açı-
ğı kapatabilecek imkanlarınız var. 
Ama biz bu yatırımları geciktirdik. 
Yeterince ağırlık vermediğimiz için 
bu konulara biz cari açık vermeye 
devam ettik. Biz bu cari açığı ulus-
lararası piyasalardan kolay finanse 
edebildik ve büyük bir sorun olarak 
durmuyordu. Ancak 15 Temmuz 
ayrı bir kırılma noktası oluşturdu. 
Türkiye’nin uluslararası itibarına 
ciddi zarar veren bir durum ortaya 
çıktı. Hemen akabinde kredi dere-
celendirme kuruluşlarının harekete 

geçmesi, dünya siyasetindeki deği-
şiklikler, Suriye ve Irak’taki sorunlar 
biranda birleşti ve Türkiye ekono-
mik anlamda zorlu bir sürece girdi. 
Bizim 15 Temmuz öncesi Merkez 
Bankası rezervimiz 150 milyar do-
larlara yaklaşmıştı hedefimiz 170 
milyar dolardı şimdi tahmin ediyo-
rum 110 milyar dolar seviyelerine 
indik. Türkiye kolay maniple edi-
lebilir bir noktaya geldi. Bunun so-
nucu olarak, Türkiye’deki şuandaki 
ekonomik aktiviteyle, ekonomik ve-
rilerle şuandaki kur da faiz de yük-
sek. Tüm olumsuzluklara rağmen 
bu oranları hak etmiyoruz. Yaşa-
nan bu dalgalanmalar sağlıklı değil. 
Şimdi ne olduğuna bakmak gereki-
yor. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimi 
yaptık. O dönem kur 4.50 civarın-
daydı. Uluslararası piyasaların bir 
tepkisi oldu ve 4.80’lere geldi. Son-
ra rahip Brunson hadisesi başladı 
ve restleşme başladı. Kur 5.40’lara 
kadar gitti ve Dışişleri Bakanlığı 
dün pozitif bir açıklama yaptı ve 
kur biranda 5.20’lere geldi. Ekono-
miniz zayıfladığı zaman siyaset bu 
kadar etkili oluyor. Özetle; dünya 
üzerindeki ticaret savaşları, Ulusla-
rarası siyasetin değişiklik talepleri, 
Türkiye’de 2013’te başlayan ve 15 

Temmuz darbe girişimiyle zirveye 
ulaşan siyasal sorunlar Türkiye’nin 
ekonomisinin zayıflamasına yol açtı 
ve değişik manipülasyonlara açık 
bir duruma geldik.”

‘ÜRETİM EKONOMİSİNE 
GEÇMELİYİZ’

 Daha önce yapılan bazı ülkeler 
arası ticarette gümrük vergileri-

nin aşağı düşürülmesini yanlış bir 
hamle olarak değerlendiren Başkan 
Öztürk, bu uygulamaların üreticiye 
zarar verdiğini söyledi. Ekonomide-
ki gidişatın temel sorununun kur ve 
faiz yükselmesi olduğunu ve buna 
müdahale edilmesi gerektiğini be-
lirten Öztürk, “Şuanda yüksek faiz 

ve yüksek kur yangını var. Biran 
önce ikisine de müdahale edilip 
yangın kontrol altına alınmalı. Bu 
yangın kontrol altına alınmış değil. 
Türkiye’nin her şart altında üretim 
ekonomisine geçmesi gerekiyor. Biz 
Türkiye’nin uluslararası ekonomik 
aktörler tarafından sıkıştırılacağını 
tahmin ediyorduk. Çünkü ulusla-

rarası arenada büyük işler yapmak 
için uğraşıyor. Bunun getirdiği bazı 
riskler var. Ama Türkiye bu süreci 
atlatır bundan emin olmak lazım. 
Herkes aklıselim davransın. İş dün-
yası elinden geleni yapıyor, yapacak 
da. İş dünyası daha fazla gayret 
edecektir. Asıl risk iş dünyasında. 

Ama iş dünyasına da bir tavsiyem 
olacak, bazı yatırımlarını gözden 
geçirmeliler. Siyasetin de iş dünya-
sının da bazı hataları oldu” ifadele-
rini kullandı. 

‘BANKALAR ÜRETİCİYE 
SAHİP ÇIKMALI’

Bu süreçte bankaların da iş 
dünyasına elinden gelen desteği 

göstermesi gerektiğini ifade eden 
Başkan Öztürk, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Hepimiz aynı gemideyiz. 
Hiç kimseye para kazanmayın di-
yemeyiz. Ama bu dönem daha fazla 
yardımlaşma dönemi. Bankacıların 
özellikle bu dönemde üreticiye, sa-
nayiciye, işadamına daha fazla sahip 
çıkması gerekir. Bir firmayı banka-
cılık sektörü açısından kolay. 20-30 
yıllık büyük emekler 1 günde heba 
edildiğini görüyoruz. Bu konuda 
daha sağlıklı olmaları, Türkiye’nin 
geleceğine güvenmeleri gerekir. 
Şuanda bütün bankaları yakından 
takip ediyoruz. Hangi banka üyele-
rimize nasıl yaklaşımlarda bulunu-
yor bakıyoruz. 2001’de de biz buna 
bakmıştık, o gün de bazıları ne yazık 
ki yanlış hareket içindeydi. Biz daha 
sonra bunları da paylaşmıştık. 3 ku-
ruşluk menfaat için bu ülkeye yanlış 
yapmamalılar diye düşünüyorum.”

YENİ PAZARLARA DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Öztürk, bu zorlu süreç-

ten çıkmak için en büyük itici gü-
cün ihracatı artırmak olduğunu 
vurguladı. Bunun Türkiye’nin iyi 
değerlendiremediği yeni Pazar 
alanlarında daha aktif rol almak 
gerektiğini dile getiren Öztürk, 
“İthalatı azaltmak ve ihracatı ar-
tırmak gerekiyor. Yakın coğraf-
yamızda ihracatta iyi noktadayız 
ama Afrika ülkeleri, Güney Ame-
rika, Kuzey Amerika, Uzak Doğu 
ülkeleri Türkiye’nin yeterince 
istifade etmediği pazarlar. Bu 
alanlarda ekonomik olarak daha 
fazla aktivite etmemiz gerekiyor. 
Türkiye büyük bir devlet. Mut-
laka bu süreci toparlayacaktır. 
Türkiye’nin ne Çin’le ne ABD ile 
beraber olmak zorunda değildir. 
Hiç biri de birbirinin alternatifi 
değildir. Biz bağımsız olarak var 
olmak istiyorsak ona göre pozis-
yon belirlemek gerekiyor” şeklin-
de konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-HASAN 
AYHAN 

Eczacılardan Zade Vital’e ziyaret 
Eczaneleri geleceğe hazırlamak 

için kurulmuş, kurumsal yönetim 
danışmanlığı firması ve bir eczane 
birlikteliği projesi olan Phusion yet-
kilileri ve hizmet verdikleri eczane 
grubu 3-4 Ağustos 2018 tarihlerin-
de Zade Vital Ar-Ge Merkezleri ve 
Üretim Tesisleri’ni ziyaret ederek 
Zade ve Zade Vital ürünleri hakkın-
da detaylı bilgi aldı.

Eczaneleri geleceğe taşımak için 
birlikte hareket ederek yenilikçi bir 
bakış açısı ile sürekli gelişimi sağ-
lamayı hedefleyen Phusion Eğitim 
Danışmanlık Ailesi ve hizmet ver-
diği eczacı grubu ile birlikte Zade ve 
Zade Vital Tesisleri’ni ziyaret etti.

Helvacızade Grubu Yönetim Ku-
rulu Üyeleri tarafından yapılan açılış-
ta Grubun 2000’li yıllarda başlattığı 
sağlık alanındaki Ar-Ge yatırımı ve 
İLK’leri hakkında bilgi alan konuk-
lar, Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in çalışmalarını 
ve ürünlerini de yakından inceledi. 
Programın ilk bölümünde Avru-
pa’nın en büyük GMP standartların-
daki yumuşak kapsül üretim tesisi 
olan Zade Vital İlaç Üretim Tesisle-
ri’ni gezen konuklar öncelikle üre-
tim aşamalarını izledi ve ardından 

Zade Vital Eczanesi’ndeki ürünleri 
inceledi. 130 farklı çeşit ve 537 fark-
lı formu ile alanında dünyanın en 
zengin ürün çeşitliliğine sahip Zade 
Vital ürünleri hakıkında bilgi alan 
konuklar daha sonra da Türkiye’nin 
doğal destek ürünleri alanındaki ilk 
Ar-Ge Merkezi olan Zade & Zade 
Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi’ni ve 
Doğal Ürünler Araştırma Uygulama 
Merkezi DÜAMER’i inceledi. 189 
farklı cihaz ve aralarında doktor, di-
yetisyen, kimya ve gıda mühendis-
lerinden oluşan Ar-Ge kadrosunun 
yapmakta olduğu Ar-Ge çalışmaları 
hakkında da incelemelerde bulunan 
ekip bu konular hakkında Zade Vital 
yetkililerinden bilgi aldı.

Programın son bölümünde Zade 
Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri’ni 
gezen konuklar 17 farklı kalite ve 
sistem belgesiyle, insan hatasından 
bağımsız yapılan üretim tesislerinde 
üretilen Zade markalı yemeklik bit-
kisel yağlar hakkında da bilgi edin-
diler.

İki günlük ziyaret kapsamında 
Hz. Mevlana’yı ziyaret ederek, şehir 
turu da yapan konuklar Konya mut-
fağının eşsiz lezzetleriyle de tanışma 
fırsatı buldu.  n HABER MERKEZİ Eczanelerin Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Firması Phusion Yetkilileri ve hizmet verdikleri eczacı grubu Zade Vital Ar-Ge Merkezleri ve Üretim Tesisleri’ni ziyaret etti.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’de 
2013’te başlayan ve 15 Temmuz darbe 

girişimiyle zirveye ulaşan siyasal sorun-
lar Türkiye’nin ekonomisinin zayıflama-
sına yol açtı ve değişik manipülasyonla-

ra açık bir duruma geldik” dedi.

Şuanda yüksek faiz ve yüksek kur yangını var. Türkiye’nin her şart altında üretim 
ekonomisine geçmesi gerekiyor. Biz Türkiye’nin uluslararası ekonomik aktörler 

tarafından sıkıştırılacağını tahmin ediyorduk. Çünkü uluslararası arenada büyük işler 
yapmak için uğraşıyor. Bunun getirdiği bazı riskler var. Ama Türkiye bu süreci atlatır 

bundan emin olmak lazım”

“

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, içinde bulunduğumuz ekonomik süreçle ilgili Yenigün Gazetesi’ne önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, üretimi artırarak cari açığı kapatmak gerektiğini söyledi. 
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SÜPER LİG HEYECANI BAŞLIYOR
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un mücadele edeceği Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu bu hafta sonunda başlayacak. Yeşil beyazlılar ilk 

maçında Erzurumspor’u konuk edecek. Süper Lig’de geride kalan 60 sezonda ilginç istatistikler ortaya çıktı. İşte o rakamlar
61 yaşına girmeye hazırlanan 

eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, 
son yıllardaki ismiyle Süper Lig tari-
hinde ilk resmi golü İzmirsporlu Öz-
can Altuğ attı.İzmirspor’un, 21 Şubat 
1959’da Alsancak Stadı’nda Bey-
koz’u 2-1 yendiği maçın 11. dakika-
sında meşin yuvarlağı rakip filelere 
gönderen Özcan, böylece lig tarihine 
de geçti. Lig tarihindeki ilk golü yi-
yen ise bu maçta Beykoz’un kalesini 
koruyan Sıtkı Taşer oldu. Ayrıca bu 
maçta ilk gol kararını veren hakem 
de Osman Yereşen olarak kayıtla-
ra geçti. Bu arada, lig tarihinde ilk 
penaltı atışını, 15 Mart 1959’da Fe-
nerbahçe’nin Beykoz’u 2-1 yendiği 
maçta sarı-lacivertli takımdan Lefter 
Küçükandonyadis kaydetti.
ŞENOL GÜNEŞ’TEN GOL YEMEME 

REKORU
Lig tarihinde en uzun süre gol 

yememe rekoru Trabzonspor’un 
efsane kalecisi Şenol Güneş’e ait. 
Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda 
toplam 1112 dakika süreyle kalesin-
de gol görmeyerek, ulaşılması zor 
bir rekora imza attı. Şenol Güneş, 
üst üste 12 maç kalesini gole kapat-
tı. Şenol Güneş’in kalesini koruduğu 
Trabzonspor, 4. haftadaki 1-1’lik 
Fenerbahçe maçının ardından 17. 
haftadaki 1-1’lik Adana Demirspor 
karşılaşmasına kadar gol yemedi.

BEŞİKTAŞ’IN 48 MAÇ 
BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş, lig tarihinde en uzun 
süre yenilmeyen ekip olarak tarihe 
damgasını vurdu. Siyah-beyazlılar, 
1990-1991 sezonunun 26. hafta-
sında Ankara’da Gençlerbirliği’ne 
2-0 yenildikten sonra, 1991-1992’yi 
yenilgisiz kapattı. Beşiktaş, tam 48 
hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 
13. haftasında Galatasaray’a 3-1 
yenilerek, ulaşılması güç bir seriye 
son vermek zorunda kaldı.

DATCU, KALEYE DUVAR ÖRDÜ
Lig tarihinde bir sezonu en az 

golle kapatan takım Fenerbahçe, 
kaleci ise Ilie Datcu oldu. Sarı-la-
civertliler, 1969-1970 sezonunda 
30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol 
görürken, maç başına 0,2 gol yiyen 
Rumen Datcu da muhteşem bir 
performans göstererek, Türk futbol 
tarihine ismini yazdırdı. Lig geçmi-
şinde bir sezonda üst üste en çok 
maç kazanma rekoru da Beşiktaş’a 
ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 se-
zonunda 10-22. haftalarda üst üste 
13 maç kazandı, bu rekora şimdiye 
kadar ulaşan takım çıkmadı.

TANJU ÇOLAK’IN REKORLARI
Türk futbolunun en golcü isim-

lerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı 
rekora sahip durumda. Golcü fut-
bolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 
39 golle, bir sezonda ligin en fazla 
gol atan oyuncusu unvanının sahibi. 
Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle 
de bir müsabakada en fazla gol atan 
futbolcu oldu. Tanju Çolak, 1992-
1993 sezonunda Fenerbahçe’nin 
İstanbul’da Karşıyaka’yı 7-1 yendiği 
maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez 
fileleri sarsarken, ayrı bir rekora 
daha imza attı.

LİGDEN DÜŞMEYENLER
Ligin kuruluşundan bu yana 

küme düşmeyen sadece 7 takım 
var. Türk futboluna damga vuran 
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Trabzonspor, ligden düşmeyen 
takımlar olarak tarihteki yerlerini 
aldı. Ayrıca, ligdeki yedinci sezonu-
nu yaşayacak Akhisarspor, üçüncü 
sezonunu geçirecek Alanyaspor ile 
ikinci sezonunu başlayacak Yeni 
Malatyaspor da bu acıyı tatmadı. Lig 
tarihinde en çok küme düşen takım 
unvanı Samsunspor’a ait. Kırmı-
zı-beyazlı ekip, 30 kez mücadele et-
tiği en üst seviye lige 7 kez veda etti. 
Bu arada, Karşıyaka ile Kayserispor 
da ligden altışar kez düştü.

GALATASARAY’IN 
DEPLASMAN SALTANATI

Galatasaray, lig tarihinde dep-
lasmanda en uzun süre yenilmeyen 
takım unvanının sahibi olarak dikka-
ti çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 
1998’de Bursa’da Bursaspor’a 3-2 
yenildiği maçın ardından, üst üste 
40 deplasman maçında yenilmedi. 

1999-2000 sezonunun 33. haftasın-
da İzmir’de Altay’a 1-0 yenilen Gala-
tasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda 
yitirerek ayrı bir rekor kırdı.

GALATASARAY’IN 25
 MAÇLIK SERİSİ

Galatasaray, lig tarihinde ken-
di evinde üst üste en çok kazanan 
takım unvanının da sahibi duru-
munda. 2000-2001 sezonunun 32. 
haftasında, 13 Mayıs 2001’de Ali 

Sami Yen Stadı’nda MKE Ankara-
gücü’ne 2-1 yenilmesinin ardından, 
34. haftada Trabzonspor galibiyeti 
ile seriye başlayan sarı-kırmızılılar, 
şampiyon kapattığı 2001-2002’de 
evindeki tüm maçları kazandı. Ga-
latasaray, 2002-2003 sezonunun 
16. haftasında evinde Beşiktaş’a 
İbrahim Üzülmez’in golüyle 1-0 ye-
nilerek, 25 maçlık galibiyet serisine 
son verdi. Beşiktaş ayrıca, bundan 
bir önceki sezon da Fenerbahçe’ye 
ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisi-
ne yine deplasmanda 2-1 kazanarak 
son vermişti.

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ FARK

Ligin 60 yıllık geçmişinde en 
farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş 
elde etti. Siyah beyazlılar, 1989-
1990 sezonun 6. haftasında, 15 
Ekim 1989’da İstanbul’da Adana 
Demirspor’u 10-0 yenerek tarihe 
geçti. Beşiktaş’ın gollerini atan Ali 
Gültekin (4), Metin Tekin (3) ve Fey-
yaz Uçar (3), siyah beyazlıların uzun 

süre dillerinden düşürmediği beste-
ye konu olmuştu.

GOL REKORU KIRILAN MAÇ
Lig geçmişinde şimdiye dek bir 

maçta en çok 12 gol atıldı.
Fenerbahçe ile Gaziantepspor 

arasında 1991-1992 sezonunun son 
haftasında, 16 Mayıs 1992’de Kadı-
köy’de yapılan maçı sarı-lacivertliler 
8-4 kazanırken, filelere giden top-
lam 12 gol, bir maçta atılan en fazla 
gol olarak tarihe geçti.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON 
BEŞİKTAŞ

Ligin 60 yıllık geçmişinde şim-
diye kadar sadece 2 takım sezonu 
yenilgisiz kapatabildi. Galatasaray, 
1985-1986 sezonunda 36 maçta 
yenilgi yüzü görmemesine karşın 
ligi şampiyon Beşiktaş’ın ardından 
averajla ikinci sırada tamamladı. 
Beşiktaş ise 1991-1992 sezonunda 
30 maçta yenilgi almadan şampi-
yonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk 
ve tek takım olmayı başardı. 
GALATASARAY’DAN GOL REKORU

Lig tarihinde bir sezonda atılan 
toplam gol sayısı bakımından gol re-

koru ise Galatasaray’a ait. Sarı-kır-
mızılı ekip, 1962-1963 sezonunda 
iki aşamalı olarak gerçekleştirilen 
ligde, 42 maçta toplam 105 gol kay-
detti. Öte yandan, Fenerbahçe ise 
1988-1989 sezonunda 36 maçta ra-
kip filelere toplam 103 gol attı.

BEŞİKTAŞ “KIZARDI”
Türkiye’nin 60 yıllık en üst 

kademe lig tarihinde bir maçta 5 
oyuncusu birden kırmızı kart gö-
rerek hükmen yenik sayılan tek 
takım Beşiktaş oldu. 2003-2004 
sezonunun 18. haftasında, 25 Ocak 
2004’te BJK İnönü Stadı’nda oyna-
nan Beşiktaş-Samsunspor maçında 
siyah-beyazlı oyunculardan Carlos 
Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, 
Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pan-
cu ve İlhan Mansız, maçın hakemi 
Cem Papila tarafından kırmızı kartla 
oyundan atıldı. Hakem Papila, skor 
4-1 Samsunspor lehineyken, 85. da-
kikada gösterdiği son kırmızı kartın 
ardından kurallar gereği maçı biti-
rirken, Türkiye Futbol Federasyonu, 
skoru hükmen 4-0 olarak tescil etti. 
Ayrıca, 2001-2002 sezonunda Fe-
nerbahçe’nin 1-0 kazandığı Galata-
saray maçında sarı-kırmızılı takım-
dan Emre Aşık, Joao Batista, Hasan 
Şaş ve Bülent Korkmaz, aynı se-
zonda Antalyaspor’un 4-2 kazandığı 
Trabzonspor maçında bordo-mavili 
ekipten Metin Aktaş, Mustafa Macit 
Güven, Hasan Üçüncü ve Gökhan 
Kolomoç, 2014-2015 sezonunda 2-2 
biten İstanbul Başakşehir-Fenerbah-
çe maçında sarı-lacivertli takımdan 
Mehmet Topuz, Caner Erkin, Bruno 
Alves ve Pierre Webo, 2015-2016 
sezonunda da Galatasaray’ın 2-1 
kazandığı Trabzonspor maçında 
bordo-mavili ekipten Özer Hurmacı, 
Aykut Demir, Luis Pedro Cavanda ve 
Salih Dursun, kırmızı kartla oyun dışı 
kaldı ve takımları maçı yedişer kişi 
tamamladı.

EN ÇOK GOL ATAN 
YABANCI GOMİS

Ligde en fazla gol atan yabancı 
futbolcu rekoru Bafetimbi Gomis ait. 
Fransız futbolcu, geçen sezon Gala-
tasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 
29 kez ağları havalandırarak, ligin 
en golcü yabancı oyuncusu unva-
nına sahip oldu. Eski rekor 28 golle 
eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de 
Souza’da bulunuyordu.

FENERBAHÇE VE 
GAZİANTEPSPOR’UN 

YABANCI UNUTKANLIĞI
Fenerbahçe, teknik direktör 

Mustafa Denizli yönetiminde şam-
piyonluğa ulaştığı 2000-2001 se-
zonunun 5. haftasında, 16 Eylül 
2000’de tarihsel bir hata yaptı ve yö-
netmeliklere aykırı olarak 6 yabancı 
oyuncuyu aynı anda sahaya sürdü. 
Fenerbahçe’nin, BJK İnönü Stadı’n-
da Beşiktaş’a sahada 3-0 yenildiği 
maçın sonucu federasyon kararıyla 
hükmen 3-0 tescil edildi.

Aynı anda 5 yabancı oyuncunun 
sahada bulunabildiği söz konusu 
sezonda sarı- lacivertli takımda, 64. 
dakikada Elvir Balic’in yerine Milan 
Rapaic’in oyuna girmesiyle, sahada 
6 yabancı futbolcu bulunmuş oldu. 
Bu durumda, Türkiye Futbol Fede-
rasyonunun “5 artı 1” kuralını ihlal 
eden sarı-lacivertliler, federasyon 
kararıyla 3-0 hükmen mağlup ilan 
edildi. Fenerbahçe’de, Beşiktaş 
karşısında 64. dakikadan itibaren 
sahada Nikola Lazetic, Kennet An-
dersson, Haim Revivo, John Mosho-
eu, Zoran Mirkovic ve Milan Rapaic 
yer aldı.

2011-2012 sezonunda ise Gazi-
antepspor aynı hataya düştü. Ligin 
26. hafta maçında Trabzonspor ile 
Gaziantepspor karşı karşıya gelir-
ken, kırmızı-siyahlı takım 6 yabancı 
kuralını ihlal etti. 61 ile 65. dakikalar 
arasında 7 yabancıyla karşılaşmayı 
sürdüren Gaziantepspor, kural ihla-
li yaptı. Gaziantepspor’un yabancı 
futbolcularından Karcemarskas, 
Ivan, Dany, Binya, Sapara ve Po-
pov, Trabzonspor karşısına ilk 11’de 
sahaya çıktı. Mücadelenin 61. daki-
kasında Cenk Tosun’un yerine Sosa 
oyuna dahil oldu ve Hüseyin Avni 
Aker Stadı’nda Gaziantepspor 7 ya-
bancı ile oynamaya başladı. Teknik 
direktör Hikmet Karaman, 65. daki-
kada Popov’un yerine Turgut Doğan 
Şahin’i oyuna aldı ve yabancı sayısı 
6’ya düştü. Ancak Gaziantepspor 4 
dakika süreyle 7 yabancı ile oyna-
dı. Sahada 4-1 Trabzonspor lehine 
biten maç federasyon kararıyla 4-0 
hükmen tescil edildi.

KURAL HATASI
Lig tarihinde şimdiye dek kural 

hatasından dolayı 4 maç tekrar edil-
di. 1994-1995 sezonunun 2. hafta-
sında, 21 Ağustos 1994’te Gaziantep 
Kamil Ocak Stadı’nda Gaziantepspor 
ile Denizlispor arasında yapılan 
ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine so-
nuçlanan maçta Gaziantepspor, 
kazandığı bir ofsayt atışını rakip sa-
hadan kullandı. Hakem Sebahattin 
Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat 
etmeyince, oyun devam etti. Tele-
vizyonlarda kural ihlalinin gösteril-
mesi sonucunda, yapılan başvuru 

sonucunda maç iptal edilerek kural 
hatası nedeniyle yeniden oynandı. 
Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 
kazandı.

2003-2004 sezonunda, 8 Kasım 
2003’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğ-
lu Stadı’nda yapılan ve 1-1 sonuç-
lanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 
maçında hakem Ali Aydın, 86. daki-
kada 2. sarı kartı gösterdiği Çaykur 
Rizesporlu futbolcu Gustavo Victo-
ria’ya kırmızı kart göstermediğinden 
dolayı oluşan kural hatası nedeniyle 
karşılaşmanın tekrarına karar veril-
di. 18 Ocak 2004’te yapılan tekrar 
maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

2004-2005 sezonunun 19. haf-
tasında, 6 Şubat 2004’te BJK İnönü 
Stadı’nda yapılan Beşiktaş-Genç-
lerbirliği maçında bu kez hakem 
Kuddusi Müftüoğlu kural hatası 
yaptı. Müftüoğlu, 1-1 biten maçta, 
Gençlerbirliği’nin serbest vuruştan 

attığı gol sırasında, önce oyunu baş-
latmak için ilk düdüğü, daha sonra 
Beşiktaşlı Tayfur Havutçu’nun barajı 
ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci dü-
düğü çaldı. Pozisyonun devamında 
top kaleye gidince üçüncü bir düdük 
daha çalan Müftüoğlu, kural hatası-
na neden oldu. 9 Mart’ta tekrarlanan 
maç 0-0 bitti.

2013-2014 sezonunun 15. hafta-
sında, 15 Aralık 2013’te Kasımpaşa 
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 
oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş mü-
sabakasında hakem Barış Şimşek 
kural hatası yaptı. Maçta Kasımpa-
şalı futbolcu Ryan Donk’un 30. da-
kikada elinde tuttuğu sahaya giren 
ikinci topu, ceza sahası içinde uygun 
durumda bulunan Hugo Almeida’nın 
ayağındaki meşin yuvarlağa doğru 
atarak Beşiktaş’ın ciddi atağını kes-

mesi, beraberinde büyük tartışma-
ları gündeme getirdi. Maçın hakemi 
Barış Şimşek, bu pozisyon sonrası 
Kasımpaşalı futbolcuyu sarı kartla 
cezalandırıp oyunu hakem atışıyla 
yeniden başlattı. Kasımpaşa’nın 
2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçın 
ardından, karara tepki gösteren Be-
şiktaş yönetiminin federasyona itira-
zı sonrası 11 Şubat 2014’te yapılan 
tekrar maçından Beşiktaş 3-0 galip 
ayrıldı.

SEYİRCİ REKORU
Lig tarihinde seyirci rekorunun 

kırıldığı maç, 2013-2014 sezonunun 

5. haftasında, Beşiktaş ile Galatasa-
ray arasında 22 Eylül 2013’te İstan-
bul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 
sarı-kırmızılı ekibin hükmen 3-0 ka-
zandığı karşılaşma oldu. Tamamen 
Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı 
olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli seyir-
cinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 
70 bin 125 biletli seyirciyle, 2003-
2004 sezonunda, 21 Eylül 2003’te 
yine aynı statta oynanan Galatasa-
ray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde 
kırılmıştı.

EN ERKEN GOL
Lig tarihinin bilinen en erken 

golünü, 2008-2009 sezonunda De-
nizlispor’un Trinidad ve Tobagolu 
futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı. 
Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 
2008’de Eskişehir’de yapılan ve Es-
kişehirspor’un 4-3 kazandığı maçın 
12. saniyesinde fileleri havalandıran 
Roberts, ligin bilinen en erken golü-

ne imza koydu.
EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 

ANADOLU TAKIMI
Ligin 60 yıllık geçmişinde, 

şampiyonluklar yaşayan Fener-
bahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve 
Trabzonspor dışında, sezonu en 
çok puanla kapatan Anadolu takımı, 
2009-2010 şampiyonu Bursaspor 
oldu. Süper Lig’de 2009-2010 
sezonunu 75 puanla zirvede ta-
mamlayan yeşil-beyazlı ekip, aynı 
zamanda Trabzonspor’un ardından 
Anadolu’dan çıkan ikinci şampiyon 
olma başarısı gösterdi. Bu arada, 
2008-2009 sezonunda Sivasspor, 
2009-2010’da da Bursaspor, 23’er 
galibiyetle, “Dört büyükler”’ dışında 
sezonu en çok galibiyetle tamamla-
yan takım unvanını aldı.
n AA
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Mehmet Baykan, 
Kartal’ı ziyaret etti

Polatoğlu’nun yeni 
antrenörü Erçin oldu

Mehmet Baykan’dan 
Yıldırım’a tebrik

Konya 1. Amatör Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 
Polatoğlu Ahşap Spor Kulübü, antrenör Fevzi Erçin ile söz kesti. Başkan 
Mustafa Polat ve yönetim kurulu üyeleri Serhat Çelik, Mehmet Polat, 
Mehmet Yaman ve İbrahim Karabacak ile masaya oturan başarılı antre-
nör Fevzi Erçin, kaliteli ve izlenesi bir futbol takımı kurmak için çalışma-
lara başlayacaklarını söyledi. Başkan Mustafa Polat ise Polatoğlu Ahşap 
firmasının sponsorluğunda kurumsal bir yapı ile gençlere ve spora katkı 
vermek adına hareket edeceklerini belirterek yeni sezonun hayırlı olma-
sını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, U16 Milli Takım Antrenörlüğü-
ne getirilen Konyalı teknik direktör Mehmet Yıldırım ile biraraya geldi. 
Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Konya’da oynanan Süper Kupa ma-
çını takip etti. Konyalı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, yeni göre-
vinde Mehmet Yıldırım’a kutlarken, Türk futbolu adına kendisine başarı 
diledi. Yıldırım, güzel dilekleri için Mehmet Baykan’a teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Süper Lig temsilci-
miz Atiker Konyaspor’u ziyaret etti. Kulüp binasına yapılan ziyarette, 
Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, 2. Başkan Selçuk Aksoy ve Kon-
yaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bulundu. Burada yapılan sohbet-
te kulübün son durumu hakkında Genel Müdür Mehmet Baykan, bilgi 
aldı. Baykan yaptığı açıklamada, 2018 – 2019 sezonunun Konyaspor’a 
ve bütün takımlara hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Hilmi Kulluk, 
Selçuk Aksoy ve Rıza Çalımbay ise ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

TÜFAD’da Karababa 
dönemi devam ediyor

Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor Perulu milli futbolcu 
Paolo Hurtado ile resmi sözleşme 
imzaladı. Konya Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu Basın Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen imza tö-
reninde Konyaspor İkinci Başkanı 
Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı 
Abbas Kılıç, as başkanlar Osman 
Koçak ve Mustafa Aydınalp da ha-
zır bulundu.

‘CAMİANIN HEYECANLA 
BEKLEDİĞİ TRANSFER’

İmza töreninde konuşan yeşil 
beyazlı takımın As Başkanı Osman 
Koçak, “Transfer dönemi içinde 
önemli isimleri Atiker Konyaspor’u-
muza kazandırdık. Onlardan bir 
tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi 

çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze 
önemli katkılar sağlayacağına ina-
nıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado 
ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 

Camiamızın heyecanla bu transferi 
beklediğini biliyoruz. Ancak taraf-
tarlarımız imzanın bu saate kadar 
uzamasının haklı sebepleri olduğu-

nu mutlaka değerlendireceklerdir. 
Sonuç itibariyle karşılıklı olarak 
her konuda anlaştık. Her iki tarafa 
da hayırlı olsun” dedi. 

‘MUAZZAM BİR AMBİYANS VAR’ 
Atiker Konyaspor’un Vitoria 

Guimaraes’ten yeni transferi Paola 
Hurdato ise, “ Daha önce muaz-

zam bir ambiyansın olduğu bu şe-
hirde ve stadyumda sahaya çıkma 
şansını yakalamıştım. Şimdi artık 
Konyaspor’dayım ve takımımız için 
büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza 
katkı sağlamaya gayret edeceğim” 
şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan 
Hurdato orta saha ve forvet arka-
sında görev yapıyor. Geçtiğimiz 
sezon Vitoria Guimaraes takımında 
forma giyen Hurdato 28 Eylül’de 
2017’de Konya’da Konyaspor ile 
oynanan ve 2-1 yeşil beyazlı takı-
mın kazandığı UEFA Avrupa Ligi 
maçında konuk ekibin golünü at-
mıştı. Hurdato Atiker Konyaspor’da 
16 numaralı formayı giyecek.
n SPOR SERVİSİ

Galatasaray ile T.M. Akhisarspor ara-
sında Konya’da oynanan Turkcell Süper 
Kupa maçını protokol tribününden takip 
eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Kasapoğlu, müsabakanın devre arasında 
2018-19 sezonunda hizmet verecek olan 
Riyaset Locasında incelemelerde bulun-
du.

Karşılaşmanın devre arasında Spor 
Genel Müdürü Mehmet Baykan ile birlik-
te Riyaset Locasına inen Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Kasapoğlu burada Konyaspor 
Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk’tan loca hak-
kında bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Son derece 
konforlu, iyi düşünülmüş, çok emek har-
candığı belli olan bir hizmet ortaya çık-
mış. Başta Sayın Başkanımız Hilmi Kul-
luk olmak üzere emeğe geçenleri tebrik 

ediyorum. Gönlümüz tabii, Türkiye’deki 
diğer stadyumlarda da benzerlerinin ço-
ğalmasını arzu ediyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Kasapoğlu’nun hizmete Süper Kupa ma-
çında açılan Riyaset Locasındaki yaptığı 
incelemelere Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan’ın yanı sıra Vali Yakup Can-
bolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Başkan Hilmi Kulluk, Gençlik Hizmetleri 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve ilgililer 
eşlik etti.Konyaspor’dan konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, “Riyaset Locası ve 
koridorları için yapılan harcamalar kulübe 
mahsup edilmedi. A Protokolün ağırlana-
cağı Riyaset Locası’nın tüm masrafları 
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanımız Hilmi 
Kulluk ve yönetimimiz tarafından karşı-
landı” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Bakan Kasapoğlu, locaya hayran kaldı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Konya Şube Başkanlığı’na İsmet Karababa, yeniden 
seçilerek güven tazeledi. Daha önce üç dönem başkanlık yapan Karababa, 4. döneminde 

de ses getirecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti  
TÜFAD Konya Şubesi’nde başkan-

lık seçimi dün gerçekleştirildi. Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirilen se-
çimde mevcut başkan İsmet Karababa, 
güven tazeledi. Tek listeyle gidilen ge-
nel kurulda Karababa, ipi göğüsleyerek 
bir dönem daha başkanlık koltuğuna 
oturmaya hak kazandı. Daha önce 
farklı dönemlerde 3 kez seçim kazanan 
İsmet Karababa, dernek başkanlığında 
4. dönem ve 10. yılına hazırlanıyor. 
Başkanlık döneminde derneğe bina 
kazandıran ve yaptığı çeşitli organizas-
yonlarla ses getiren İsmet Karababa ve 
ekibi, yeni dönemde de oldukça iddialı. 

‘STADIN YIKILMASIYLA 
KENDİ MÜLKÜMÜZÜN 
DEĞERİNİ ANLADIK’

TÜFAD Konya başkanlığındaki 4. 
dönemine başlayan UEFA Pro Lisanslı 
teknik direktör İsmet Karababa, seçim 
sonrası yaptığı konuşmada, “TÜFAD 
Konya Şubesi kurucularından biri ola-
rak, çeşitli dönemlerde yönetimlerde 
çeşitli görevlerde bulundum.  2006 – 
2012 Yılları arasında başkan olarak gö-
rev yaptığım dönem içinde, başta 2007 
Mevlana yılında olmak üzere önemli 
organizasyonları hayata geçirerek şeh-
rimizin tanıtımına, futbol ailesinin bir-
likteliği ve dayanışması adına önemli 
katkı veren hizmetlerimizin yanında, 
mali yönden de güçlü bir yapı bırakmış-
tık. Bunların içinde en anlamlısı derne-
ğimizi kendi mülküne kavuşturmak ol-
duğunu bugün Atatürk stadının yıkılma 
kararıyla çok iyi anlıyoruz” dedi. 

‘GÖREVE GELDİĞİMİZDE
 PARA YOKTU!’

2015 Yılında yeniden göreve gel-
diklerinde mali yönden çok kötü bir 
tablo ile karşılaştıklarını anımsatan 
Karababa, “Misafir ağırlamalarını 
dahi ekip arkadaşlarımla birlikte ken-
di cebimizden yaparak yola koyulduk. 
Bugün ekonomik anlamda toparlanan 
şube konumuna getirdiğimizi söyleye-
bilirim. Yönetim kurulumuzun vizyonu 
içinde bizden beklentilere de cevap 
verme adına hiçbir şubemizin talip ol-
maya cesaret edemediği geleceğin yıl-

dızları organizasyonuna biz talip olduk 
ve 45 şubemizin katıldığı 15 Temmuz 
Demokrasi Günü Geleceğin Yıldızları 
Futbol Şölenine ev sahipliği yaparak 
hep ülkemiz, hem şehrimiz adına 
önemli bir hizmeti vermiş olduk” ifade-
lerini kullandı. 

‘KİMSEYE VEFASIZLIK 
YAPMADIK’

Antrenör camiasının vefasızlığına 
uğradığını ve buna rağmen hiçbir ke-
sime vefasızlık yapmadıklarını akta-
ran Karababa, şunları kaydetti: “Vefat 
eden ve yaşayan efsane isimlerimizi 
organizasyonlarımız içinde hep hatır-
layan olduk. Geleneksel hale getirdiği-
miz başta antrenörlerimiz olmak üzere 
her kesimden başarılı gördüğümüz 
isimleri “Yılın Altın Adamları” orga-
nizasyonumuz içinde değerlendirerek 
futbolumuzun başarısı ve gelişmesine 
katkı sunmayı amaçlayan faaliyetimizi 

hiç aksatmadan de-
vam ettirdik. TÜFAD 
varlığını, etkinliğini 
hissettirecek çalış-
malar içinde olmaya 
çalışarak, içinde ya-
şadığımız toplumun 
birlikteliğine, genç-
lerimizin gelişmesi, 
futbolumuzun başa-
rısı adına çalışaca-
ğımızı aynı kararlılık 
içinde sürdüreceği-
miz bilinmenizi iste-
rim.”

İŞTE YENİ 
YÖNETİM

İsmet Karaba-
ba’nın yeni yönetim kurulu listesinde 
şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. Turgut 
Kaplan, Dr. Ayhan Yalnız, Mehmet 
Tavukçu, Abdüllatif Ünlüzeybek, Erkan 

Ceylan, Ali İğdeler, Yavuz Yılmaz, Dr. 
Mehmet Fatih Yüksel, İsmail Kalkan, 
Fikret Tansal, Abdullah Yaman, Recep 
Alkan, Mümin Duru, Ali Rıza Özen.
n SPOR SERVİSİ

Paolo Hurtado: Takımım için hırsla çalışacağım
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Biletler 
satışa çıkıyor

Atiker Konyaspor’un 12 Ağustos Pazar 
günü saat 19.30’da Erzurumspor ile oyna-
yacağı karşılaşmanın bilet satışı bugün saat 
12:00’de başlayacak.

Geçtiğimiz sezon 12 Mayıs’ta Göztepe 
ile iç sahada oynanan karşılaşma sonrasın-
da PFDK saha olayları ile çirkin ve kötü te-
zahürattan ötürü kart bloke cezası vermişti. 
Buna göre Kuzey ALT C ve D Blok ile MEDAŞ 
BATI ALT C ve E Bloklara giriş yapan taraf-
tarlar elektronik bilet kapsamında, kartları 
bloke edildi. Bu bloklarda yer alan taraftarlar 
Erzurumspor ile oynanacak Süper Lig maçı-
na giriş yapamayacaklar. Ancak kombinele-
rini maçlık olarak transfer edebilecek ya da 
diledikleri takdirde Konyaspor’a devredebi-
lecekler.  

Stadyum gişelerinden ve www.passo.
com.tr’den satılacak biletlerin fiyatları şöyle:

1.Kategori   BATI ALT TRİBÜNÜ    100 TL
2.Kategori   BATI ÜST TRİBÜNÜ      50 TL
3.Kategori   DOĞU ALT TRİBÜNÜ   40 TL
4.Kategori   DOĞU ÜST TRİBÜNÜ   30 TL
5.Kategori   KALE ARKALARI            10 TL
6.Kategori   MİSAFİR TRİBÜNÜ       13 TL

n SPOR SERVİSİ

Parola:
İyi başla
iyi bitir!

Spor toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da ligin ilk haftasında 
oynanacak Erzurumspor maçı hazırlık-
ları kaldığı yerden devam ediyor. 

Eskişehirspor ile oynanan hazırlık 
maçının ardından Pazar günü çalışma-
larını devam ettiren Anadolu Kartalı bir 
günlük iznin ardından dün çalışmalara 
yeniden başladı. Yeşil beyazlılarda he-
def sezona iyi bir başlangıç yapıp, so-
runsuz bir şekilde tamamlamak.

LİGİN YENİ EKİBİ ERZURUMSPOR
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor ligin ilk haftasında 
Pazar günü saat 19.30’da Büyükşehir 
Belediyesi Erzurumspor ile evinde kar-
şılaşacak. Geçtiğimz sezon play-off’tan 
şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen 
Doğu Anadolu temsilcisi ligde kalıcı 
olabilmek için sezona iyi bir başlangıç 
yapma peşinde.

Mehmet Altıparmak yönetiminden 
Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Au-
remir, Lennart Thy, Gilles Sunu gibi 
tecrübeli isimleri kadrosuna katan Er-
zurumspor, sürpriz peşinde olacak.

KARTAL TARAFTARINA GÜVENİYOR
Sezona evinde başlayacak Atiker 

Konyaspor’un en büyük kozu her zaman 
olduğu gibi taraftarı. Pazar günü taraf-
tarının da desteği ile coşkulu bir galibi-
yet arzulayan Anadolu Kartalı rakibinin 
tecrübesizliğinden yararlanarak, baskı 
altına almayı planlıyor. Teknik direktör 
Rıza Çalımbay’ın özellikle maçın ilk bö-
lümünde baskılı oynamayı planladığı 
ve taraftarın da desteği ile ilk bölümde 
3 puanı koparmayı düşündüğü gelen 
bilgiler arasında.

SAHNE JOHAVİC’İN 
Devre arasında transfer edilen 

ancak Eto’o’nun ardında yedek kalan 
Atiker Konyaspor’un golcü oyuncusu 
Adis Jahovic, Erzurumspor maçında 
takımın en büyük silahlarından biri ola-
cak. Kulübede olduğu dönemde sorun 
çıkarmayarak profesyonelliği ile örnek 
olan Adis, bu sezon takımın gol yükünü 
üstlenecek oyuncu olacak. Jahovic’in 
özellikle iç saha maçlarında taraftar 
desteği ile birlikte yıldızlaşması bekle-
niyor.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da 
Spor Toto Süper Lig’in 

ilk haftasında oynanacak 
Erzurumspor maçı hazırlıkları 
kaldığı yerden devam ediyor. 
Yeşil beyazlılar, ilk hafta ligin 

yeni ekibi Erzurumspor’u 
mağlup ederek sezona 

iyi başlamak ve sorunsuz 
tamamlamak istiyor
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