
Başkan Altay aracını tahsis etti Tiyatro ile manevi hava oluşuyor
Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz’da 
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
görevliyken şehit olan Konyalı 
polis memuru Battal Yıldız’ın 
şehadetinin yıl dönümünde 
vasiyeti şehidin eşi tarafından 
yerine getirilerek şehidin 
iki çocuğu sünnet ettirildi. 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 
makam aracını şehit 
polisin sünnet olan iki 
oğlu için tahsis etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu Belediyesi’nin 
“Selçuklu Torunları Os-

manlı’nın İzinde” sloga-
nıyla sürdürdüğü Bilecik 

ve Söğüt kültür turlarında 
3. etap sürüyor. 1200 vatan-

daşın yararlanacağı etkinlik 
kapsamında her gün 40 kişilik 

turlar ile Selçuklu torunları 
Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi’ye 

duaya gidiyor. Organizasyona 
katılan vatandaşlara bir de tiyatro 

sürprizi ile yaşatıyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

03 Özboyacı’dan 
personele eğitim 07 Selçuklu’da modern 

fiziki belediyecilik 11 Sigarayı bıraktı 
şimdi biriktiriyor

ANLAYIŞIMIZIN OMURGASI
İNSAN ODAKLI HİZMET

SİNEKLERDEN BIKAN
PVC’YE KOŞUYOR

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi açıldı

PVC sektöründe yaz hareketliliği

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi düzenlenen tö-
renle açıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi, alnımızın akıyla 
4 yılda projelendirip hizmete aldığımız onlarca kalı-
cı eserden biri. Belediyecilik anlayışımızın omurga-
sı insanımıza hizmet etmek ve insanımız oldu” dedi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte PVC sektöründe 
de hareketlilik yaşanıyor. Balkonlarını camla kapat-
tırmak ve sineklerin girmemesi için pencerelerine 
sineklik taktırmak isteyen vatandaşlar PVS sektö-
rüyle uğraşan esnafların yolunu tutuyor.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘İnanç ve düşünce
sorunu yaşıyoruz’

KTO Karatay’a 
yeni bölüm

Çekya’da eksiler
artıya dönüştü

İşsizlik rakamları
olumlu karşılandı

Temel Seviye Tahkik Kursunu 
başarıyla tamamlayan 30 kursi-
yere sertifikaları verildi.  Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, İslam Dünyası 
ve insanlığın günümüzde 
çok önemli inanç ve düşünce 
sorunları yaşamakta olduğunu 
ifade etti. n SAYFA 14’TE

KTO Karatay Üniversitesi eği-
time katkılar sunmaya devam 
ediyor. KTO Karatay Üniver-
sitesi  Yabancı Diller Yükse-
kokulu bünyesinde Mütercim 
Tercümanlık-İngilizce Bölümü 
açıldı. n SAYFA 2’DE

Konya’da eğitim gören İMKB 
Gazi Mustafa Kemal Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri ‘Turizmde Eksiler 
Artıya Dönüşüyor’ başlıklı 
Erasmus+ projesi kapsamında 
Çekya’nın Prag şehrinde staj 
yaptı. n SAYFA 3’TE

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk, işsizlik 
rakamlarının yeniden tek haneye 
düşmesinin iş dünyasına moral 
verdiğini belirterek, “Büyümenin 
işsizlik rakamlarını aşağıya doğ-
ru çekmesi olumlu bir gelişme-
dir” dedi. n SAYFA 15’TE
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Duygulandıran açılış

Çetmili (Akçabelen) Kara Ali Çavuş destanının simgeleyen şehit 
baba oğul anıtı törenle açıldı. Törene katılan Kara Ali Çavuş ve oğlu 
Mehmet Onbaşı’nın torunları duygu dolu anlar yaşadı. n SAYFA 5’TE

Yetimlere yardım eli

Dost Eli Derneği çalışmalarına destek veren Genç Dost Eli ekibiyle 
Afrikalı yetimler için Burkina Faso’ya gitti. Ekip, yetimhanelerde 
eğitici ve eğlendirici çalışmalar gerçekleştirecek. n SAYFA 6’DA

İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Araştırması’nda 

Konya’dan 16 dev firma 
listeye girmeyi başardı. 

Geçen yıl 13 firmanın 
olduğu listeye bu yıl 
16 firmanın girmesi 

gururlandırdı

İkinci 500, 3 arttı

İnşaatlardan
düşüyoruz!

İş güvenliğinin henüz Türkiye’de oturmadığın belirten Güveniş OSGB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Onur Yücel, “Bana bir şey olmaz” mantığının cana mal olduğunu 

söyledi. Özellikle inşaat sektörüne dikkat çeken Yücel, sektördeki en çok iş kazasının 
yüksekten düşme olduğunun bilgisini verdi.  n HABERİ SAYFA 17’DE Yusuf Onur Yücel

TARIMSAL SANAYİ
DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
2017 yılı verileri dikkate alınarak hazırla-
nan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu Araştırması”nda Konya’dan 
16 firma listeye girmeye başardı. Her yıl 
olduğu gibi listede tarım ve tarıma daya-
lı sanayi kuruluşlarının yer alması ise ta-
rım sektörünün Konya’daki önemini bir 
kez daha ortaya koydu.

LİSTEYE GİREN 
16 DEV FİRMA

Listeye giren firmalar şöyle; Helvacıza-
de Gıda, Akova Süt, Kombassan Kağıt, 
Hekimoğlu Un, Konya Çimento, Enka 
Süt, Safa Tarım, Büyük Hekimoğulları, 
Altınapa Değirmencilik, RTM Tarım 
Kimya, Kompen PVC, Selva Gıda Sana-
yi, Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri, 
Golda Gıda, Panplast Sulama Tarım Se-
zersan Matbaacılık.  n HABERİ SAYFA 4’TE
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KTO Karatay Üniversitesi’nde yeni bölüm açıldı
Konya’nın dünyaya açılan 

vizyonuna katkı sağlayan,kadim 
mirasın temsilcisi KTO Kara-
tay Üniversitesi eğitime katkılar 
sunmaya devam ediyor. KTO 
Karatay Üniversitesi  Yabancı 
Diller Yüksekokulu bünyesinde 
Mütercim Tercümanlık-İngilizce 
Bölümü açıldı.

Geçtiğimiz yıl Mütercim Ter-
cümanlık-Arapça Bölümü’nü, bu 
yılda da şehrin ve ülkenin ihtiyaç 
duyduğu bölümlerden birisi olan 
Mütercim-Tercümanlık İngilizce 
Bölümünü, Yabancı Diller Yük-
sekokulu bünyesinde eğitime 
açan KTO Karatay Üniversitesi, 
dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yal-
nızca dil düzeyinde gerçekleşen 
bir etkinlik olarak değil, kültür-
lerarası iletişim olarak algılayan 
çevirmenler yetiştirmeyi hedef-
liyor. KTO Karatay Üniversitesi 

Mütercim Tercümanlık-İngilizce 
Bölümü, yurt dışı tecrübesi olan 
öğretim üyelerinden oluşan güç-
lü kadrosuyla 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılında 35’i burslu 
olmak üzere toplamda 50 kişilik 
kontenjanı ile öğrencilerini bek-
liyor.

İHTİYACA YÖNELİK BÖLÜMLER
Dünya ülkeleriyle siyasi, ti-

cari, kültürel alanlarda artan 
ilişkilerimizin İngilizce ve diğer 
dillerde tercüman ihtiyacını art-
tırdığını belirten, KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk, “Bilginin 
çeşitli kanallar yoluyla bir dilden 
bir dile iletilmesini mümkün 
kılan ve kültürlerarası iletişim 
aracı olan çeviriye duyulan ge-
reksinim, günümüzde kendini 
daha çok hissettirmektedir. Gü-
nümüzde, çeviri etkinliğinin ve 
çevirmenlik mesleğinin toplum 
ve iş yaşamındaki önemi büyük 
bir hızla artmaktadır. Üniversi-
temizin Mütercim-Tercümanlık 
İngilizce Bölümü gelişen, ken-
dine hedefler koyan şehrimizin 
ve ülkemizin yeni pazar arayı-
şı sürecinde nitelikli tercüman 

ihtiyacını giderecektir. Müter-
cim- Tercümanlık İngilizce Bö-
lümümüzün amacı, söz konusu 

alanlarda duyulan İngilizce çe-
virmen ihtiyacını karşılayacak 
mesleki bilgi ve donanıma sahip 

çevirmenler yetiştirmektir.” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Şehit Battal Yıldız’ın Türk mil-
letine emanet ettiği oğulları sünnet 
oldu. İstanbul  Tuzla’da girdiği ça-
tışmada görevi başında şehit olan 
polis memuru Battal Yıldız’ın Türk 
milletine emanet ettiği oğulları 
Hasan İlyas ve Mehmet Ali Yıldız, 
Akşehir’de Konya Ülkücü Ocakla-
rı Başkanı  Mustafa Taha Çini’nin 
kullandığı sünnet  aracı ve katıl-
dığı bir etkinlikle sünnet oldular. 

16 Temmuz 2017 yılında İstanbul 
Tuzla’da girdiği bir çatışmada gö-
revi başında şehit olan polis Me-
muru  Battal Yıldız’ın yetim kala iki 
çocuğu ve bu millete emanet olan 
oğulları  Hasan İlyas ve Mehmet 
ali Yıldız Akşehir’de organize sün-
net töreniyle sünnet oldular. Şehit 
Yıldız’ın oğulları Hasan İlyas ve 
Mehmet Ali ve ailesi sünnet düğü-
nü konvoyu ile ilk önce Akşehir Şe-

hitliğine giderek  babalarını ziyaret 
ettiler. Duygulu anların yaşandığı 
şehitlik ziyaretinden sonra düğün 
konvoyu Akşehir’de tur attı.

Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Mustafa Taha Çini, “Her şehidimi-
zin ailesi ve çocukları türk milletine 
emanettir. Bunun bilinci içerisin-
deyiz. Şehit polis memuru Battal  
Yıldız’ın çocukları  Hasan İlyas ve 
Mehmet Ali Yıldız’da bizlerin ço-

cuklarıdır. Bu çocukların ve aile-
sinin sünnet törenlerinde yanında 
olduk. İnşallah düğünlerinde de 
yanında oluruz” dedi. 

Sünnet düğünü konvoyundan 
sonra ilçe merkezindeki Şehit Nebi 
Arslan Öğretmenevi’nde mevlit 
okutuldu ve ardından katılımcı 
misafirlere yemek ikramında bu-
lunuldu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu torunlarına 
tiyatro sürprizi

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan “Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde” projesi kapsamında 
Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen 
kültür turlarında üçüncü etap 
sürüyor.  Selçuklu Belediyesi’nin 
“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde” sloganıyla sürdürdüğü 
Bilecik ve Söğüt  kültür turların-
da 3. etap sürüyor. 

1200 vatandaşın yararlana-
cağı etkinlik kapsamında her gün 
40 kişilik turlar ile Selçuklu to-
runları Şeyh Edebali ve Ertuğrul 
Gazi’ye duaya gidiyor.

Selçuklu Belediyesi’nin ilçe 
halkının sosyal ve kültürel haya-
tına zenginlik katmak amacıyla 
düzenlediği kültür ve tarih or-
ganizasyonu 24 Haziran tarihine 
kadar devam edecek. Organizas-
yonun tamamlanmasıyla birlikte 
3800 vatandaş projeden fayda-
lanmış olacak.  

Selçuklu Belediyesi’nin kül-
tür projesi “Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde” ile Bilecik ve 
Söğüt’e yüksek hızlı tren ile günü 
birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. 

Her gün 40’ar kişilik ekipler sa-
bah 06.50’de YHT ile Konya Tren 
Garı’ndan Bilecik’e hareket ediyor. 
Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e 
giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi 
ve eşsiz güzelliklerini, Osman Ga-
zi’nin Osmanlı Beyliği’nin temel-
lerini attığı ve bir dönem Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt 
ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğ-
rul Gazi’nin kabristanını da ziyaret 
ediyor.

Kültür ziyaretleri kapsamında 
Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Mü-
zesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü 
Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu 
Torunları, buradaki tarihi ve doğal 
güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. 

SELÇUKLU TORUNLARINA 
TİYATRO SÜRPRİZİ 

Bilecik kültür turlarının sorun-
suz ve verimli geçmesi için organi-
zasyon boyunca tüm çalışmaları en 
üst seviyede tutan Selçuklu Bele-
diyesi, her turun sonunda gerçek-
leştirilen anketlerle vatandaşların 
geziden memnuniyetleri değerlen-
diriliyor. Selçuklu Belediyesi, or-
ganizasyona katılan vatandaşlara 
bir de tiyatro sürprizi ile yaşatıyor. 
Söğüt’te Şeyh Edebali türbesini 
ziyaret eden misafirler Osmanlı 
Devletinin manevi kurucusu olan 
ve Osman Gazi’nin Kayın Pederi 
olan Şeyh Edebali temsilen canlan-
dırıldığı gösteri ile manevi bir hava 
yaşıyor. Gösteri de Osmanlın To-
runlarına birlik ve beraberlik içinde 
olmaları, ecdada saygı ve hürmette 
kusur işlenilmemesi gibi konular 
anlatılıyor. Konya’dan günü birlik 
Bilecik ve Söğüt’e giden Selçuklu 
Torunları kültür turlarından duy-
dukları memnuniyeti dile getiriyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya teşekkür eden 
ziyaretçiler “Ecdadımızın kahra-
manlıklarını anlamak ve gelecek 
nesillere aktarmak için düzenlenen 
bu anlamlı organizasyon ile diriliş 
ve kuruluşun şehrine yolculuk ger-
çekleştirdik. Gezi ile ecdadın feda-
kar ve kahramanlılarına yerinde 
şahitlik ederken böyle bir ecadadın 
torunları olduğumuzu için bir kez 
daha gurur duyduk. Hem Selçuk-
lu hem Osmanlı Torunları olarak 
bizlere bu toprakları vatan olarak 
bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. 
Burada hem ecdadın izlerini gö-
rüyoruz hem de onların manevi 
şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah 
tüm geçmişlerimizden razı olsun” 
şeklinde konuştular.
n HABER MERKEZİ

Şehit olan polis memuru Battal Yıldız’ın iki oğlu anneleri tarafından sünnet ettirildi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, makam aracını şehit polisin sünnet olan iki oğlu için tahsis etti

Sünnet olan şehit çocukları 
makam aracı ile sevindi

Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz’da 
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
görevliyken şehit olan Konyalı polis 
memuru Battal Yıldız’ın şehadetinin 
yıl dönümünde vasiyeti şehidin eşi 
tarafından yerine getirilerek şehidin 
iki çocuğu sünnet ettirildi. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, makam aracını şehit polisin 
sünnet olan iki oğlu için tahsis etti. 

Polis memuru Battal Yıldız’ın 
şehit edilmesinden bir yıl sonra eşi 
Emine Yıldız, Büyükşehir Belediye-
sinin ve yakınlarının da desteğiyle 
Konya’nın Akşehir ilçesinde 3 ya-
şındaki Mehmet Ali ve 7 yaşındaki 
Hasan İlyas için sünnet düğününü 
gerçekleştirdi. İlçe merkezindeki Şe-
hit Nebi Arslan Öğretmen Evi’nde-
ki yemek ikramından sonra mevlit 
okutuldu. Düğün sırasında Yıldız’ın 
yakınları ve akrabaları şehit çocuk-
larına yakın ilgi gösterirken okunan 
ilahiler sırasında duygulu anlar ya-
şandı. 

BAŞKAN ALTAY MAKAM 
ARACINI TAHSİS ETTİ 

Başkan Altay, makam aracını 

Yıldız ailesine sünnet arabası olarak 
tahsis etti. Gelin gibi süslenen ma-
kam aracı, polis araçlarıyla davetlile-
rin araçlarının da katılımıyla düğün 
konvoyuna dönüştü. Başkan Altay, 
düğüne destek olan herkese teşek-
kürlerini ileterek, şehidin emanetle-
rine her zaman sahip çıkacaklarını 
ifade etti. Düğün konvoyu ilçe mer-
kezindeki turunun ardından Akşehir 
Şehitliği’ne geldi. Burada şehidin 
çocukları, babalarının kabrini ziya-

ret etti. Gözyaşı döken şehidin eşi 
Emine Yıldız, “İsteğin gerçekleşti, 
çocuklarını sana getirdim. Şehitler 
ölmez, vatan bölünmez” dedi. 

“TEK ÇABAM ONUN SÖZÜNÜ 
YERİNE GETİRMEK” 

Şehit Battal Yıldız’ın eşi Emine 
Yıldız, eşinin geçen yıl kendisine 
söz verdiğini ifade ederek, “Seneye 
bu zamanlar sana söz veriyorum, 
sünneti yapacağım demişti. Bunu 
dedikten 10 gün sonra şehit düş-

tü. Benim tek gayem, tek çabam, 
ayakta durmamım tek nedeni onun 
sözünü yerine getirmek. O bana 
güveniyordu. En son sözü bile ‘Sen 
yapabilirsin, başarabilirsin, ben sana 
güveniyorum’ oldu. Her şeye rağ-
men başaracağım. Şehadetin kutlu 
olsun. Destek olan herkesten Allah 
razı olsun” diye konuştu. 

Şehidin babası Ali Yıldız, başta 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
destek veren herkese teşekkür ede-
rek, “Bir tane Battal gitti, 10 tane 
Battal yetiştireceğiz Allah izin ve-
rirse” ifadelerini kullandı.  Şehidin 7 
yaşındaki oğlu Hasan İlyas da kahra-
man babası gibi cesaretli olduğunu 
ve sünnet olmaktan korkmadığını 
söyledi.  Sünnet törenine, Konya 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, 
Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, AK Parti ve MHP Akşehir ilçe 
başkanları, Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Atilla Şirin ile çok sayıda va-
tandaş katıldı. n HABER MERKEZİ

Ülkü Ocakları, şehidin emanetine sahip çıktı  

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
makam aracını şehit polisin sünnet olan iki oğlu için tahsis etti.
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Konya’da eğitim gören İMKB Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Turizmde 
Eksiler Artıya Dönüşüyor’ başlıklı Erasmus+ projesi kapsamında Çekya’nın Prag şehrinde staj yaptı

Turizm öğrencileri
Çekya’da staj yaptı

İMKB Gazi Mustafa Kemal Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-
rencileri “Turizmde Eksiler Artıya 
Dönüşüyor” başlıklı Erasmus+ pro-
jesi kapsamında 3 hafta Prag’da staj 
yaptılar. 

Projeyle ilgili bilgilendirme ya-
pan Okul Müdürü Mehmet Çorak, 
“2 grup halinde, 3 eğitmen ve 1 
idareciyle bu güzel çalışmayı ger-
çekleştirdik. Erasmus+ projemiz 
Çekya’nın Prag şehrindeydi. Öğren-
cilerimiz 2 grup halinde buraya gi-
derek hem 3 haftalık bir staj dönemi 
geçirdiler hem de başka bir kültür 
gördüler.Gerçekten başarılı ve güzel 
günler geçirdik. Projenin sonunda 
Erasmus+ öğrencilerimizPrag’ın 
(Çekya’nın) iş ve sosyal hayatını 
öğrendiler.Öğrencilerimizin farklı 
kültürle tanışıp, iletişime geçme ye-
tenekleri arttı.Öğrencilerimizin ken-
di başlarına seyahat etme becerileri 
arttı. Yeni arkadaşlar edindiler.Öğ-
rencilerimiz kendi ayakları üzerinde 
durmayı öğrendiler.Öğrencilerimiz 
kendilerini tanıma imkânı buldu, 
yeteneklerini geliştirdi.Farklı kültür-
den insanlarla tanışmak, konuşmak 
öğrencilerimiz yaşam pencerelerini 
genişletti” dedi.

Prag’daki ortakları olan Hote-
lova Skola’da karşılıklı iletişim kur-
duklarını ve öğrencilerin uygulamalı 
eğitim imkanı da elde ettiğini dile 
getiren Mehmet Çorak, “Öğrenci-
lerimiz bizim okulumuz gibi turizm 

eğitimi veren Avrupa’daki bir okul-
la, kendi okullarını da karşılaştırma 
imkânı buldular.Sonuç olarak, biz 
okul olarak başarılı ve mutlu bir 
proje gerçekleştirdik. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz” diye ko-
nuştu. 
‘ERASMUSLA ÖZGÜVEN KAZANDIK’

Proje kapsamında Prag’a giden 
öğrencilerden Furkan Çiçek de, 
Erasmusun kendisine çok şey kattı-
ğını ancak en önemlisinin özgüven 
olduğunu dile getirerek, “Yabancı 
dil seviyem daha da çok arttı. Öz-
güvenim sayesinde artık insanlarla 
daha iyi iletişim kurabiliyorum. İn-
sanlarla farklı bir dilde, sağlıklı bir 
iletişim kurmak gerçekten çok garip 
ve eğlenceli bir durum. Bunun yanı 
sıra genel kültürüm daha yüksek bir 
seviyeye ulaştı. Olaylara bakış açım 

değişti. Çünkü buradaki insanlar, 
örf ve adetler farklı. Olaylara onla-
rın perspektifinden bakabiliyorum 
artık. Bu benim açımdan çok önemli 
bir şey. Geliştiğimi ve artık daha ol-
gun düşünebildiğimi bilmek mut-
luluk verici. Burada kendi ülkem-
den uzak bir kültür görmek bana 
gerçekten çok ilginç ve garip geldi. 
Başka inançları, gelenekleri tanımak 
ilginç ve bir o kadar da eğlenceli idi. 
Bu proje için beni seçip onurlandır-
dıkları için öğretmenlerime ve okul 
yönetimine şükranlarımı sunuyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

‘SADECE İŞ DEĞİL, 
BİRÇOK ŞEY ÖĞRENDİK’

Erasmus programı kapsamında 
gittikleri Prag şehrinde sadece eği-
tim almadıklarını, oradaki eğitim 
sistemini ve kurumları tanımanın 

yanında Prag’ın tarihi ve kültürel 
değerleri, iş hayatı, ekonomik ya-
pısı ve benzeri birçok konuda fikir 
sahibi olduklarını dile getiren Dilara 
Sare Gürel ise, “Yabancı ülkelerin 
şirketlerini tanımak için çok güzel 
bir fırsattı buraya gelmemiz. Kişi 
veya kurumlarla iletişim yeteneği 
sayesinde özgüven sorunlarımın 
biraz daha azaldığını fark ettim. 
Özgüvenimden dolayı herhangi 
biriyle konuşurken veya kendimi 
ifade ederken çekinmek burada söz 
konusu değildi benim için. Kültür-
lerini tanımak da bilgilerime katkı 
sağladı. Ayrıca şunu da eklemek 
istiyorum ki Erasmus Projesine ka-
tılmak ve hazırlanmak kolay değil. 
Belgeleri hazırlama ve bu süreçte 
yine bir özgüvene gerek duymak 
ve halledebilmek sorumluluk sa-
hibi olduğumu da hissettirdi ve bu 
durumun farkında olmama yardım 
sağladı. Benim görüş açım olarak da 
yurt dışında eğitim görme, çalışarak 
deneyim kazanma ve ayrıca dil eği-
timine destek olarak da aklıma yer-
leşti. Bana en çok kazandırdığı şey 
özgüven ve eğitim konusudur. Bu-
nun yanı sıra bana kazandırdığı en 
büyük şey ise bilgidir. Buraya gel-
dikten sonra fazlasıyla tarihi alanda 
olsun insanlarla olarak olsun birçok 
bilgi edindim. Kesinlikle katılmak 
gerek ve çaba saf etmeye değecek 
bir proje” dedi. 
n MEVLÜT EGİN

Sıcak havalar PVC 
sektörünü hareketlendirdi

Yaz aylarının gelmesi ile bir-
likte PVC sektöründe de hare-
ketlilik yaşanıyor. Balkonlarını 
camla kapattırmak ve sineklerin 
girmemesi için pencerelerine 
sineklik taktırmak isteyen va-
tandaşlar PVC sektörüyle uğ-
raşan esnafların yolunu tuttu. 
Havaların ısınmasıyla birlikte 
talebin bir hayli fazla olduğunu 
dile getiren Esnaflar sinekliğin 
metresinin 80 TL’ den başla-
dığını belirtti. Açıklamalarda 
bulunan Zeybek Yapı ve İnşa-
at Malzemeleri İşletme Sahibi 
Mustafa Keserzeybek sözlerine 
şu şekilde devam etti:“Ramazan 
Bayramı ve 24 Haziran seçim-
lerinin bitmesiyle birlikte PVC 
sektörü hareketlilik kazandı. 
3-4 ay sonra sezon kapandığı 
için bizim işlerimizde duruyor 
zaten. Havaların sıcak ve ev ta-
şımaların bu aylarda olması ne-
deniyle sineklik ve balkon cam 
kaplama işlerine talep var. Eğer 
sipariş onaylanırsa ölçüye gide-
riz aldıktan sonra imalatını yap-
tırıyoruz. Havaların sıcak olması 

nedeniyle sinekliklere olan talep 
bir hayli fazla. Fiyatlar ise met-
resi 85 ile 100 arasında çeşidi-
ne göre değişiyor. Doların yük-
selmesinin ardından malzeme 
fiyatlarında da artış meydana 
geldi. Malzemeler bu sene orta-
lama yüzde 40’lara yakın zam-
lar gördü. İnşallah bu süreçten 
sonra düzeleceğini inanıyoruz.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Özboyacı Altın’dan personeline eğitim  
Özboyacı Altın personeli, HRD 

Antwerp işbirliği ile pırlanta uzman-
lık eğitimi aldı. 

Personeline yönelik eğitim ça-
lışmalarına hız kesmeden devam 
eden Özboyacı Altın, her yıl düzen-
lediği ve geçtiğimiz aylarda  Wome 
Deluxe Hotel Alanya’da hayata 
geçirdiği “8.Eğitim Günleri”etkin-
liğinin ardından, HRD Antwerp 
işbirliği ile gerçekleştirdiği Pırlanta 
Uzmanlık Eğitimi’ni de tamamladı. 
5 gün süren eğitim sonrası kursu 
başarıyla tamamlayan personele 
HRD Antwerp firması tarafından 
sertifikaları verildi. Belçika kökenli 
HRD Antwerp firması elmas değer-
lendirme laboratuvarı uluslararası 
düzeyde kabul görmüş  ve sertifika 
vermekte ve hem yurt içinde hem 
yurt dışında pırlanta ve benzeri de-
ğerli taşlar üzerineeğitim kursları 
düzenlemektedir. HRD Pırlanta Ser-
tifikası elmasın gerçekliğinin garan-
tisini vermektedir. Bu belge incele-
nen taşın tamamen doğal olduğunu 
tanımlamaktadır. Ayrıca elmasın ve 
pırlantanın kalitesine ait bütün ta-
nımları da içermektedir. Özboyacı 
Altın çalışanları HRD Antwerp ta-
rafından profesyonel ekip ve dokü-

manlarla hazırlanmış olan programa 
katılarak elmas ve pırlanta değerlen-
dirmeleri üzerine eğitim aldılar ve 
bu programın sonunda tüm dünya-
da geçerliliği olan uzmanlık sertifika-
larını almaya hak kazandılar. Özbo-
yacı Altın İnsan Kaynakları Müdürü 
Gürcan Yandımoğlu, şirket olarak 
çalışanların kişisel ve mesleki geli-
şimlerine büyük önem verdiklerini 

belirterek, bu program sayesinde 
Özboyacı Altın müşterilerine marka-
ya duydukları güven doğrultusunda 
daha kaliteli hizmet verebilecekleri-
ni söyledi. Eğitim sonunda Özboyacı 
Altın  ve HRD Antwerp Yöneticileri 
tarafından eğitime katılım gösteren 
personele sertifikaları düzenlenen 
törenle verildi. 
n HABER MERKEZİ

Özboyacı Altın İnsan Kaynakları Müdürü Gürcan Yandımoğlu

Sıcak havaların etkili olmasının ardından PVC sektöründe de hareketlilik yaşandı. 
Vat andaşlar cam balkon kaplama ve sineklik sistemlerine ilgi gösteriyor.

Mustafa Keserzeybek

Erasmus kapsamında Çekya’nın Prag şehrinde 3 hafta staj yapan öğrenciler, 
farklı bir eğitim sistemini ve farklı kültürleri de yerinde görmüş oldular.
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‘Listelerde daha güçlü 
bir Konya göreceğiz’

‘Tarımın itici güç olduğu
bir kez daha ortaya çıktı’

Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşunun ardından, ikinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu da açıklan-
dı. İlk 500’de 5 firma ile temsil edi-
len Konya, İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde 16 firma ile yer 
aldı.

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, İlk 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu ve ikinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 
tüm Konyalı firmaları ve çalışanları-
nı tebrik etti. 

Açıklamasında Konya’nın eko-
nomideki tüm olumsuz şartlara rağ-
men üreten bir şehir olduğunu vur-
gulayan Kütükcü, “Sanayicilerimiz 
şartlar ne olursa olsun üretmeye, ih-
racat yapmaya ve işletmelerini bü-
yütme mücadelesi vermeye devam 
ediyor. Konya’nın bu üretme azmi 
gerçekten takdire şayan. Bu azim 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuru-
luşlarının yer aldığı İlk 500 ve İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu araş-
tırmasında da kendini gösteriyor. 
İlk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde bu yıl,  toplam 
21 firma ile şehrimiz temsil edildi. 
Ben tüm Konyalı firmalarımızı ve 
çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, 
bu firmalarımızın başarısının örnek 
olmasını temenni ediyorum. Bütün 
firmalarımızla gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu. Kütükcü, Kon-
ya’nın listede daha fazla firma ile 
yer alacak potansiyeli taşıdığının da 
altını çizerek, “İnşallah önümüzdeki 

yıllarda bu listelerde daha güçlü bir 
Konya göreceğiz” dedi.  

İŞTE İLK 500 VE İKİNCİ 500 BÜYÜK 
SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE
 YER ALAN KONYA FİRMALARI

İLK 500 BÜYÜK SANAYİ 
KURULUŞUNDA 

YER ALAN FİRMALAR: 
Konya Şeker, Eti Alüminyum, 

Tümosan, Aydınlar Yedek Parça, 
Ova Un

İKİNCİ 500 BÜYÜK 
SANAYİ KURULUŞUNDA 
YER ALAN FİRMALAR: 

Helvacızade Gıda İlaç, Akova 
Süt, Kombassan Kağıt, Hekimoğlu 
Un, Konya Çimento, Enka Süt, Safa 
Tarım, Büyükhekimoğulları Gıda, 
Altınapa Değirmencilik, RTM Tarım, 
Kompen PVC, Selva Gıda, Çöğenler 
Yem, Golda Gıda, Panplast Sulama, 
Sezersan Ambalaj. n HABER MERKEZİ 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
2017 Yılı “İkinci 500” Büyük Ku-
ruluşu Açıklandı.  İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) 2017 yılı “İkinci 500” 
büyük kuruluşu açıkladı. 2017 yılı 
ilk 500 büyük kuruluş arasında 5 
firma ile yer alan Konya, ikinci 500 
büyük kuruluşların da açıklanması 
ile büyüme istikrarını koruduğunu 
gösterdi. Konya, 16 firma ile ikinci 
500 büyük firma listesinde yer aldı.

İSO İkinci 500 listesine; Helva-
cızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. 
A.Ş, 20. sıradan, Akova Süt ve Gıda 
Mamülleri San. ve Tic. A.Ş de 36. 
sıradan,  Kombassan Kağıt Matbaa 
Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş, 71. 
sıradan, Hekimoğlu Un Fabrikası 
Tic. ve San. A.Ş 88. sıradan, Konya 
Çimento Sanayii A.Ş’nin 151. sıra-
dan,  Enka Süt ve Gıda Mamülleri 
San. ve Tic. A.Ş de 156. sıradan,  
Safa Tarım A.Ş 182. sıradan, Büyük 
Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş 
242. sıradan, Altınapa Değirmen-
cilik Tic. ve San. A.Ş 246. sıradan, 
RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş  
297. sıradan, Kompen PVC Yapı ve 
İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş 
d 396. sıradan, Selva Gıda Sanayi 
A. 412. sıradan,  Çöğenler Yemcilik 
Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Pet-
rol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti 419. 
sıradan,  Golda Gıda San. ve Tic. 
A.Ş  456. sıradan, Panplast Sulama 
Tarım San. ve Tic. A.Ş  474. sıradan, 
Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj 
San. Tic. A.Ş de 499. sırada yer aldı.

LİSTEYE TARIM DAMGASI
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 

Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şir-
keti araştırmasında Konya’dan 16 
firmanın listede yer aldığını belirten 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Başka-
nı Hüseyin Çevik, Türkiye ve Konya 
adına üretim yapan, işgücü arzı su-
nan, değer yaratan firmaları tebrik 
etti. Listedeki 16 firmanın 12’sinin 
tarım ve tarıma dayalı şirketlerden 
oluştuğuna dikkat çeken Çevik, bu-
nun Konya adına tarımın itici güç 
olduğunu bir kez daha ortaya koy-
duğunun altını çizdi. Çevik sözleri-
ne şöyle devam etti; Konya, Türki-
ye tarım ve gıda sektörü açısından 
önemli bir üretim üssüdür ve bu 
konumunu da her geçen yıl yatırım-
ları ile daha da sağlamlaştırmakta-
dır. Özellikle yerli firmalarımız ve 
üreticilerimizin başarıları, Marmara 
havzasına alternatif yatırım alanı 

konumunda olmamız gıda, tarım ve 
hayvancılık alanlarında yatırımları 
şehrimize çekmektedir. Kazanılan 
başarılar üreticimiz, sanayimiz ve 
merkezi ve yerel yönetimlerimiz 
adına ortaktır. Tarım sektörünün 
önemi ve sektöre ilgi her geçen gün 
daha da artmaktadır ve Türkiye’nin 
öncü firmaları arasında daha çok ta-
rım şirketi yer almaya devam ede-
cektir. Tüm kurum ve kuruluşlar 
birbirini dengelemekte, kaynakları-
nı, bilgi ve teknolojisini, girişimcili-
ğini paylaşmakta, alt ve üst yapı hiz-
metlerini zamanında sunmaktadır; 

başarının sırrı da budur. İnşallah bu 
ortak akıl ve yatırımlarla ilerleyen 
yıllarda daha fazla Konya firmamızı 
yapılan araştırmalarda göreceğiz. 
Bu başarı ile birlikte büyümeyi sür-
düren Konya, işsizlik oranlarında da 
Türkiye ortalamasının altında kal-
mayı sürdürecektir. Bu vesile ile İSO 
İlk 500 arasına giren 5 firmamızın 
yan ısıra yeni açıklanan İkinci 500 
Firma arasına giren 16 firmamızı ve 
çalışanlarını tebrik ediyor, başarıla-
rının artarak devamını diliyorum. 
n HABER MERKEZİ  

İSO tarafından hazırlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda Konya’dan 16 dev firma listeye girmeyi başardı. Geçen yıl 13 firmanın 
olduğu listeye bu yıl 16 firmanın girmesi Konya’yı gururlandırdı. Türkiye genelinde İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi 

İkinci 500’de 16 dev!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ta-
rafından 2017 yılı verilerine göre 
hazırlanan Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırma-
sı’nda Konya’dan 16 firma listeye 
girmeye başardı. Her yıl olduğu gibi 
listede tarım ve tarıma dayalı sana-
yi kuruluşlarının yer alması ise dik-
katlerden kaçmadı. Her yıl İstanbul 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 
yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya 
göre İSO İkinci 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 
milyar TL olan üretimden satışla-
rı, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 
107,6 milyar TL’ye yükseldi. İkinci 
500 kuruluşlarının; “üretimden sa-
tışlar” ile “esas faaliyet karı” gibi te-
mel bazı parametrelerde, tıpkı Mayıs 
sonunda açıklanan İSO 500 kuru-
luşlarındaki gibi iyi bir performans 
sergiledikleri görüldü. İSO İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu araş-
tırmasında; 2017 yılında üretimden 
satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon 
TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 

milyon TL üretimden satışlarıyla 
Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sıra-
da ise 308,3 milyon TL ile S.S. Mar-
mara Zeytin yer aldı.

LİSTEDE 102 YENİ FİRMA YER ALDI
2017 yılında İSO İkinci 500 Bü-

yük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 
102 yeni firma girdi. Bunlardan 
66’sı geçen yılki 1000 büyük ku-
ruluşun dışından geldi. 36 kuruluş 
ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer 
alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e ge-
rileyen şirketlerden oluştu. Türki-
ye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu-2017 araştırmasının temel 
bazı verileri, geçen Mayıs sonunda 
açıklanan İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu verileri ile önemli ölçüde 
benzerlikler gösteriyor. Araştırma-
nın ortaya koyduğu veriler incelen-
diğinde; üretimden satışlardan bu 
satışlardaki reel değişime, esas fa-
aliyet karından vergi öncesi kar ve 
zarar toplamına kadar; son yılların 
en iyi performansını ortaya koyan 
İSO 500 gibi; İkinci 500 kuruluşla-
rının da çok iyi bir performans ser-
giledikleri söylenebilir.

KONYA’DAN 16 FİRMA LİSTEDE
Geçen yıl 2016 yılı verilerine 

göre açıklanan İSO İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşları listesinde Kon-
ya’dan 13 firma girmişti. Bu sayı bu 
yıl 16’ya çıktı. 2017 yılı verilerine 

göre yapılan araştırmaya göre Kon-
ya’dan listeye giren firmalar şöyle; 
20. sırada Helvacızade Gıda İlaç 
Kimya San. ve Tic. A.Ş. üretimden 
satış miktarı 298.760.377 TL, 36. 
sırada Akova Süt ve Gıda Mamülle-

ri San. ve Tic. A.Ş. üretimden satış 
miktarı 289.348.225 TL, 71. sırada 
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve 
Tekstil San. Tic. A.Şüretimden satış 
miktarı 273.223.910 TL, 88. sıra-
da Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve 
San. A.Ş. üretimden satış miktarı 
265.971.643 TL, 151. sırada Kon-
ya Çimento Sanayii A.Ş.  üretimden 
satış miktarı 244.253.982 TL, 156. 
sırada Enka Süt ve Gıda Mamülleri 
San. ve Tic. A.Ş.üretimden satış mik-
tarı 242.249.742 TL, 182. sırada Safa 
Tarım A.Ş. üretimden satış miktarı 
232.979.140 TL, 242. sırada Büyük 
Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
211.693.659 TL, 246. sırada Altınapa 
Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. üre-
timden satış miktarı 211.036.018 TL, 
297. sırada RTM Tarım Kimya San. 
ve Tic. A.Ş. üretimden satış miktarı 
197.383.535 TL, 396. sıradaKompen 
PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. 
ve Tic. A.Ş. üretimden satış mikta-
rı168.529.824 TL, 412. sırada Sel-
va Gıda Sanayi A.Ş.üretimden satış 
miktarı 166.229.176 TL, 419. sırada 
Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri 

Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. 
San. Ltd. Şti.165.008.905 TL, 456. 
sırada Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
üretimden satış miktarı 156.469.157 
TL, 474. sırada Panplast Sulama Ta-
rım San. ve Tic. A.Ş. üretimden satış 
miktarı 152.120.620TL ve 499. sıra-
da Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj 
San. Tic. A.Ş. üretimden satış miktarı 
145.651.603 TL. 

TARIMA DAYALI SANAYİ 
YİNE AĞIRLIKTA

Tarım şehri Konya’nın sanayisi 
de tarım makineleri ve tarıma dayalı 
endüstriyel ürünler konusunda bü-
yük bir gelişim gösterdi. Rakamlara 
da yansıyan bu durum İSO İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştır-
ması’nda da kendini gösterdi. Geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da İSO İkinci 
500 listesine tarım ve tarıma daya-
lı sanayi kuruluşları damga vurdu. 
Listede bulunan 16 sanayi kurulu-
şunun 12’sini tarım ve tarıma dayalı 
sanayi kuruluşları oluşturdu. Bu da 
tarımın Konya sanayisi için itici bir 
güç olduğunu yeniden ortaya koydu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İSO, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre listede Konya’dan 16 sanayi kuruluşu yer aldı.

Memiş Kütükcü Hüseyin Çevik
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BEYSEHIR

Beyşehir ilçesinde, 15 Temmuz 
Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri kapsamın-
da şehit aileleri ve gaziler onuruna 
yemek verildi. Beyşehir Belediyesi 
tarafından göl kenarındaki İlçe Jan-
darma Bot Komutanlığı  bahçesinde 
verilen yemeğe Beyşehir Kayma-
kamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe 
Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın 
Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan 
Kılıç,  daire amirleri, Türkiye Harp 
Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetim-
leri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, 
gazi ve şehit yakınları, jandarma 
teşkilatı mensupları katıldı. Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, yeme-
ğin ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada, tarihin her döneminde 
ülke topraklarını bölmeye çalışan 
terör örgütleriyle karşı karşıya kalın-
dığına vurgu yaparak, “Bunun sonu-
cunda yüzbinlerce, milyonlarca şehit 
ve gazimiz olmuştur.Son olarak 15 
Temmuz hain darbe girişimine karşı 
gelen 249’a yakın sivil vatandaşımız 

da şehit düşmüştür. Sivil, asker fark 
etmez, bütün şehitlerimiz bizim şe-
hitlerimizdir. Bu anlamda belediye 
başkanımız tarafından 15 Temmuz 
Milli Birlik ve Demokrasi Günü se-
bebiyle ikram edilen yemekte şehit 
ve gazilerimizle yine biraraya geldik. 
Tabi yemek bahane, esas itibariyle 
bir arada olmamız, kaynaşmamız ol-
dukça önemli. Biz şehit yakınları ve 
gazilerimizi çok seviyoruz. Kendile-

rine şükranlarımızı her zaman ifade 
ediyoruz.  Bu birarada bulunmanın 
zevki içerisinde bu arkadaşların var-
sa sorunlarını da birinci elden alıyo-
ruz. 15 Temmuz’dan insanlarımızın 
bir daha o günlerin gelmemesi adı-
na ders almasını temenni ediyorum. 
Tekrar devletimize sağlıklar diliyo-
rum. Bu arada, şehit olan 249 sivili-
mize, Kıbrıs’ı, Kore’si, Güneydoğusu 
herhangi bir ayrım yapmadan tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet ya-
kınlarına sabır, gazilerimize şükran-
larımı arz ediyorum” dedi. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun 
da, 15 Temmuz’da yaşananların 
bir daha yaşanmaması adına 15 
Temmuz’un unutturulmaması için 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da birçok etkinlik ve programı 
düzenlemeye devam edeceklerini 
vurgulayarak, “Elimizden geldiğince 
15 Temmuz’u ve o gün yaşanılanları 
anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesi-
le ile ilçemizde yaşayan şehit yakın-
larını ve gazilerimizi bu organize et-
tiğimiz yemek programında biraraya 

getirdik. Onlarla hasbihal ederek 
varsa isteklerini dinledik. Bugüne 
kadar hep şehit ailelerimiz ve gazile-
rimizin yanında olduk, bundan son-
ra da olmaya devam edeceğiz. Şehit 
ve gazilerimizi, önümüzdeki günler-
de söz verdiğimiz gibi Belediye ola-
rak Çanakkale ya da istedikleri gezi 
programlarına dahil edeceğiz.Bura-
daki bu birliktelikten ve katılımların-
dan dolayı hem şehit yakınlarımıza, 
hem gazilerimize, ilçe protokolüne 
ve tüm kurumlarımızın temsilcile-
rine teşekkür ediyorum” dedi. Tür-
kiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul 
ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Ra-
sık Can da, şehit aileleri ve gazilere 
Beyşehir’de gösterilen yakınlık ve 
ilgiden çok memnun olduklarını dile 
getirerek, “Sayın kaymakamımıza 
ve belediye başkanımıza göstermiş 
oldukları bu ilgi alakadan dolayı çok 
teşekkür ediyoruz. Çünkü her daim 
bizlerin yanında olmuşlardır, bizle-
rin eksik ve ihtiyaçlarını giderebilme 
adına her zaman bizleri yalnız bırak-
mamışlardır” diye konuştu.

Sahil bandına yürüyüş 
ve bisiklet yolu yapılacak

Beyşehir’de annelere 
özel pazar yeri

Beyşehir ilçesinde, göl kenarın-
daki sahil bandına bisiklet ve yürü-
yüş yolu yapılacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Gölü sahil 
şeridinde yürütülecek yeniden dü-
zenleme çalışmalarıyla Vuslat Par-
kı’ndaki helikopter pisti ile İçerişe-
hir Mahallesi’ndeki eski Hükümet 
Konağı arasındaki kesimin EPDM 
zeminli bisiklet ve yürüyüş yolu ha-
line getirileceğini söyledi. Yaklaşık 
2,5 kilometre mesafedeki kıyı şeri-
dinde aydınlatma sistemi de kuru-
lacağını belirten Özaltun, projeyle 
ilgili  şu ayrıntılara yer verdi:

 “Bisiklet ve yaya yolu projemiz 
20, aydınlatma sistemi projemiz ise 
25 Temmuz’da ihaleye çıkıyor. İha-
lenin ardından işi üstlenen firma 
tarafından çalışmalar başlatılacak. 
Proje kapsamında Sevgi Adası ile 
Jandarma burnu olarak bilinen böl-
gede “Beyşehir” yazılı ışıklandırma 

sistemi de kurulacak. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla birlikte göl kena-
rındaki sahil bandımızın çehresini 
değiştirmiş olacağız. Çocuklarımız 
ve gençlerimiz için burada bisik-
letleriyle sürüş yapabilecekleri bir 
gezi alanı oluşacak. Ailelerimiz ve 
ziyaretçilerimiz için göl kenarındaki 
bu yaya yollarında yürüyüş yapmak 
daha keyifli hale gelecek. Aydınlat-
ma sisteminin devreye girmesi ile 
birlikte akşam saatlerinde bu ala-
nın daha da hareketlilik kazanaca-
ğını düşünüyoruz. Sahil bandında 
bu maksatla 85 aydınlatma direği 
dikilecek. Vuslat Parkı girişini ise 
buz sarkması perde ışıklar aydın-
latacak. Amacımız, sahil bandımızı 
hem gündüz hem de gece daha gü-
zel ve ilgi çekici bir hale getirebil-
mek. Çünkü, bu kesim gerçekten 
Beyşehir kent merkezimizin vitrini 
konumunda bulunuyor. İlçemize 
şimdiden hayırlı olsun.”

Beyşehir Belediyesi’nin anne-
lere özel olarak oluşturulacak Pazar 
yerinde, kadınlar kendi el emeği 
göz nuru döktüğü el işi ürünle-
rin satışını yapabilecek. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun,  
Hal İçi’ndeki mevcut Pazar yerin-
de Cuma günlerinde özel olarak 
oluşturulacak “anneler pazarı”nda 
faaliyet gösterecek Beyşehirli ka-
dınlarla biraraya geldi.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
hizmet binasında Pazar alanındaki 
yerlerin belirleneceği kura çeki-
mi öncesinde yaptığı konuşmada, 
Beyşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilecek kadınlara yö-
nelik çalışmaya değindi. Beyşehir 
Belediyesi olarak hizmet üretirken 
büyük hedefler ortaya koydukları-
nı, bu çalışmaları yerine getirirken 
Konya’nın merkez Selçuklu, Ka-
ratay ve Meram Belediyeleri’ni de 
takip ederek örnek aldıklarını dile 
getiren Özaltun, Beyşehir’de yaşa-
yan anneler için de özel bir proje 
hazırladıklarını söyledi.

Bu projeyle ilgili olarak anneler-
le bir süre önce Beyşehir’deki bu-
luşmalarında gelen talepleri değer-
lendirdiklerini hatırlatan Özaltun, 
şöyle devam etti: “Beyşehirli an-
nelerimizle, kadınlarımızla biraraya 
geldiğimiz kahvaltılı toplantımızda 
sizlerden gelen bu talep bizlerin de 
çok hoşuna gitmişti. Demiştiniz ki; 

‘Haftanın bir günü, kendi ürettiği-
miz el emeği, göz nuru çalışmaları-
mızı, ürünlerimizi sizin uygun gör-
düğünüz bir yerde satışa sunmak 
istiyoruz.’ Biz de o gün sizlere mev-
cut Salı günleri sebze Pazarı kuru-
lan Hal İçi’nde, Cuma günleri böyle 
bir alan oluşturabilir, satış yapabi-
lirsiniz’ demiştik. Bu konuda, tabii 
ki ilgili birimdeki arkadaşlarımız 
çalışmalarını tamamladı.  Bu konu-
da hiç kimseyi ayırt etmedik. Ama, 
bazı şartlarımız vardı. Kesinlikle 
burada satışı yapan bir erkek değil 
kadın olacak. Size tahsis edeceği-
miz bu alan, ikinci bir şahısa hava 
parası adı altında devredilemeye-
cek. Belediyemizle bununla ilgili 
protokolün yapılmasının ardından 
sizlere belirttiğimiz bu Pazar ye-
rindeki alanı tahsis etmiş olacağız. 
Burada Cuma günleri sabah saatle-
rinden akşam saatlerine kadar satış 
yapabileceksiniz. Satış yapacağınız 
alanın yerini ise kendi ellerinizle 
çekeceğiniz kuranın ardından yeni 
kendiniz belirleyeceksiniz. Size 
tahsis edeceğimiz bu alan için her-
hangi bir tezgah ücreti de sizlerden 
almayacağız. Şimdiden Beyşehirli 
annelerimize hayırlı olsun”dedi. 

Özaltun’un konuşmasının ar-
dından kadınlar, Pazar alanında 
kendilerine tahsis edilecek tezgah 
alanlarını belirlemek için kura çek-
ti.

Çetmili (Akçabelen) Kara Ali Çavuş destanının simgeleyen şehit baba oğul anıtı törenle açıldı. 
Törene katılan Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı’nın torunları duygu dolu anlar yaşadı

Şehitlere vefa
Beyşehir’de yapımı tamamlanan 

Çetmili (Akçabelen) Kara Ali Çavuş 
destanının simgesi, bir benzeri Kü-
tahya Dumlupınar Şehitliği’nde yer 
alan şehit baba oğul anıtı düzenlenen 
törenle dualar eşliğinde açıldı. Bey-
şehirli gazilerden gelen talep üze-
rine Beyşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılmasına karar verilen ve ilçe 
merkezinde göl kenarındaki tarihi 
Taşköprü önüne kaidesiyle birlikte 
yerleştirilen şehit baba oğul anıtının 
açılışı ilçe protokolünü ve kahraman 
şehitler Kara Ali Çavuş ve oğlu Meh-
met Onbaşı’nın torunlarını da bira-
raya getirdi. Anıtın açılış programı 
saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 
Kara Ali Çavuş’un 78 yaşındaki to-
runu Abdullah Gök, anıtın açılışında 
yaptığı konuşmada, duygusal anlar 
yaşadı. Anıtın sadece Akçabelen Ma-
hallesi’nin değil Beyşehir’in de guru-
ru olduğunu belirten Gökoğlu, “Bu 
anıtın yapımında belediye başkanı-
mız başta olmak üzere emeği geçen 
herkese canı gönülden teşekkür edi-
yorum” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe 
Müftüsü Mahmut Çelikoğlu önce 
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 
şehit Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet 
Onbaşı ile tüm şehitler için Kur’an-ı 
Kerim okudu, ardından dua yaptır-
dı. Baba oğul anıtının daha sonra 
ilçe protokolü ve Kara Ali Çavuş’un 
törene katılan torunları tarafından 
üzerindeki örtü kaldırılarak açılışı 
gerçekleştirildi. Törene, Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşe-
hir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Arif Turfand, İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe 
Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Türki-
ye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık 
Can, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol, kurum amirleri, şehit ve gazi 
yakınları, şehit Kara Ali Çavuş’un to-
runları, sivil toplum kuruluşu temsil-

cileri, mahalle sakinleri ve vatandaş-
lar katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda 9 gün arayla 
şehit düşen Beyşehirli Kara Ali Çavuş 
ve Onbaşı oğlunun baba oğul anıtıyla 
simgeleşen destansı hikayesi şöyle: 
“Kütahya’daki Dumlupınar Şehitli-
ğinde bir benzeri yer alan şehit baba-
sını kucağında taşıyan oğulu göste-
ren ve bir trajediyi canlandıran şehit 
baba ve oğul anıtı, 1912 yılında oğlu 
Mehmet 8 yaşında iken Beyşehir’e 
bağlı eski adıyla ‘Çetmi’, bugünkü 
ismiyle Akçabelen Mahallesinden as-
kere giden Çetmili Kara Ali Çavuş’un 
hikayesini anlatıyor. Balkan Sava-

şı’na giden Ali Çavuş, sırasıyla Ga-
liçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya’da 
cepheden cepheye koşarak 11 yıl kö-
yünden ve ailesinden uzak kalmıştır. 

Milli mücadele başlayınca da 
doğu cephesinden Kurtuluş Savaşı-
na koşmuştur. Dumlupınar’da Baş-
komutanlık Meydan Savaşında 19 
yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet 
Onbaşı ile karşılaşır. Mehmet Onbaşı 
onun 11 yıl önce köyünde bıraktığı 
oğludur. 

Baba oğulun savaş atmosferin-
de birbirlerine kavuşma sevinci çok 
kısa sürer, 31 Ağustos günü Kara Ali 
Çavuş oğlunun kolları arasında şe-

hit olur, oğlu Mehmet ise 9 Eylül’de 
İzmir’e giren birliğinde başında şe-
hit düşer. Dumlupınar Şehitliğinde 
bronzdan yapılmış bu ikili heykelde, 
genç oğul şehit babasını kucağında 
taşımaktadır. Anıtın altındaki mer-
mer kitabede ise bu hikaye anlatıl-
dıktan sonra ‘Yüce kahramanları 
minnet ve şükranla anıyoruz’ denil-
mektedir.”

Dumlupınar Şehitliğindeki anıtın 
bir benzeri de Beyşehir Belediyesi ta-
rafından şehit düşen baba ve oğulun 
doğduğu topraklar olan memleketi 
Beyşehir’de yaptırılarak açılışı ger-
çekleştirildi.

‘Şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız’

Beyşehir Belediyesi’nin Beyşehir ilçe-
sine kazandırdığı sportif yatırımlar de-
vam ediyor. 4 yılda 40’ın üzerinde çok 
amaçlı spor salonu yapan Beyşehir Be-
lediyesi, ilçe merkezinde yeni bir kapalı 
spor salonu yapımı için harekete geçti.

Spora yatırım 

Açılışa katılan Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı’nın torunları duygu dolu anlar yaşadı.
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184 kilo ağırlığa ulaşan ve bu 
sebeple sağlığı konusunda büyük 
sıkıntılar yaşayan 19 yaşındaki Ley-
la Yavuz, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi 
Servisi’nde gerçekleştirilen Lapa-
roskopikSleeveGastrektomi (Tüp 
Mide) ameliyatı ile sağlığına kavuş-
manın ilk adımını attı. 19 yaşında 
184 kiloya çıkan Leyla Yavuz bu 
sorununa çözüm arayışına girdi. 
Yavuz, internetten yaptığı yoğun 
araştırmalar sonrasında Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Genel Cerrahi Servisi’nde yapılan 
başarılı obezite ameliyatlarını keş-
fetti. Danimarka’da yaşayan Leyla 
Yavuz, sağlığına kavuşmak üzere 
Konya’ya gelerek S.Ü. Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Hüseyin Yılmaz’a obezite ameliyatı 

olmak üzere başvuruda bulundu.  
Yapılan tetkikleri sonrasında Vücut 
Kitle İndeksi 74 olarak belirlenen ve 
Süper-Süper obezite tanısı konulan 
Leyla Yavuz, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi Servisi’ne 
obezite ameliyatı öncesi yapılan ha-
zırlıklar tamamlandı. Ameliyat, Doç. 
Dr. Hüseyin Yılmaz ve Genel Cerra-
hi Servisi ekibi tarafından başarıyla 
uygulandı. 

Yapılan ameliyat ile ilgili bilgi 
veren S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz 
şunları söyledi: “Vücut Kitle İndeksi 
oldukça yüksek olan hastanın bariat-
rik cerrahi işlemi laparoskopikolarak 
uygulandı. Bu ameliyat kapalı tek-
nikle gerçekleştirdiğimiz bir ame-
liyattır. Hastamız ameliyat sonrası 
3-4 gün içinde taburcu edilecektir. 
Hastamızın beklenen kilo kaybının 
gerçekleşmesiyle obezite ve buna 
bağlı ortaya çıkan veya çıkacak olan 
yandaş hastalıklardan kurtulacaktır. 
Böylece daha sağlıklı bir yaşam sü-
recektir.”

Ameliyat sonrası oldukça mut-
lu olduğu gözlenen Leyla Yavuz, 
“Ameliyat olmaktan başka bir şan-
sım kalmamıştı. Hayatım boyunca 
hep kiloluydum. 2 yaşında 40 kilo, 
8 yaşında ise 110 kilo olmuştum. 
Yaşamak için tek yol bu ameliya-
tı olmaktı. Ameliyat olmaya karar 
verdikten sonra aileme bu ameliyatı 
mutlaka Türkiye’de olmak istediği-

mi söyledim. Bu yüzden de araştır-
malara başladım” dedi. 

Yavuz uzun araştırmalar sonu-
cu Selçuk Üniversitesi’nde Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin öncülüğün-
de obezite ameliyatlarının büyük bir 
başarı oranıyla yapıldığını öğrendi-
ğini ifade ederek Doç. Dr. Hüseyin 
Yılmaz ve ekibine güvendiğini ve 
bundan sonra daha sağlıklı bir hayat 
yaşamak için bu ameliyatı olmaya 
karar verdiğini belirtti. Leyla Yavuz 

özellikle ameliyat ekibine ve Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’nin bütün personeline teşekkür-
lerini ifade etti. Leyla Yavuz bundan 
sonra hayat tarzını değiştireceğini, 
günde 6 öğün düzenli ve sağlıklı 
besleneceğini ve en önemlisi haya-
tına hareket katarak spor yapacağını 
söyledi. Yavuz, “Kilolarımı verdikten 
sonra mağaza mağaza dolaşıp hep 
hayal ettiğim kıyafetleri alacağım” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Mahalledeki kedileri
5 yıldır ciğerle besliyor

Karapınar’da Muhtar Yaşar 
Karabacak, 5 yıldır mahalledeki 
sokak kedilerini her gün kasaptan 
aldığı ciğerle besliyor.  Zafer Ma-
hallesi Muhtarı Karabacak’ın, iş 
dönüşü otomobilini sesinden tanı-
yan ve koşarak bir anda aracının 
etrafını saran yaklaşık 35 kedi ile 
kurduğu sevgi bağı, mahalle sa-
kinlerinden de büyük takdir görü-
yor. Aynı zamanda çay ocağı işle-
ten Karabacak, yaptığı açıklamada, 
kedilerle arasındaki dostluğun 5 
yıl önce bir anne kedinin üç yav-
rusunu evinin önüne bırakması ile 
başladığını söyledi. Kedileri besle-
meye başladığını, zamanla baktığı 
kedi sayısının arttığını anlatan Ka-
rabacak, “Evimin önünde kedi sa-
yısı sürekli arttı. Sokakta kedilerin 
sayısı 35’i buldu. Onlarla yakından 
ilgilendiğim için hiç pişman deği-

lim. Çok mutlu oluyorum” dedi. 
Karabacak, her gün kasaptan 15-
20 liralık ciğer alıp kedilere getirdi-
ğini belirterek, “Kediler her akşam 
aynı saatte evimin bahçe duvarına 
çıkarak beni bekliyor. Otomobilin 
sesini duyunca yola çıkıp beni kar-
şılıyorlar. Araçtan iner inmez de 
çevremi sarıyorlar. İnip yiyecekle-
rini ellerimle veriyorum. İşin garip 
tarafı, başka bir kimsenin yiyece-
ğini de yemiyorlar. Belli bir saatim 
var, o saatte bütün sokak kedileri 
yolumu gözlüyor. Sabah erkenden 
işe gidiyorum, etrafta bir tane kedi 
yok ama akşam iş dönüşü sokakta 
kediler yolumu gözlüyor” diye ko-
nuştu.Mahalle sakinleri de muhtar 
Karabacak’ın örnek davranışını 
memnunlukla karşıladıklarını dile 
getirdiler.
n AA

Dost Eli Derneği çalışmalarına destek veren Genç Dost Eli ekibiyle Afrikalı yetimler için Burkina 
Faso’ya gitti. Ekip, yetimhanelerde eğitici ve eğlendirici çalışmalar gerçekleştirecek

Dost Eli’nden Afrikalı 
yetimlere yardım eli

Dost Eli Derneği ve TİKA or-
taklığı ile gerçekleştirilen “Akran 
Danışmanlığı Yaparak ve Yaşayarak 
Öğrenme Projesi”  kapsamında Dost 
Eli Derneği çalışmalarına destek ve-
ren Genç Dost Eli ekibiyle Afrikalı 
yetimler için Burkina Faso’ya gitti.  
Öğretmen ve öğrencilerden oluşan 
9 kişilik çalışma ekibi 10 Temmuz- 
3 Ağustos tarihleri arasında Burkina 
Foso’da dernek tarafından açılan ye-
timhanelerde eğitici ve eğlendirici 
çalışmalar gerçekleştirecek. 

Öncelikle günlük hayat içerisin-
de önem arzeden bilgiler hakkında 
sözlü eğitime başlayan eğitimciler 
ikinci aşamada atölye çalışmaları ile 
programın amacına ulaşması için el 

becerisi ve üretime yönelik faaliyet-
ler yapacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıldırım, 
“Burkina Faso’da açtığımız yetimha-
nelerde himaye ettiğimiz çocukları-
mız bu günlerde Konya’dan giden 
Genç Dost Eli Ekibi ile birlikte. 23 
günlük bir çalışma programı için 
Burkina Faso’ya giden gönüllü eki-
bimiz başta yetimler olmak üzere 
yetimhanelerin bulunduğu bölge-
lerde yaşayan yerel halka yönelik 
eğitici ve öğretici çalışmalar yapa-
cak. Kurum olarak eğitici çalışmaları 
çok önemsemekteyiz. Son üç yıldır 
Burkina Faso’da gerçekleştirdiğimiz 

projelerle; sağlıklı gelişim için hijyen 
bilgilerinin yanısıra meslek edindir-
me ve üreterek kalkınma becerisi 
kazandırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 
kurulan demir atölyesi ve bu atöl-
yelerde yaş gurubu uygun çocukla-
rımıza verilen eğitimlerle el becerisi 
kazanan yetimlerimiz yaşadıkları 
alanları güzelleştirmeye ve ihtiyaç 
duydukları bazı eşyaları üretmeye 
başladılar. Şimdi bu çalışmaları daha 
da artırmak için Dost Eli Derneği ve 
TİKA ortaklığı ile Akran Danışman-
lığı Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme 
Projesi’ni gerçekleştirmek için öğret-
men ve öğrencilerden oluşan 9 kişi-
lik çalışma ekibimiz Burkina Faso’ 
da. Orada bulan ekibimizin yapacağı 

çalışmalar yetimlerimize ve bölge 
halkına yeni ufuklar açacak” dedi. 
Yıldırım, özellikle gençlerin tatil sü-
recini Afrika’da ki yetim kardeşleri 
ile geçirmek istemelerinin önemine 
dikkat çekti. Yıldırım, “Yıl boyunca 
yoğun bir ders programı geçirdikten 
sonra tatile giren ve bu süreci Afri-
ka’da ki akranlarına hizmet etmek 
onlarla birlikte öğrenmek ve üret-
mek için yola çıkan gençlerimizin 
hassasiyeti çalışmalara farklı bir bo-
yut kattı. Sorumluluklarının farkında 
olan ümmetin derdiyle dertlenmeyi 
bilen bir nesil gelecek için bizlerin 
umut ve güç katmakta” diyerek 
memnuniyetlerini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

19 yaşında 184 kiloya ulaştı, ameliyat oldu

18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna 
düşen kedi yavrusu AFAD ekiplerince 
kurtarıldı. Merkez Meram ilçesi Uzun-
harmanlar Mahallesi’nde bulunan içi boş 
su kuyusundan 3 gün boyunca kedi sesi 
gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerin-
den yardım istedi. Olay yerine gelen polis 
ekipleri, kedinin 18 metre derinliğindeki 
kuyudan kurtarılması için AFAD ekiplerine 
haber verdi. Verilen adrese gelen ekipler, 
yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 
kediyi kuyudan çıkardı. Sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilen kedi yavrusu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı 
yetkililerine teslim edildi. n AA

Ilgın’da meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Meh-
met Kartbaba (57) idaresindeki 42 P 6842 
plakalı otomobil, Ilgın-Polatlı Karayolu 
Karaköy kavşağında, sürücüsü öğrenileme-
yen 42 RP 742 plakalı otomobille çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle Kartbaba’nın kullan-
dığı otomobil yol kenarına çıktı. Kazada, 
otomobil sürücüsü Kartbaba yaralandı. Acil 
Sağlık ekibince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet 
Hastanesine kaldırılan Kartbaba’nın hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
n AA

Kedi yavrusunu
AFAD kurtardı

Ilgın’da trafik
kazası: 1 yaralı

Ilgın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını 
kaybeden dede ile aynı ismi taşıyan torunu, toprağa verildi. 
İlçe merkezinde dün meydana gelen kazada yaşamını Ha-
run Kaya (55) ile aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki torununun 
cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morgundan 
yakınları tarafından alınarak, Düğer Mahallesi’ndeki evle-
rine getirildi. 

Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardın-

dan dede ve torunu, gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Dün Ilgın ilçesinde meydana gelen kazada, Harun Kaya 
(55) idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, Düğer Mahal-
lesi’nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu sulama kanalına devrilmiş, kazada sürücü Harun 
Kaya ile traktördeki kendisiyle aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki 
torunu hayatını kaybetmişti.
n AA

Traktör devrildi, dede-torun hayatını kaybetti

Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz

Sözlü eğitime başlayan eğitimciler ikinci aşamada atölye çalışmaları ile programın amacına ulaşması için el becerisi ve üretime yönelik faaliyetler yapacak.
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Yunak Kaymakamlığı Yazı 
İşleri Müdürü Selcik oldu

Seydişehir merkezde asfalt
yenileme çalışması başladı

Yunak Kaymakamlığı Yazı İş-
leri Müdürü Osman Selcik göre-
vine başladı. Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü Mehmet İşcan’ın 
emekliye ayrılması nedeniyle bir 
süredir vekaleten yürütülen Yu-
nak Kaymakamlığı Yazı işleri Mü-
dürlüğü’ne Osman Selcik atandı. 
Yeni görevine başlayan Selcik, 
1978 yılında Akşehir’de doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Akşe-
hir’de tamamlayan Selcik, Eski-
şehir Anadolu Üniversitesi Kamu 
Yönetimini bitirdi. 2012 yılında 
İçişleri Bakanlığınca açılan görev-
de yükselme sınavı sonucu Konya 
Valiliğine şef olarak atanan Selcik, 
2015 yılında tekrar girdiği görevde 
yükselme sınavı sonucunda Çeltik 
Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür-

lüğüne getirildi. Evli ve iki çocuk 
babası Osman Selcik, “Yunak’ı 
tanıyorum, biliyorum. Burada ya-
bancılık çekmeyeceğim. Üzerime 

düşen görevi ve vazifeleri layıkıy-
la yapma gayreti içinde olacağım. 
İlçe halkı için gece gündüz deme-
den hizmet edeceğim.” dedi. n AA

Seydişehir Belediyesi tarafından şe-
hir merkezinde asfalt yenileme çalışma-
sı başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen 
Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde-
ki mevsim şartları nedeniyle deforme 
olan veya asfaltı eskiyen bütün yollarda 
çalışma yürüttüklerini söyledi. Kent içi 
yolları şık ve güvenli hale getireceklerini 
belirten Tutal, şunları kaydetti: “Ekiple-
rimiz şu anda Alaylar Mahallesi’nde bo-
zuk satıhları asfalta hazır hale getiriyor. 
Ekonomik ömrünü tamamlayan, aşırı 
tonaj ve yoğun kış şartları sebebiyle aşı-
nan mahalle yollarımızı sıcak asfaltla ye-
niliyoruz. Mahallelerimizde çalışmalar 
etaplar halinde devam ediyor.  Asfaltsız 
yer kalmayacak. Kış gelmeden çalışma-
larımızı tamamlayarak halkımızın rahat 
etmesini sağlayacağız.”
n AA

Yeni nesil asfalt plentinde laboratuvar ortamında üretim yapan Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ça-
lışmalarını 34 ekiple sürdürüyor. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da altyapıya büyük önem veriyoruz” dedi

Selçuklu’da modern 
fiziki belediyecilik

Selçuklu Belediyesi bahar ay-
larıyla birlikte başladığı altyapı ve 
asfalt çalışmalarında yine rekor dü-
zeyde çalışma gerçekleştiriyor. Yeni 
nesil asfalt plentinde laboratuvar 
ortamında üretim yapan Selçuklu 
Belediyesi, ilçe genelinde altyapı 
çalışmalarını 34 ekiple sürdürüyor.

Asfalt sezonunun açılışından 
bu yana  210 bin m² asfalt, 135 bin 
800 m² parke ve 48 bin  metre bor-
dür imalatı yapan Selçuklu Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
asfalt atıklarının geri dönüşümü ile 
yılda 3 bin 500 ton asfaltı geri dö-
nüşümden kazanıyor.

Selçuklu Belediyesi, ihtiyaç 
planı doğrultusunda modern fiziki 
belediyecilik çalışmaları ile ilçeye 
değer katmaya devam ediyor. Se-
zon boyunca sürecek çalışmalar 
kapsamında şu ana kadar 41.806 
ton asfalt serimi gerçekleştirildi. İl-
çenin tamamında  yoğun bir tempo 
ile sürdürülen çalışmalarda altyapı 
ekipleri tarafından satıh kaplama, 
bordür-parke, yol düzenleme,gibi 
muhtelif çalışmalar aralıksız sürü-
yor. 

SELÇUKLU’DA ALTYAPIYA 
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Belediye olarak her mahallede 
önceden belirlenen ihtiyaç planına 

göre hizmetlere yön verdiklerini 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı; “Alt yapı 

çalışmaları tamamlanmış cadde 
ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor. Şehir merkezinde ve ci-
var mahallerde sürdürülen altyapı 
çalışmalarında 34 ekibimiz görev 
yapıyor. İlçemizin her bölgesinde 
belirlenen noktalarda ekipler alt-
yapı, yol genişletme, asfalt serimi, 
asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar  
çalışmaları yürütüyor. Planlı ve 
programlı çalışmaya önem veriyo-
ruz.Hemşehrilerimiz için modern 
fiziki altyapıyı oluşturmak ve on-
ların yaşam kalitesine katkı sağ-
lamak amacıyla çalışmalarımıza 
sezon boyunca devam edeceğiz” 
dedi. Altyapı, asfalt ve parke ça-

lışmalarında tüm ilçede koordineli 
bir şekilde çalışmalarını sürdüren 
Selçuklu Belediyesi rekor düzeyde 
çalışma yapıyor. 2009 yılından bu 
yana  yürütülen çalışmalar kapsa-
mında Selçuklu’da toplam 7 milyon 
700 bin m² asfalt, 3 milyon 900 bin 
m² parke ve 1 milyon metre bordür 
imalatı yapıldı. 

Selçuklu’da otopark problemini 
çözmek için de çalışmalarına de-
vam eden ekipler mahalle araların-
da bulunan ama düzenli kullanıma 
uygun olmayan otopark alanlarının 
düzenlenmesi çalışmaları da de-
vam ediyor. Yapılan çalışmalarla 
Selçuklu her yıl 3000 araçlık oto-
park kazanıyor.  n HABER MERKEZİ

Çumra’da sokak hayvanları koruma altında
Çumra Belediyesi tarafından 

sokak hayvanlarına yönelik de-
vam eden hizmetler Çumra hal-
kından büyük ilgi görüyor. Çumra 
Hayvan Barınağını ziyaret eden 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz yetkililerden bilgi aldı. 
Çumra Belediyesi Hayvan Barına-
ğının tam kapasite çalıştığını ifa-
de eden Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz, “Belediyemizce 

kurulan hayvan barınağımızda şu-
ana kadar 460 sokak hayvanımızın 
tedavi ve kısırlaştırma işlemi be-
lediye ekiplerimiz ve veterinerlik 
hizmetleri aracılığı ile gerçekleş-
tirildi. Ayrıca sahiplendirme çalış-
malarımızda devam ediyor. Teda-
visi yapılan hayvanlarımızdan ise 
26 tanesi Çumralı hayvan severler 
tarafından sahiplenildi ben sa-
hiplenen ailelere teşekkür ediyo-

rum. Sokak Hayvanları Rehabilite 
merkezimize son günlerde yaralı 
olarak baykuş, kaya kartalları ge-
liyor bu hayvanlarında tedavi iş-
lemleri yapıldıktan sonra tekrar 
doğal ortamlara bırakılma işlemi 
gerçekleştiriliyor. İlçenin bereketi 
olan sokak hayvanlarımıza sahip 
çıkmamız lazım özellikle bu yaz sı-
caklarında bir kap su ve yemek bı-
rakmayı ilçe halkı olarak ihmal et-

meyelim dedi ve çalışmalarından 
dolayı Çumra Belediyesi ekiplerine 
ve bizlere her daim destek olan 
Konya Doğayı ve Hayvanları ko-
ruma derneği başkanı Ümit Börü 
hanıma ayrıca teşekkür ederim” 
dedi. Sokak Hayvanlarına yönelik 
Çumra Belediyesi tarafından şeh-
rin çeşitli noktalarına beslenme 
noktaları oluşturuldu.
n HABER MERKEZİ

15 Temmuz darbe 
girişimin 2’inci yıldö-
nümünde tüm yurtta 
olduğu gibi Konya’da 
da anma etkinlikleri 
düzenlendi. Etkinlikler 
kapsamında öğle sa-
atlerinde, Konya pro-
tokolü şehitliği ziyaret 
etti. 

Kentin çeşitli yer-
lerinde 15 Temmuz 
konulu fotoğraf sergileri açıldı. 

Daha sonra ‘15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkin-
likleri Mevlana Meydanı’nda devam 
etti. Alana katılan on binler ellerinde 
Türk bayraklarıyla mehter takımına 
eşlik etti.

 Unutmadığımız, unutturmaya-
cağımız kahramanların destanı. 15 
Temmuz 2016…

15 Temmuz bize millet oldu-
ğumuzu birlik olmayı, diri olmayı, 
iri olmakla birlikte neler yapılacağını 
gösterdi…

Esnafıyla, polisiyle, askeriyle, 
öğrencisiyle,  akademisyeniyle, işçi-
siyle, memuruyla ve tüm bir vatan 
sevdalısı milletiyle…

İhanete dur diyen darbenin sey-

rini değiştiren “Milli 
irade” şehitlerimiz ve 
gazilerimizin destanı.
Aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmetle 
minnetle anıyoruz...

Biz ölümden asla 
korkmadık söz konusu 
vatan, millet, namus-
sa…

Asırlardır bize diz 
çöktüremeyenlere 

meydan okumaydı 15 Temmuz…
Dünyaya meydan okuma gü-

nüydü ve kazanılan gündü 15 Tem-
muz..

Yeni bir dünya şekilleniyordu 
bizde içeride ve dışarıda olan sınavı-
mızı kazandık.

Artık söz sahibiyiz, 15 Temmuz 
da darbecilere darbe yaparak.

Dünya’ya karşı; Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devletiz biz-
ler…

Mevlana Meydanını dolduran 
Konyalı hemşerilerime teşekkür 
ediyorum.  15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dü-
zenlenen programda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.

Ne Mutlu Türküm Diyene

KONYA YİNE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

KONTİMDER ve İpekyolu Der-
neği üyelerine 7143 Sayılı Yapılan-
dırma Kanunu anlatıldı.

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
ve İpekyolu Sanayici ve İşadam-
ları Derneği üyelerine 7143 Sayılı 
Yapılandırma Kanunu anlatıldı. 
KONTİMDER konferans salonun-
da yapılan toplantıya derneklerin 
üyeleri katıldı. 

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, 7143 Sayı-
lı Kanunu anlatmak ve herkese 
duyurmak için ilçeler dahil bil-
gilendirme toplantıları yapmaya 
devam ettiklerini söyledi. Kanun 
kapsamında kesinleşmiş alacakla-
ra yönelik hükümlerin olduğunu 
belirten Ünver, “Her vatandaş bir 
borç sorgulaması yapmalı. Tra-
fikte bir ceza yazılmış olabilir, ka-
rayollarından kaçak geçiş olmuş 
olabilir. Bunların sorgulanması 
gerekir. Onun için şirket ya da şa-

hıs adına herkes mutlaka bir borç 
sorgulaması yapsın. Kesinleşmiş 
olan bir ceza varsa, bu kanunun 
getirdiği imkanlardan yararlanıp, 
yapılandırma takvimini başlatın. 
Yapılandırma takvimi ile ilgili de 
hem internet sitelerimizden hem 
de vergi dairelerimize gelerek bilgi 
alabilirsiniz” diye konuştu. 7143 
Sayılı Kanunun bu zamana kadar 
çıkmış olan yapılandırma kanun-
larında olmayan bir özelliğe de sa-
hip olduğunun altını çizen Ünver, 
yapılandırılan cezanın peşin öden-
mesi halinde gecikme zammı veya 
gecikme faizinin yüzde 90’a ya-
kın kısmının silindiğini vurguladı. 
Konya Vergi Dairesi Grup Müdür-
leri Veysel Bostan ve Emral Yalçın, 
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 
hakkında detaylı bilgi verip soruları 
cevapladılar. Yapılandırma için son 
başvurular 31 Temmuz 2018’de 
sona eriyor.
n HABER MERKEZİ

Gecikme faizinin yüzde
90’a yakını siliniyor

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Selçuklu Belediye Başkanı
 Ahmet Pekyatırmacı 
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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
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren 
firmamıza müşterilerin ihtiyaç ve 
taleplerini ele alıp çözümde aktif rol 
oynayacak müşterilerin riskleri ve gerekli 
diğer aksiyonların alınmasını sağlamakla 
görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY  
SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 İkna kabiliyeti yüksek
3 B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç 
kullanabilen,
3 Cv’ler mail adresi info@hamamakina.
com gönderilecektir.

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TALAŞLI İMALAT
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;

KALİTE KONTROL ELEMANI
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son 
kontrol elemanları;

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

ADRES : 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA   
TEL : 0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78
e-mail : www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

m LABORATUAR TEKNİKERİ
m GRANÜL MAKİNE 

OPERATÖRÜ
VE

m VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No: 34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

3 Yetiştirilmek üzere,
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA 

(EN AZ 1.902 TL)

VASIFSIZ 
PERSONEL 

alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

DİLEK BAŞALTUN

Z-370

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

DİLA DANIŞIK

Z-372

ZAYİ
2017 senesinde Servet Ofset  Matbaacılık/Ali Kahveci tarafından basılan 
3 numaralı cilt faturamız kaybolmuştur. Seri numarası 000308-000350 
arasındaki faturalarımız hükümsüzdür.

AKMER TEKNİK / MEHMET AKDEMİR
SELÇUK V.D :17423510306

Z-371

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.

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 ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.  
bünyesinde Gıda Temizlik ve Kozmetik Sektöründe bayilik-
leri bulunan firmamızda görevlendirilmek üzere,  

  • Depo içerisinde çalışacak,
  • 21 – 40 yaş arası,
  • Askerliğini yapmış,

BAY DEPO
PERSONELLERİ  

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 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

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

l  VASIIFLI RESTORAN MÜDÜRÜ
l   ŞEF GARSON
l  GARSON
l   KOMİ
l   AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI
l   USTABAŞI ARANMAKTADIR

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
• TARIM SEKTÖRÜNDE TECRÜBELİ
   OLANLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE
   KAYNAKÇI
• 35 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK ŞARTI İLE
  ÇAY-YEMEK-TEMİZLİK İŞLERİNDE
  GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Sigarayı bıraktı koleksiyonunu yapıyor 
Ereğli Şeker Fabrikasından emekli 

olan 53 yaşındaki Mehmet Ali İlkaya, 
30 yıl önce yurt dışında yaşayan tanı-
dıklarının getirdiği farklı sigara paket-
lerini biriktirmeye başladı. Kendisi de 
24 yıl sigara kullanan İlkaya, ülkede 
yaygınlaşan sigarayla mücadele kam-
panyalarından etkilenip kötü alışkanlı-
ğını bıraktı.  Sigarayı bırakmasına rağ-
men paketlerini biriktirmeye devam 
eden İlkaya'nın koleksiyonda birçok 
ülkeden örneklerin yanı sıra Türki-
ye'de yıllar önce kullanılan ve bugün 
adı unutulmuş birçok sigara markası-
nın paketleri de bulunuyor.

Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki 
evinde uygun yeri olmadığı için bu pa-

ketleri şimdilik kolilerde tutan İlkaya, 
gençlere sigara kullanmamaları tavsi-
yesinde bulunuyor.

İlkaya, 1978 yılında sigara kullan-
maya başladığını söyledi.

Yaklaşık 24 yıl kullandıktan sonra 
sigarayı bırakma kararı verdiğini an-
latan İlkaya, şunları kaydetti:  "Sigara 
kullandığım dönemde yurt dışından 
hediye gelen sigaraları içmek yerine 
evimin vitrininde sakladım. Bu alış-
kanlık bir meraka döndü. Yaklaşık 
30 yıldır bu paketleri biriktiriyorum. 
Ülke genelinde sigarayı bıraktırma 
konusundaki çağrılara uyup sigarayı 
bıraktım. Artık hiç içmiyorum. Her ne 
kadar 16 yıl önce sigarayı bıraksam da 

koleksiyonuma devam ettim. Ben si-
gara kullanmıyorum, saklıyorum, yani 
bir nevi sigaraları kolilere hapsediyo-
rum."  Koleksiyonunda 380 paketin 
bulunduğunu aktaran İlkaya, şunları 
söyledi: 

"Sigara kullanmaya karşıyım. 
Sigara içmeyi kimseye tavsiye etmi-
yorum ancak geçmişi hatırlatmaları 
adına bunları saklamaya devam ede-
ceğim. Ayrıca bu koleksiyonumu de-
ğerlendirmek istiyorum. Benim sergi-
leme imkanım yok. Kültür ve turizm 
alanında değerlendirmek isteyen veya 
bu tür koleksiyonlara özel ilgi duyanlar 
varsa kolilerden çıkartılarak sergilen-
mesini arzu ediyorum."n AA 
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VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No:34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Tercihen teknik resim okumasını bilen,
3 Fabrika disiplininde çalışabilecek, sorumluluk sahibi,
3 Gelişime açık, öğrenmeye hevesli,
3 Ekip çalışmasına uyumlu,
3 Yetiştirilmek üzere,

r GAZ ALTI KAYNAKÇILARI 
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r CNC PLAZMA, LAZER VE
     OKSİJEN KESİM OPERATÖRLERİ
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r ABKANT PRES OPERATÖRLERİ VE
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA (EN AZ 1.902 TL)

r VASIFSIZ PERSONELLER
Alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığının 
organizasyonuyla Seydişehir'den 
bu yıl hacca gidecek ilk kafile için 
Seyyid Harun Camisi önünde 
tören düzenlendi. Seydişehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal'ın 
katıldığı uğurlama töreni sonun-
da, ilk hac kafilesi kutsal top-
raklara dualarla uğurlandı.  Hac 
ibadetlerinin hayırlı mübarek ol-
ması dileğinde bulunan Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, "Oraya 
arınmaya gidiyorsunuz. Buna 
şükredin. Kutsal toprakların de-
ğerini bilin ve yaşayın. Ülkemizin 
birliği ve dirliği için, bizler için 
dualarınızı eksik etmeyin. Hayırlı 
yolculuklar diliyorum" dedi.
n AA 

Hacı adayları uğurlandı 
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Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Fahrünnisa 
Hatun Kültür Merkezi, alnımızın akıyla 4 yılda projelendirip hizmete aldığımız onlarca kalıcı eserden biri” dedi 

‘Alnımızın akıyla yaptığımız 
onlarca kalıcı eserden biri’

Meram Belediyesi tarafından 
ilçenin dört bir köşesinde ihtiyaca 
cevap verecek olacak olan yatırım-
lar kazandırılmaya devam ediliyor. 
Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Çayba-
şı Caddesi üzerinde yapımı gerçek-
leştirilen Fahrünnisa Hatun Kültür 
Merkezi düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. Hz. Mevlana’nın kadın 
müritlerinden olan Fahrünnisa Ha-
tun’un adının verildiği kültür mer-
kezinin açılış programına AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Me-
ram Kaymakamı Resul Çelik, Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Ak Parti Meram İlçe Baş-
kanı Mustafa Dolular, AK Parti İl ve 
İlçelerin yönetim kurulu üyeleri, AK 
Parti Meram Koordinatörleri, MHP 
Meram İlçe Yönetim Kurulu üyele-
ri, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Dursun Ali Kaban, Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir 
Şahin, Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ali Ermiş, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

“ALNIMIZIN AKIYLA 4 YIL”
Kuran-ı Kerim tilaveti ile baş-

layan açılış töreninde konuşan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
katılımcıları selamlarken “Alnımızın 
Akıyla 4 yılda projelendirip hizmete 
aldığımız onlarca kalıcı eserden biri 
olan Fahrünnisa Hatun Kültür Mer-
kezi’nin açılışını gerçekleştirecek 
olmanın mutluluğunu, Meram’a, 
Konya’ya yeni değerler katacak 
eserlere imza atmanın huzurunu 
ve gururunu yaşıyoruz. Bizler 1994 
yılında İstanbul’da  Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın startını verip  uygulamaya 
koyduğu yüksek standartlı, merke-
zinde millete hizmetkarlık olan bele-
diyecilik anlayışının takipçileriyiz. 16 
yılda ülkemizde her alanda yapılan 
tüm çalışmalar  “Her şey Millet İçin, 
Her Şey Türkiye İçin” anlayışının 
çabası ve bir ürünü olmuştur. 4 yıl 
önce siz hemşehrilerimin teveccühü 
ile, şahsım da  bu anlayış ve işleyiş 
çerçevesinde bayrağı teslim alıp  işi-
mize dört elle sarıldık. Şehirler hızla 
değişirken Meram’da dünyanın ge-
risinde kalmasın diye onlarca projeyi 
hayata geçirdik. Amacımız değişimi 
yakalama çabasında olan bir Me-
ram değil yaptıklarımızla Türkiye’de 
değişimin öncüsü olan bir Meram 
olmaktı. Belediyecilik anlayışımızın 
omurgası insanımıza hizmet etmek 
ve insanımız oldu. İnsanımızın ta-
lepleri, ihtiyaçları, geleceğe dair 
beklentileri oldu. Bunları gerçekleş-
tirirken kendi öz değerlerimizden, 
kimliğimizi koruyarak gerçekleştir-
menin gayretinde olduk.” şeklinde 
konuştu.

“BÖLGENİN İHTİYACINI 
KARŞILAYACAK”

4 yıllık imar planı revizyonun-
dan, kentsel dönüşüme, altyapı 
hizmetlerinden üst yapı çalışmala-
rına kadar dev projeler gerçekleş-
tirdiklerini belirten Başkan Toru, 
“Meram’da mega parklar, tam te-
şekküllü spor sahaları ve tesisleri, 
halkımızın ihtiyaçlarına yönelik inşa 
edilen sosyal tesisler ve kültür mer-

kezlerini bir bir hizmete açıyoruz. 
Çalışmalarımızdaki hıza sizlerde 
şahitlik ediyorsunuz. Fahrünnisa 
Hatun Kültür Merkezimiz, Uluırmak 
Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrünni-
sa, Çaybaşı, Ziya Barlas ve Zafer Ma-
halleleri sakinleri başta olmak üzere 
tüm Konya’ya hizmet veren, önemli 
bir merkez olacak.  2 bin metrekare 
kapalı inşaat alanına sahip olan te-
sisimiz 4 katlı bir yapıdan oluşuyor. 
Binamızın bodrum katında mescit, 
fitness alanı bulunurken zemin ka-
tında evlendirme memurluğu, ni-
kah salonu, idari ofislerimiz, öğren-
cilerimiz için kütüphane ile çalışma 
salonları yer alıyor. Birinci katımızda 
kadınlar için  Mecalis-i Seb’a, er-
kekler için Fihi ma fih adlarını ver-
diğimiz sedirli sohbet salonlarımız 
bulunuyor. Yine son katta konferans 
salonumuz var. Ayrıca tesisimizde 
uzmanlarımız, bölgedeki ailelerimi-
ze danışmanlık, çocuklarımıza psi-
kolojik destek verecek. Bu tesisimiz, 
gerek sportif, gerek  sosyal kültürel 
faaliyetleriyle bölgemizin ihtiyacı 

bulunan önemli bir merkez olacak” 
dedi. 

“KÜLTÜR MERKEZİMİZ İLİM 
VE İRFAN YUVASI OLSUN”

AK Parti Meram İlçe Başka-
nı Mustafa Dolular ise Fahrünnisa 
Hatun Kültür Merkezi’nin Meram’a 
hayırlı olmasını temenni ederken 
“Milletimizin birliği ve beraberliği 
için verdiğimiz bağımsız mücade-
lede güçlü bir Meram’a güçlü bir 
Konya’ya güçlü bir Türkiye’ye ihti-
yacımız olduğu bu dönemde yapı-
lan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 
Başkanımıza kazandırmış olduğu bu 
eserden dolayı çok teşekkür ediyo-
rum. İlim ve irfan yuvası olması için 
yapmış olduğu davete de katılıyo-
rum. En büyük vazifemiz bu tesisle-
rin içini doldurmak. Bu tesisleri ilim 
ve irfan yuvası haline getirmemiz 
gerekiyor. İlimli gençlerle güçlü bir 
aileye sahip oluruz. Güçlü aile güçlü 
bir toplum meydana getirir. Güçlü 
bir toplum ise dış mücadelelerde 
yerinde ve sağlam durarak güçlü 
bir Türkiye meydana getirir. Tesisin 
yapılmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

“BAŞKANIMIZ ‘İŞİMİZ, 
GÜCÜMÜZ MERAM’DIR’ DEDİ”
Meramlıların her bakımdan re-

fahı için çalıştıklarına dikkat çeken 
Meram Kaymakamı Resul Çelik de, 
“Güvenli bir ortamda geleceğe daha 
güvenli bakmaları için elimizden 
gelenin fazlasını yapmaya gayret 
ediyoruz. Bu amaçla belediye başka-
nımız “İşimiz, gücümüz Meram’dır” 
dedi. Biz de aynı anlayışla birlik ve 
beraberlik içerisinde devletimizin 
bize vermiş olduğu kamu kaynakla-
rını etkili ve verimli bir şekilde kul-
lanmak suretiyle bu amaca hizmet 

ediyoruz. Bu tesisimizin mahalle-
mizin önemli bir ihtiyacını karşıla-
masının ötesinde giderek kaybolan 
komşuluk ilişkileri, sohbet açısından 
çok önemli olduğunu biliyoruz. Te-
sisimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi.

“MERAM İÇİN KALBİ ÇARPAN 
HERKESE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ”

İlçenin tarihi mekanlarından 
birinin yanındaki Kültür Merkezini 
açmak için bir araya gelindiğini ifa-
de eden AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ise “Bu projede emeği 
geçen belediye başkanımızın şah-
sında tüm ekibine teşekkür ediyo-
rum. Bölgenin manevi mimarların-
dan olan kişinin ismiyle yaşayacak 
bu tesis sadece bölgedeki sakinlerin 
değil, yurt içinden ve yurt dışından 
gelecek misafirlerin ağırlanacağı 
bir mekana dönüşmüş. Meramı-
mız, Konyamız, ülkemiz her şeyin 
en güzeline layık. Meram için kalbi 
çarpan herkese şükran borçluyuz. 
Önemli olan tarihte iz bırakabilmek, 
değerlerine sahip çıkmak ve gelece-
ği umutla yürüyebilmek” şeklinde 
görüş belirtti. 

Konuşmaların ardından Fah-
rünnisa Hatun Kültür Merkezi’nin 
mimarı Emine Kalay ve Hakan 
Bahar’a plaket takdim edildi. Öte 
yandan protokol üyeleri kültür mer-
kezini gezerken, nikah için salonda 
bulunan Nurgül ve Yasin Çat çifti-
nin de mutluluğuna ortak oldular. 
Genç çiftin nikahlarını Başkan Toru 
kıyarken, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli ve AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular 
şahitlik yaptılar.  n HABER MERKEZİ

Ebu Rifaa Temim 
b. Esid b. Adi el-Ade-
vi (ö. 44/664); Adının 
Abdullah b. Haris b. 
Esed, baba adının 
Esed, Üseyd veya Nü-
zeyr olduğu da zikre-
dilmektedir. Beni Adi 
kabilesinden olup Mu-
dari nisbesiyle de anı-
lan Ebu Rifaa’nın hangi 
tarihte Müslüman olduğu 
bilinmemekle beraber Hz. Peygam-
ber’den İslamiyet hakkında ilk bilgileri 
almasıyla ilgili olay dikkat çekicidir. 
Bizzat anlattığına göre bir gün Resu-
lullah minberde konuşurken Mescid-i 
Nebevi ’ye giren Ebu Rifaa Resul-i 
Ekrem’e hitaben, “Dini hakkında hiç-
bir şey bilmeyen garip bir adam geldi; 
dinini sorup öğrenmek istiyor” dedi. 
Hz. Peygamber konuşmasını kese-
rek minberden indi ve Ebu Rifaa’nın 
yanına gelerek ona İslamiyet hakkın-
da bilgi verdi. Sonra tekrar minbere 
çıktı ve konuşmasını tamamladı. 
Ebu Rifaa, Bakara süresini Hz. Pey-
gamber’den öğrendikten sonra onu 
bir daha unutmadığını söyler, gece 
boyunca namaz kıldığı halde hiç 
yorgunluk hissetmediğini belirtirdi. 
     Ebu Rifaa hakkında yukarıda 
zikredilen rivayet sadece Müslim, 
Nesai ve Ahmed b. Hanbel’in eser-
lerinde yer almakta, diğer güvenilir 
kaynaklarda başka bir rivayeti bu-
lunmamaktadır. Kendisinden Sıle 
b. Eşyem, İbn Sirin ve Humeyd 
b. Hilal rivayette bulunmuşlardır. 
Basra’ya yerleşen sahabeler arasında 
adı geçen Ebu Rifaa 44 (664) yılında 
Abdurrahman b. Semüre kumanda-
sındaki orduya katılarak Sicistan’a 
gitti. Ordunun Kabil Kalesi’ni kuşat-
tığı günlerde bir askeri birlikle gece 
keşfine çıktı ve bu sırada düşman 
askerleri tarafından şehit edildi. Onun 
kabrinin Beyhak’ta olduğunu söyle-
yenler de vardır.
EBU REYHANE(R.A.)
Ebu Reyhane Şem ‘un b. Zeyd 
el-Ezdi. Babasının adını Yezid olarak 
kaydedenler, hatta adının Abdullah 
b. Nadr olduğunu söyleyenler de bu-
lunmaktadır. Ensari ve Kureşi nisbe-
leriyle de anılan Ebu Reyhane’nin bazı 
kaynaklarda aslen Medineli ve Beni 

Kurayza kabilesinden 
olduğu, Kureşi nisbesi-
ni Kureyşliler’den birinin 
himayesine girmesi se-
bebiyle aldığı, diğer bazı 
kaynaklarda ise Mekkeli 
olduğu ve bir Medi-
neli’nin himayesine 
girdiği ileri sürülmekte-
dir. Ebu Reyhane Ehl-i 
Suffe’ye mensup olup 

Hz. Peygamber’in kölesi, 
kızı Reyhane de onun cariyesiydi. 
Bizzat anlattığına göre Ebu Reyha-
ne Hz. Peygamber’le beraber gittiği 
bir gazvede çok soğuk bir gecede 
konakladıkları zaman Resulullah ki-
min nöbet tutmak istediğini sordu. 
Ensar’dan biri bu görevi üstlenince 
Resul-i Ekrem ona adını sordu ve 
kendisine dua etti. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber’in duasını almak için Ebu 
Reyhane de nöbet tutmak istediğini 
belirtti. Karanlıkta Ebu Reyhane’yi gö-
remeyen Resul-i Ekrem adını sorarak 
ona da dua etti ve Allah yolunda nö-
bet tutan gözü cehennemin yakma-
yacağını söyledi. Sordukları bir soru 
üzerine güzel şeylere sahip olmayı 
arzu etmenin kibirle ilgisi bulunmadı-
ğını Hz. Peygamber’den öğrenen dört 
kişi arasında onun da adı geçmekte-
dir. Ebu Reyhane Hz. Ömer devrinde 
Dımaşk’ın fethine katıldı (14/635) 
ve Kudüs’e yerleşti. Ebu Davud ve 
Nesai’nin sünenlerinde rivayet edildi-
ğine göre Kudüs’te (İliya) halka vaaz 
edip kıssalar anlatırdı. Onun Mısır’a 
gittiği, Meyyafarikīn ve Askalan’daki 
sınır bölgesinde mücahid olarak bu-
lunduğu da rivayet edilmektedir. Ebu 
Reyhane’nin vefat tarihi belli değildir. 
Ebu Reyhane’nin sadece beş rivayeti 
olup bunlar dört sünenle Ahmed b. 
Hanbel’in el-Müsned’inde yer almak-
tadır. Kendisinden Ebu Ali Sümame 
b. Şüfey, Ebü’l-Husayn Heysem b. 
Şüfey, Mücahid b. Cebr, Şehr b. 
Havşeb, ayrıca Şamlı ve Mısırlı mu-
haddisler rivayette bulunmuşlardır. 
İbadete aşırı derecede düşkün olma-
sı ve zahidine bir hayat yaşamasıyla 
tanınan Ebu Reyhane’nin kerametle-
rine dair kaynaklarda çeşitli menkıbe-
ler anlatılır.

KAYNAK:TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 88
EBU RİFAA(R.A.)

Yunak  ilçesinde  15 Temmuz Şe-
hitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü  kutlandı.  Yunak Kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen  15 Temmuz 
Şehitleri Anma, Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü  kutlamaprogramına , 
Yunak Kaymakamı  Fatih Cıdıroğlu ,  
Eşi  Dr.Ayşe Cıdıroğlu  Yunak Beledi-
ye Başkanı  Abdullah Emre Demirhan 
,Eşi  Sümeyra Demirhan, İlçe Jandar-
ma Komutanı Üsteğmen Adem Gü-
neş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık,  
ilçe protokolü şehit yakınları ve gaziler 
katıldı.  Program   Yunak’taki Tüm Ca-
milerde  Kuran-ı  Kerim ve Mevlidi şe-
rif  okunduktan sonra Yunak Kayma-
kamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan, 
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen 
Adem Güneş ,  İlçe Emniyet Amiri 
Ufuk Başlık ,ilçe protokolü ve vatan-
daşlar tarafından açılan dev  Türk bay-
rağı    eşliğinde gerçekleştirilen şehit-
leri anma yürüyüşü ile başladı.

Şehitleri anma yürüyüşünden 
sonra   vatandaşlar ellerinde Türk 
bayraklarıyla İlçe  Meydanında bulu-
şarak  vatandaşlar  hep bir ağızdan  
birlik Vatan için canını feda “Şehitler 
Ölmez Vatan Bölünmez”  ve tekbir 
getirerek  slogan atarak Yunak ilçe 
Meydanında   bir araya geldiler. Yunak 
İlçe Meydanında buluştuktan sonra 
,Program saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okumasının ardından Kur’an-ı 
Kerim tilavetinden sonra   açılış ko-
nuşmasını Yunak kaymakamı Fatih 
Cıdıroğlu Yaptı.  15 Temmuz gibi kara 
bir geceyi asla unutmayacaklarını ve 
unutturmayacaklarını vurgulayarak 
konuşmasına başlayan Kaymakam 
Cıdıroğlu ;   “İki yıl önce 15 Temmuz 
Cuma akşamı kötü bir geceye baş-

ladık. Başta hiçbirimiz böyle kalleşçe 
bir saldırının olabileceğine inanmadık, 
inanamadık. Önce Allah’ın inayeti, 
Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan’ın büyük cesareti ve liderliği 
ile hemen toparlandık. Başta Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan o gece önce 
telefon kameralarından vatandaşlara 
meydanlara çıkma çağrısını yaptıktan 
meydanlara inan  azizMilletimizin da-
marlarında akan kana işlemiş asaleti, 
kahramanlığı ile kanlı gecenin sabahı 
nurlu bir güne başlamıştır. Bu Mü-
nasebetle Tüm Şehitlerime Allah’tan 
rahmet gazilerimize şifalar ve uzun 
ömürler dilerim.’’dedi.

Açılış konuşmasından sonra kür-
süye çıkan Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan; “15 Tem-
muz 2016’da milletimiz Dünya tari-
hinde belki de ilk kez, hain bir darbe 
girişimini çıplak elleri ile durdurarak 
bir kahramanlık sergiledi ve eşsiz bir 
zafer kazandı. 15 Temmuz Cuma 
günü gecesi  Başkomutanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla elinde ay yıldızlı 
bayrakla meydanlara koşan her vatan 
evladının uğrunda ölümü göze aldığı 
milli değerlerimizi, demokrasimizi, 
birliğimizi ve bağımsızlığımızı ebe-
dileştiren bir simgedir” dedi. Yunak 
Kaymakamlığının hazırlamış olduğu  
15 Temmuz  Şehitleri Anma, Demok-
rasi ve Milli Birlik Günüprogramı  15 
Temmuz  akşamını anlatansine viz-
yon  gösterisinin sunumu yapıldı.  Sine 
vizyon gösterisi vatandaşlar duygusal 
anlar yaşattı. Etkinlikler öğrenciler ta-
rafından hazırlanan şiir dinletisi, tiyat-
ro gösterisi ve darbe girişimi sırasında 
çekilmiş görüntülerin izlenmesiyle son 
buldu. n HABER MERKEZİ

Yunak’ta milli birlik
coşkusu yaşandı

haber@konyayenigun.com
TEFİK EFE

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var” 
sözü, erkelerin yoğurda olan düşkün-
lüğü için mi yoksa ‘yoğurt yense yense 
bir civanmert tarafından yenir’ denmek 
istendiği için mi ortaya atıldı sorusu ço-
ğumuzun aklının ucundan bile geçmez. 
Zaten ne geçiyor ki aklımızın ucundan, 
buda geçsin... Mideyle ya da cakayla 
ilintili şeylerden öte…

Yurtdışına okumak ya da çalışmak 
için gidenler çok iyi bilirler. Hoş geldin’e 
gelenlerden nadiren bazıları,” yahu 
senin gittiğin ülkenin insanları nasıl 
insanlardır, ne yerler ne içerler, neye 
sevinir neye gülerler, zevkleri, renkleri, 
kaygıları, tasaları nelerdir türünden sual 
sormak ihtiyacını duyarlar. Hele hele 
bu soruları yeni yetmelerden –otuzlu 
yaşın altındakilerden-beklemek, abesle 
iştigalden başka bir şey değildir. So-
rular hepimizin malumu; ne kadar para 
kazandın, ne yedin ne içtinden öte baş-
kada bir şey değildir. Yani miden benim 
midemin görmediği bir şeyle müşerref 
oldu mu? Benim burda kazandığımdan 
daha fazla para kazandın mı? Lafara-
sında “yediğin içtiğin senin olsun da 
gördüklerini bana anlat” sözü de tarih 
oldu artık…

Tabi ki bu söylemin her söylemde 
olduğu gibi birde istisnası vardır ki oda, 
hoş geldin’e gittiğiniz gurbetçiyle olan 
yakınlığınıza bağlantılıdır. “Hatunlar 
nasıl, hatun arkadaşın oldu mu, kaça-
mak yapıyor musun, kaçamak.” Erkek 
milletinin yabancı memleketlerde en 
çok dikkatini çeken konuların başında 
bu konular gelir. Ama soru, öyle her 
önüne gelenden adres sorar gibi soru-
lacak cinsten değildir… Bu bağlamda 
şu soruda akla gelmez mi; yahu bizim 
hatun milleti de yabancı erkekleri merak 
etmiyorlar mı acaba? Tabi ki sorunun 
cevabı imkânsızdır. Merak yaşayan 
her canlının olmazsa olmazıdır. Her ne 
kadar gün itibariyle erkekler onlardan 
dünyaya gelseler de, ilk kadını dünyaya 
getiren bir erkek değil midir?..

Dosdoğru olduğu sanılan erkek 
bile, bir ayağı çukurda olsa dahi karşı 
cinsle ilgi sorulmayacak şeyleri me-
rak ederken, erkeğin ‘eğri’ kemiğinden 
yaratılan kadının böyle bir merakının 
olmaması düşünülebilir mi? Elbette 
hayır. Soru kendini giderek gizemli hale 
getirirken, o çok kendini beğenmiş er-
kek milleti hatunların bu meraklarını 
nasıl giderdiklerini düşünme zahmetine 
katlanırlar mı dersiniz? Buda bir başka 

soru aslında. Peki, gurbet deyince akla 
gelen erkek değil mi, madem öyleyse 
bu hatunlar bu konudaki merakları-
nı nasıl ve kimden giderecekler. Ne 
dersiniz? İçlerinden birisi eşine, erkek 
kardeşine, sevgilisine, “geldiğin yerdeki 
erkekler sana göre nasıllar” deme cüre-
tini göstere bilir mi?..

Bir hatun kişinin başka ülkelerin er-
keleri hakkında bilgi edinme istemi na-
sıl karşılanır dersiniz; eş, kardeş, baba 
veya birinci dereceden akrabalar arasın-
da. Aman kızımız ne kadar da meraklı,  
ne kadar da ilme kültüre susamış, kendi 
ülkesinin insanlarını ve sorunlarını an-
lamakla yetinmiyor, bak başka ülkenin 
erkeklerini de merak sardı, helal olsun 
kadıncağıza, kızcağıza diye methiyeler 
mi düzerler dersiniz!?..Atasözlerimiz 
sadece cümle boşluklarını doldurmak 
için söylenmiş sanırsınız. Şu “kendine 
iğneyi batır başkasına çuvaldızı” sözü, 
elinde sürekli çuvaldızla gezenler için 
mi söylemiştir dersiniz… Sen sorunca 
meraktan, o sorunca şaşırmışlıktan… 
Hadi biraz konuyu hatunların safına 
çekelim. Yakını gurbetten gelmiş bir ka-
dın, erkeleri değil de o ülkenin kadınları 
hakkında bir şeyler sorabilir mi? Farz 
edelim ki sordu, gurbetçi yakınında me-
rakını giderecek cevap alabilir mi?

Ne demeli gurbetçi, cinsi latifine, 
başka ülkenin hemcinslerini anlatırken, 
çok güzeller, çirkinler, sokakta elini tut-
san istediğin yere gelirler… Kendileriyle 
geceleri birlikte olmak ayrıca bir keyf… 
Kadın dediğin öyle olur cinsinden laflar 
mı? Bu sözler onu mutlu bahtiyar eder 
mi? Bilgilendirir mi?.. Yoksa bir zaman-
lar ülkenin bazı bölgelerini saran “NA-
TAŞA” yangınına kapılan Karadenizli bir 
erkeğin arkadaşlarının “koskoca adam-
sın yakışır mı karını kandırmak” sözüne 
cevaben vermiş olduğu “oda beni karı-
yım diye yıllarca kandırmadı mı” cevabı 
mutlu eder mi dersiniz onları?..

Sahi hatunlarımız bilgisiz ve ilgisiz 
mi kalacak bu konuda. İçlerinden çok 
azlarının yabancı ülkelerin erkekleriyle 
yaptıkları evlilik neticesinde elde ettikleri 
engin bilgilerin dışında… Ah şu çuval-
dız ve iğne… İnsan, merak ve kahır ara-
sındadır. Yaratan öyle yaratmış. Ayakta 
kalabilecek, başını dayayabilecek güç 
ve takatin varsa öğrenmek, öğrendik-
lerinin bir kısmından istifade etmek, 
istifade edemediklerinden de kahırla-
narak uzaklaşmak istersiniz. Yaratıcın 
insana verdiği birçok hasletin yanında 

en büyük özelliği de onun 
“unutkan” olmasında yat-
maktadır. –her ne kadar 
modern tıp bunun adını 
hastalık olarak addetse 
de-O, öyle bir sihirli haslet 
ki; ciğerim dediğinizi elle-
rinizle toprağa gömdürür 
sonra da hayata kaldığınız 
yerden devam ettirir.

İnsanoğlunun tekno-
lojideki ilerlemesi, bazen 
tüm insanları sevindirse de bazen de 
lanet okumaktan kendimizi alamıyoruz. 
Daha dün fotoğraf makinesine şeytan 
aleti diyen ham sofular bu gün teknolo-
jinin ilerlemesine ayak uyduramadıkları 
için yeni ürünlere yeni isimler bulmak-
tan kendilerini vareste tutuyorlar. Çün-
kü uykunun ve çalışmanın zamanı bir 
birine karışınca hayatın dengesi bozu-
luyor. Allah nasıl olsa bir rızık gönderir 
tevekkülü, sonuç itibarıyla doğru olsa 
da başlangıç itibarıyla yanlıştır. Zira ya-
ratıcı tarafından gönderilen tek semavi 
din olan İslam, Âdem aleyhisselamdan 
son Peygamber’e gelene dek geçirdiği 
tüm evrelerde sürekli tembelliği yasak-
lamış, çalışmaya teşvik etmiştir. Bu 
böyle bilinmeli ki ‘ çalışan demir ışıldar’ 
vecizesini bulduğu iddiasında edenin, 
insanlık adına yeni bir şöylem ortaya 
koymadığı anlaşılsın.

Atalet insandadır. Hem de ilk gün-
den itibaren çalışması emredilmesine 
rağmen. Nedendir, niçindir soruları da 
bu bapta araştırması gereken başlıca 
konulardandır. Malum olduğu üzere ; 
‘İnsan’ kelimesi Arapça ‘nisyan’ (Unut-
kan) kökünden gelmektedir. Bu keli-
meye ses bakımından çok yakın olan 
Arapça ‘kislan’ kelimesi de (tembel) 
manasına gelmektedir. Öyle anlaşılı-
yor ki insanoğlu yaratıcının kendisine 
bahsettiği unutkanlık melekesiyle, tem-
bellik melekesini karıştırmışlar ya da 
eş değer sanmışlardır. Oysa birisi kış 
aylarında ısınmamız için ateş, diğeri de 
temmuz ayında iyice kavrulmamız için 
içine atıldığımız yangındır- nârdır…

En modern teknolojinin bile kendi-
sini tahlil etmekte henüz yeterli olmadı-
ğı mükemmel yaratık insan, kötülüğü 
düşündüğü zamanının milyonda biri 
kadarını iyiliği düşünmek için harcasa, 
hem kendisi rahat edecek hem de tüm 

yaratıkların hayatının 
akışı yönünde hareket 
etmesine mani olmaya-
caktır. Oysa o, “imtihan 
için gönderildiği” hikmeti 
mucibince bazen, çıkmaz 
sokaklara girmekte dö-
nülmesi güç yollar revan 
olmaktadır. Yeryüzünde 
kötülüğün temelinin ka-
zınma ihtimali yaratılış 
gayemize ters olduğuna 

göre çaba, iyilikte yarış cabası olmalıdır. 
İnsanoğlu yeryüzüne başıboş gönde-
rildiği yönündeki yanlış teorisinde bile 
kendisinin günümüzdeki haline gelene 
dek nice badirelerden geçtiği ileri sürül-
mektedir.

Kendini insan diye bilen bu varlık, 
gayesiz yaratıldığı varsayımını dün ken-
disinin geçirdiği evrimle ispatlamaya 
çalışırken, bu gün insani değerlerini ön 
plana çıkarmaktan kendini alamıyor. 
Düşman vardır bilirsin. Ne yapacağı en-
dişesiyle siperde bekler, gerekeni yapar, 
ya yener ya yenilirsin. Oysa asıl tehlike 
insan suretinde olan, onlara göre henüz 
evrim aşamalarını tamamlayamamış 
ucuz varlıklardadır. Bu gerçek İslami 
literatürde “münafık” kelimesiyle an-
latılır. Zikri hâkim de onların derecesi 
inanmayanlardan daha da aşağıdadır. 
Bu şaşırmış yaratıklar ne dünün moda 
terimi evrim teorisine göre kendilerini 
tamamlayabilmişler, nede semavi din-
de gelen insani vasıfların ak ve ya kara 
denecek kadar berrak renklerinde ken-
dilerine yer edinmişlerdir. Bu yaratıklar 
hiçbir inanç hassasiyeti olmamasına 
rağmen kendine insani bir değer ka-
tan zümre tarafından dışlandıkları gibi, 
yaratılışın bir gayesi olduğu yönündeki 
semavi dinin emirlerine itaat etme yo-
lunda caba harcayan, inanan insanların 
yanında ve onların doğruluğunda hiç 
şüphe etmedikleri zikri hâkimlerinde de 
dışlamışlardır.

Kimileri çağdaşlığı farkına varma-
dan analarından doğduğu gibi yaşamak 
olduğu yanılgısında ısrar ederken, biz-
lere göre çağdaşlık anlayışı: yaratılırken 
tüm varlıklardan daha üstün bir şekilde 
yaratıldığını anlamaktan geçmektedir. 
Bu çağdaşlar, dün insanı diğer canlıla-
rın gelişmiş şekli olarak görürken, bu 
günde sözüm ona ‘neden geliştik sanki’ 

dercesine o ilk oluşum halindeki hem-
cinsleriyle irtibatlarını sağlamlaştırma 
yarışı içinde gözüküyorlar. Şu insan ne 
muamma bir yaratık ki kendini anla-
mak için kendine dönmek yerine sınırlı 
duyu organlarıyla algılayabildiği canlılar 
arasından kendinin dününe benzeyen 
hemcins arama eylemi içindedir.

Eskiden ulema denince akla bir 
şeyler bilen, ayakları yere basan ifadeler 
kullanan, şaşmışlara yol gösteren varlık 
anlaşılırken, bu günün anlayışı tam ter-
sine; şaşırtan, ne dediği anlaşılmayan 
şaşkın insan anlamına geldiği varsayı-
mını anlamamız gerekecek neredeyse. 
İnsanlığın bu tür çarpık anlayışa duçar 
olmasının tek sebebi yine de kendisidir. 
Ya Yanlış ata binip ter istikamete doğru 
yol almaktan ya da kendini at sanmak-
tan kaynaklanmaktadır.  Eski tedrisatta 
insan tarif edilirken (ilmi mantıkta) 
‘hayvânun natukun’ (konuşan hayvan) 
diye nitelendirilir, diğer canlılardan ay-
rıştırılırdı.

Oysa bu vasıflandırma o zaman 
olduğu gibide bu günde insanı tarif 
etmekten uzaktır.  Oysa hiçte öyle sa-
nıldığı gibi sadece insan konuşan hay-
vandır. Zira tüm canlılar dün olduğu gibi 
bu günde konuyorlar ama biz onların bu 
lisanlarından bir şey anlamıyoruz. Peki, 
bunun modern çağda ispatı nedir der-
seniz işte size ‘fabl ’sanatı bunun baş-
lıca girişimidir derim. Bu sanat, meraklı 
insan tarafından bilerek mi yoksa bil-
meyerek mi hayvanları konuşturduğu 
tartışma konusu olsa da İslami inanışa 
göre tüm yaratıklar yaratılış gayesine 
paralel olarak konuşur yaratıcısına karşı 
minnetleri arzederler. Öyle ki göçebe 
hayatı yaşadığımız bu âlemde aşağı-
ladığımız bazı yaratıklar mesuliyet ve 
sorumluluklarında o kadar dikkatlidirler 
ki âlemi baka da sonuz rahat içinde ya-
şayacaklardır. Onlar sorgu ve sualden 
muaf tutulacaklardır. İnsanı konuşan 
hayvan olarak vasıflandıran ulamanın 
söylemini,  ‘kendileri arasında ne dedik-
lerini anlarlar’ şeklinde yorumlansa, bir 
Fransız’ın konuştuğunu İngiliz’in anla-
ması gerekirdi.

Birarada yaşama ve daha dünyaya 
ilk adım attığı tarihten itibaren isimlen-
dirdikleri eşyanın ne manaya geldiğini 
öğrenme süreci, insanların aynı dili 
konuşup anlaşmasına vesile olmuştur. 
Bir insanın doğuşundan itibaren tek 
başına başka bir canlıyla uzun süre bir 
arada kalması ortak bir anlaşma dilini 

oluşturacaklar elbette.İsrail oğulları 
yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların 
önünde giden milletlerden bir millettir. 
Onun içindir ki yaratıcı bu millete diğer 
kavimlerden daha çok yol gösteri gön-
dermiştir. Hem de kendilerine insana 
yaraşır en güzel seslerle hitap edebilen 
elçiler… Bu gün bile sesinden ‘davudi’ 
kelimesiyle anılan Hz. Davut, kendileri-
ne yaratıcı tarafından doğru yolu gös-
termesi için bir peygamber olarak gön-
derilmiş ve tebliğ vazifesini, kulaklara ve 
gönüllere hoş olsun diye mükemmel 
bir sesle yapmıştır. Ondandır ki o ses 
asırlarca kulaklarda ‘davudi’ namesiyle 
terennüm edecektir. Öyle ki, o kendi-
sine ve kavmine gönderilen “Zebur’u 
okurken tüm kâinat onu hayran hayran 
dinler adeta büyülenirdi.

Davut peygamber sesiyle ruhla-
ra hitap ederken, demirleri elleriyle 
şekillendirme sanatıyla da yaratıcının 
kendinde tecelli eden gücünü kavmine 
gösteriyor, onları hidayete davet ediyor-
du. Bu ses, öyle bir sesti ki kendinden 
sonra gelen Süleyman Aleyhisselam’ı 
o ulemanın konuşmayan hayvanları-
nın dillerinin tercüman olmasına kadar 
götürdü. O, hayvanların dilinden anlar, 
onlarla söyleşirdi. Teknolojinin kulakları 
çınlasın… Günümüz teknolojisi yarışı, 
kalleş meydanı aramakla, hem kendi 
batıl inancalarına ters düşme, hem de 
başkasının inancına ters düşme uğru-
na ipi göğüslemeyi hedeflemiştir. Öyle 
ki; mantığın abilerinden olan “hedefe 
ulaşmak için her yol mubahtır”ilkesi 
doğrultusunda kılıç kuşanıp sahaya in-
mişlerdir. Teknolojinin şeytani yönlerini 
bir araya getirerek, insanı ipe götürüp 
ipten indirecek sahneler arzu endam 
ettirmektedirler.

Rivayet olunur ki; hazreti Süley-
man’dan nakledildiği üzere kuşlardan 
Kırlangıç; “Ne yaparsanız onu bulursu-
nuz, Tavus Kuşu; Cezalandırdığın gibi 
cezalandırılırsın” şeklinde öterlermiş. 
Ses çirkinliğinde örnek gösterilen karga 
ise, o çirkin sesiyle;” Allahu Teâlâ’dan 
başka her şey helak olacaktır” dermiş. 
Bu gün ülkeyi bilgileri, inançları doğrul-
tusunda şöyle ya da böyle yönetmeye 
çalışanlara karşı muhalefette olanlar, 
ülkeyi yönetiyor olsalardı ve kendileri-
nin yapmış oldukları düzenlerin en basit 
’ide muhalefet tarafından kendilerine 
karşı yapılmış olsaydı, muhalefete karşı 
ne derlerdi acaba KUŞCA!?..

KUŞÇA…

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Temel Seviye Tahkik Kursunu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları verildi.  Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, İslam Dünyası ve insanlığın günümüzde çok önemli inanç ve düşünce sorunları yaşamakta olduğunu ifade etti 

‘Sorunları çözecek tek güç; İslam’
Selçuk Üniversitesi İmam Mâtürî-

dî Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araş-
tırmaları Merkezi (İSAM) ve Hayra 
Hizmet Vakfı iş birliğinde düzenlenen 
“Temel Seviye Tahkik Kursu”nu ba-
şarıyla tamamlayan 30 kursiyere ser-
tifikaları verildi. 

Selçuk Üniversitesi Senato Sa-
lonu’nda düzenlenen belge takdim 
töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı. Törene, Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Konya Teknik Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 
Göktepe, Selçuk Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Seyit Bahcıvan, Selçuk Üniversitesi 
İmam Mâtürîdî Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Recep 
Tuzcu, Hayra Hizmet Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Varol, öğre-
tim üyeleri ile kursiyerler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, yaptığı konuş-
mada, İslam Dünyası ve insanlığın 
günümüzde çok önemli inanç ve dü-
şünce sorunları yaşamakta olduğunu, 
bu anlamda yazma eserler ve tahkik 
konusuna ayrı bir önem verdiklerini 
ifade etti. Sorunların çözümünde tek 
güç ve kaynağın  “İslam” olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Şahin, “İslam’ın 
orijinal eserlerine günümüzün yoru-
muyla dönmemiz gerekiyor. Taklitle 
sadece orijinal eser, düşünce ve gö-

rüşleri bugüne aktarmak yetmiyor. 
Bugünün yorumunu da kendimiz 
katmamız gerekiyor ve tüm bilimleri 
de harcı merc ederek bunu sağlama-
mız gerekiyor. O açıdan bir üniversite 
çatısı altında İmam Mâtürîdî Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi büyük 
önem arz ediyor. Çünkü her bilim dalı 
burada yer almaktadır. Hemen he-
men her alanda bilim insanı burada 
mevcut. Ortaklaşa çalışmalar farklı 
düşünce, fikir, görüş ve algıları ortaya 
koyacaktır. Geçtiğimiz aylarda Özbe-
kistan ziyaretimiz gerçekleşti. Özbe-
kistan’daki bazı üniversitelerle anlaş-
ma, görüşme ve protokollerimiz oldu. 
Kütüphane ve üniversiteleri gezdik. 
Yazma eserleri gördük. Bugün ismini 
hayırla yad ettiğimiz İmam Buhari, 
İmam Mâtürîdî Türbelerini ziyaret 
ettik. Uluğ Bey Rasathanesi’ni ziyaret 

ettik. Bin yıla varan önde olduğumuz 
alanlar var ama Batı dünyasından en 
az 500 yıl önce bugünkü modern bi-
lim algısının temelleri orada atılmış. 
Batı dünyası ‘biz bunu bulduk’ diye 
ortaya koyduğu birçok bilgi ve veriyi 
başta Endülüs, Özbekistan, Buhara, 
Semerkant olmak üzere Müslüman-
lardan almıştır. İşte bizim kaynak 
eserlere, yazma eserlere dönmemiz 
gerekiyor ve onun yolu da bu tür ça-
lışmalardan geçiyor.” diye konuştu.
REKTÖR ŞAHİN, “ÇEKİRDEK TOHUMA 

DÖNÜŞTÜ VE TOPRAĞA DÜŞTÜ”
Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversi-

tesi İslami İlimler Fakültesi’nin kuru-
luşunun birinci yılını tamamladığını, 
akademik kadroyu oluştururken be-
lirli hassasiyetlere dikkat ettiklerini 
aktardı. İslami İlimler Fakültesi’ni 
“çekirdek tohuma dönüştü ve topra-

ğa düştü” ifadesiyle betimleyen Prof. 
Dr. Şahin, “İnşallah bundan sonra da 
çok güçlü bir meyve ağacı oluşacak. 
Bu güçlü ağaç, bundan sonraki ne-
sillere de meyvesini sunacak şekilde 
büyümeye, gelişmeye devam ede-
cek. Günümüz dünyasında Müslü-
manlar ve insanlık çok büyük inanç  
ve düşünce sorunları yaşamaktadır. 
Bunun çözümü de sadece İslam’da-
dır. İslam’ın da orijinal kaynaklarını, 
günümüzün yorumuyla değerlendir-
mekten geçer. İşin özü budur. Bu çer-
çevede yapılacak her türlü çalışmaya 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ola-
rak ve sonrasında da Mustafa Şahin 
olarak elimizden geldiğince hizmet 
etmeye, katkı sağlamaya devam ede-
ceğiz. Tahkik kursunun düzenlenme-
sinde emeği geçen ve katkı sağlayan 
tüm hocalarımıza, vakıf yöneticile-

rimize, Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürlüğümüze, kursiyerlere teşek-
kür ediyorum, bu konuda kendinizi 
geliştirdiniz. Gerçekten çok önemli. 
Çok az sayıda insan var ciddi manada 
tahkikte bulunabilecek. Sayılarınızın 
artması lazım. Var olanların kalitesi-
nin artması lazım. Bilinen ve aranan 
insanlar haline gelmeniz gerekiyor.” 
dedi.
DEKAN BAHCIVAN, “ÇALIŞMALAR İÇİN 

İYİ BİR ALTYAPI VE BİRİKİME
SAHİP OLMAK GEREKİR”

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Bah-
cıvan, 1982 yılından bu yana tahkik 
alanında çalışmalarına devam ettiğini 
belirterek, alana ilişkin anekdotlarını 
katılımcılarla paylaştı. Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’e, Selçuk Üniver-
sitesi İmam Mâtürîdî Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’ni kurmasından 
dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Bahcı-
van, “Tahkik işi orijinal bir tarihi ese-
rin orijinal yapısını koruyarak vücuda 
tekrar getirme meselesidir. Alanda, 
eser hangi konudaysa o alanda çok 
iyi bir altyapı ve birikime sahip olmak 
gerekir.” ifadelerini kullandı.
MÜDÜR TUZCU, “ARKADAŞLARIMIZIN 

GÜZEL ESERLER ORTAYA 
ÇIKARACAKLARINA KANİYİZ”
Selçuk Üniversitesi İmam Mâtürî-

dî Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Recep Tuzcu, Rek-
tör Prof. Dr. Şahin’in İmam Mâtürîdî 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 
açarak, kendilerine Hanefi ve Mâtürî-
dî gelenekte bir vizyon yüklediğini 
söyledi. Bu çerçevede bu geleneğin 
eserlerini de günümüz dünyasına 
kazandırmak üzere, eserler bağla-
mında bu kursu düzenlediklerini dile 
getiren Doç. Dr. Tuzcu, “Arkadaşları-
mız güzel bir temel eğitimden geçti. 
İnşallah kendi sahalarına ait daha 
güzel eserler ortaya çıkaracaklarına 
sonsuz kaniyiz. Programın düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi. Hayra Hizmet Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Va-
rol, vakıf olarak eğitim ve öğretimin 
yanında olduklarını belirterek, kursun 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. Açılış konuşmalarının 
ardından, protokol üyeleri tarafından 
kursiyerlere sertifikaları takdim edil-
di.  n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İslam Dünyası ve insanlığın günümüzde çok önemli inanç ve düşünce sorunları yaşamakta olduğunu söyledi.
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‘İstihdamdaki artış da hız kazanacak’
Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-

kanı Selçuk Öztürk, işsizlik rakam-
larının yeniden tek haneye düşme-
sinin iş dünyasına moral verdiğini 
belirterek, “Finansal zorluklara ve 
küresel ticaretteki sıkıntılara rağ-
men ülkemiz özel sektörün gay-
retiyle büyümeye devam ediyor. 
Büyümenin işsizlik rakamlarını 
aşağıya doğru çekmesi olumlu bir 
gelişmedir” dedi. 

TÜİK, Nisan Ayı İşgücü İsta-
tistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı 
yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. 
Türkiye genelinde 15 ve daha yu-
karı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 
yılı Nisan döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 201 bin kişi 
azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. 
Nisan ayında 0,9 puanlık düşüş ile 
yüzde 9,6 olarak gerçekleşen işsiz-
lik rakamlarını değerlendiren Baş-

kan Öztürk, 2017’de yüzde 7,4 bü-
yüyen Türkiye ekonomisinin daha 
fazla istihdam üretmeye başladığı-
nı söyledi. Başkan Öztürk, “Bilindi-
ği gibi ekonomide en önemli para-
metrelerden biri işsizlik rakamları. 

Küresel ekonomide de ekonomik 
büyümeden en fazla etkilenen 
göstergeyi işsizlik oluşturmaktadır. 
Finansal zorluklara ve küresel tica-
retteki sıkıntılara rağmen ülkemiz 
özel sektörün gayretiyle büyümeye 
devam ediyor. Büyümenin işsizlik 
rakamlarını aşağıya doğru çekmesi 
olumlu bir gelişmedir. Nisan ayın-
da iki yıl aradan sonra işsizliğin tek 
haneli rakamlara inmesi özel sektö-
rümüz için artı bir motivasyon oluş-
turacaktır. Önümüzdeki dönemde 
iç pazardaki canlılığın artırılmasıyla 
birlikte istihdamdaki artış da hız 
kazanacaktır. Özellikle istihdam pi-
yasasında sürdürülen kamu teşvik-
leri de yeni istihdam için özendirici 
olmaya devam etmektedir. İş dün-
yamızın talepleri doğrultusunda is-
tihdamın özel sektörün üzerindeki 
ekstra maddi yükleri kaldırmaya 

yönelik yapılacak reform ve iyileş-
tirmelerle işsizlik çok daha hızlı dü-
şecektir” dedi.

Her türlü zorluğa rağmen eko-
nomik büyümeye katkı sunan özel 
sektörün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı doğrul-
tusunda seferberlik inancıyla istih-
dam oluşturmaya gayret ettiğini 
belirten Başkan Öztürk, işsizlik 
rakamlarının yeniden tek haneye 
inmesinde katkısı olan tüm tüccar, 
sanayici ve esanafa teşekkür etti. 
Konya olarak da işsizlik rakamla-
rının aşağıya düşmesinde en fazla 
katkı sağlyan il olduklarını hatır-
latan Öztürk, Türkiye’de işsizliğin 
düşmesine paralel olarak Konya’da 
bir önceki yıl yüzde 6 civarında olan 
işsizliğin yıl sonunda yüzde 5 civa-
rına ineceğini de sözlerine ekledi.    
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
7-14 yaş aralığındaki çocuklara yö-
nelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran 
binlerce çocuk sabah namazlarında 
camileri dolduruyor. Sabah nama-
zında Siteler Cami’ini dolduran ço-
cuklara Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’da eşlik ederek, sabah namazı 

sonrasında birlikte kahvaltı yaptı. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“Güle Oynaya Camiye Gel” proje-
sine kayıt yaptırarak Temmuz ve 
Ağustos aylarında 40 gün camide 
sabah namazına katılacak çocuklara 
bisiklet hediye edilecek. Başlatılan 
proje ile çocukların cami sevgisini 
kazanacağını kaydeden Başkan Tu-

tal; çocuklarımız camileri dolduruyor 
, büyüklerle birlikte saf tutuyor. Bu 
projeyi hayata geçiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a , Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu’na , İlçe Müftü-
müz Kemal Demirel’e, bu konuda 
hassasiyet gösterip evlatlarımızla 
ilgilenen imam kardeşlerimize, ço-

cuklarımızın ailelerine çok teşekkür 
ediyorum “şeklinde konuştu. Baş-
kan Tutal, Siteler Cami’de birim 
müdürleri ile birlikte eda ettiği sa-
bah namazı sonrasında cami cema-
ati ve “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesine katılan çocuklara simit, 
poğaça ve çay ikramında bulunarak 
kahvaltı yaptı. n HABER MERKEZİ

‘Ereğli, kalkınmış 
tarım şehri olacak’

Ereğli’ye dev bir yatırım daha 
Sağ Sahil Kapalı Sulama Sistemi’n-
den sonra Sol Sahil Kapalı Sulama 
Sistemi için bilgilendirme toplantısı 
gerçekleşti.   Ereğli – İvriz Sulaması 
Modernizasyon Projesi Çevresel ve 
Sosyal Yönetim Planı bilgilendir-
me toplantısına Ereğli Kaymakamı 
Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, Dünya 
Bankası Uzmanı Canan Yıldız, DSİ 
4. Bölge Müdür Yardımcısı ve Tek-
nik Sunum Yetkilileri, İlçe Emniyet 
Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Zira-
at Odası Müdürü, İlçe Spor Müdü-
rü, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kurum Müdürleri,  Oda ve 
Birlik Başkan ve Yönetimleri, STK 
Temsilcileri ve çoğunluğunu ba-
yan çiftçilerin oluşturduğu üretici 
vatandaşlar katıldı. 

Toplantı hakkında bilgilendir-
me yapmak için kürsüye gelen DSİ 
4. Bölge Müdür Yardımcısı Meh-
met Mühittin Özyalvaç: “İvriz Sol 
Sahil Sulaması İvriz Barajı’ndan 
sulanan 15 Bin Hektar alanı kap-
samaktadır. Mevcut Sulama Siste-
mi’nin klasik ve kanaleti olması se-
bebiyle işletmesi çok zor ve suyun 
kontrolü mümkün olmamaktadır. 
Ayrıca sulama şebekeleri eskimiş 
ve yıpranmıştır. Dünya Bankası 
finansmanı ile gerçekleştirilmesi 
planlanan Türkiye Sulama Moder-
nizasyonu Projesi kapsamında ül-
kemizde Atabey(Isparta), Kartalka-
ya(Kahramanmaraş), İvriz(Ereğli) 
ve Uzurlu(Alaşehir) Sulamalarının 
Modernizasyonları yer almaktadır. 
Bu kapsamda burada gerçekleş-
tirdiğimiz toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını diler, saygılar su-
narım” dedi.Daha sonra kürsüye 
gelen Ereğli İlçe Tarım Müdürü 
Orhan Soylu: “İlçemiz tarım ve 
hayvancılığın başkentidir. Bu bağ-
lamda baktığımızda 120 Bin Hek-
tarlık alanda tarım yapıyoruz. Bu 
tarım arazilerinin yaklaşık 40 Bin 
Hektarlık alanını İvriz Barajı ile su-
laması gerçekleşiyor. Bu nedenle 
şehrimiz için bu proje son derece 
önem arz etmektedir. Bu projede 
Milletvekillerimiz ve Belediye Baş-
kanımız olmak üzere emeği olan 
herkese teşekkür ediyor, hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” ifade-
lerini kullandı. 

Toplantı hakkında değerlendir-
mede bulunan Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Heyecanımı 
bağışlayın, bugün Ereğli’miz için 
2. önemli merhaleyi konuşmak, 
paylaşmak için buradayız. Önce-
likle Dünya Bankasının bu proje-

ye finansör olmasında öncü olan 
ve bugün bizi Dünya Bankası ile 
buluşturan Konya Milletvekilimiz 
Halil Etyemez Bey’e çok teşekkür 
ederim. Bu anlamda üzerimde bir 
selam var. Konya Milletvekilimiz 
Halil Etyemez Bey’in sizlere selamı 
var, Meclis’te komisyon çalışmala-
rında olduğu için katılamadı, ancak 
takip ediyor. Ayrıca Devlet Su İşle-
rimize ve Dünya Bankamıza teşek-
kür ediyorum. Belediye Başkanlığı 
ve geçmişte İlçe Tarım Müdürü 
kimliğinin yanı sıra bu şehirde doğ-
muş büyümüş annesi, babası, ak-
rabası ve eşrafı çiftçilik yapan birisi 
olarak çiftçilerimizin duygularına, 
isteklerine tercüman olmak isti-
yorum. Ereğli’miz Türkiye’de 36 
İl’den daha büyük olan bir ilçedir. 
Şehrimiz tarımsal sanayide hızla 
ilerleyen bir yerdir. Türkiye’nin süt 
üretiminde 1. Sıradadır. Halkın ge-
çim kaynağı tarımdır. Tüm bunları 
göz önüne aldığımızda bu projenin 
önemini daha da iyi kavrayabiliriz. 
Çiftçimiz bütün üretim materyal-
lerini alabiliyor, ancak para ile de 
olsa suyu alamıyor. 1985 yılında 
yapılan İvriz Barajımızın aracılığıy-
la tarım arazilerimiz vahşi sulama 
dediğimiz salma sulama sistemi 
ile sulanıyor. Bu anlamda ne ka-
dar barajımız olursa olsun yeterli 
olması imkansızdır. Bununla ilgili 
2006 yılında başlatılan Kapalı Su-
lama Sistemi dediğimiz Sağ Sahil 
Sulama Bölgesi’ni kapsayan bir 
projeyi geçen yıl Sayın Bakanımız 
Veysel Eroğlu’nun katılımlarıy-
la şehrimizde başlattık. Sağ Sahil 
Sulama Sistemi’nin hayata geçiril-
mesinde bize yardımları için Sayın 
Veysel Eroğlu hocamıza teşekkür 
ediyor, burada anıyorum. Bu proje 
466 Milyonluk bir proje, büyük uğ-
raşlar sonunda bu projenin başla-
ması, borularının döşenmesi bizleri 
mutlu ediyor. Bir de bizim Sol Sa-
hil Sulama Bölgemiz var. Böyle bir 
proje bizi heyecanlandırdı. İnşallah 
Dünya Bankasının finansörlüğün-
de Belediye olarak bu projenin bir 
parçası olacağız. Bu duygu ve dü-
şüncelerle toplantımız sonrasında 
Sol Sahil Sulama Sistemi ile ilgili 
önemli adımlar atılacağına inanı-
yor, katılımlarınız için başta ka-
dın çiftçilerimiz olmak üzere tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. Program 
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden ge-
len yetkililerin teknik sunumlarının 
ardından katılımcıların sorularının 
cevaplanmasıyla son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 26. dönem mezunlarını gerçekleştirilen törenle uğurladı

Genç diş hekimleri
törenle mezun oldu

2017-2018 eğitim-öğretim yılını 
geride bırakan Selçuk Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi, 26. dönem 
mezunlarını gerçekleştirilen törenle 
uğurladı. Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi 30 Ağustos Salonu’n-
da gerçekleştirilen törene Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nimet Ünlü, dekan yardımcıları, öğ-
retim üyeleri, ilk dönem mezunları, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 
dönem mezunları adına konuşma 
yapan Diş Hekimliği Fakültesi dö-
nem birincisi Güzide Arsoy, sonra-
sında yaş kütüğüne plâket çaktı.  

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, “Üniversitemiz, kendi 
içerisinde çok sayıda diş hekimli-
ği fakültesi dekanı yetiştirmesinin 
yanı sıra yetiştirdiği hocalarımızla 
yine Türkiye’nin birçok yerinde diş 
hekimliği fakültelerinde öğretim 
üyesi olarak da hizmet vermektedir. 
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Türkiye’deki diş hekimliği 
fakülteleri arasında çok özel bir yere 
sahip olduğunu görüyoruz. Gerek 
bilimsel açıdan gerek yetiştirdiği 
öğrenciler açısından böyle bir fakül-
teden mezun olmak sanırım gençle-
rimizin, en önemli kazanımlarından 

birisi olmuştur. Değerli anneler ve 
babalar, bugün murat alıyorsunuz. 
İnşallah yavrularınızın mürüvvet-
lerini de görürsünüz. Bize, emanet 
ettiğiniz çocuklarınızı sadece sizle-
rin değil, devletimizin, milletimizin, 
Allah’ın birer emaneti olarak görüp 
onları gerek mesleki hayatlarında 
en güzel yeteneklerle ve ileri tekno-
lojiyle yetiştirmeye çalışırken diğer 
tarafta onlara, örnek olmak suretiyle 
kalp ve ruhlarını da biraz doyurma-
ya çalıştık. İstedik ki asil ve vatanse-
ver olsunlar. Hainlerin, kucaklarına 
düşmesinler. Bilim, yollarını aydın-
latan ışık olsun. Örfümüz, âdetimiz, 
kültürümüz, ahlaki, milli ve manevi 
değerlerimiz mayalarında onları şe-
killendiren, yetiştiren unsur olsun ki 
diş hekimi olmadan önce adam ol-
sunlar. Çok şükür ki bugün bunun 
meyvelerini toplamak için burada-

yız. Huzurunuzda, çocuklarımızın 
bu şekilde yetişmesine katkıda bu-
lunan tüm hocalarıma teşekkür edi-
yorum. Bundan 5 sene önce beyaz 
önlükler giydiniz. Öyle bir hekimlik 
yapın ki o beyaz önlüklerinize tek bir 
siyah nokta koymadan ömrünüzü 
tamamlayın. Bütün mezunlarımızı 
tebrik ediyor, vatana ve millete ha-
yırlı birer evlat olmalarını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.   

DİŞ HEKİMLİĞİ İLK MEZUNLARINA 
PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Diş Hekimliği Fakültesi’nin 26. 
Dönem mezuniyet törenini gerçek-
leştirmenin mutluluğunu yaşadık-
larını dile getiren Selçuk Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nimet Ünlü, “Bugün bir 
ilki yaşıyoruz. Selçuk Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nin 1. dö-
nem mezunları ve Fakültemizin 

ilk eğitim kadrosundan olup daha 
sonra ayrılmış olan hocalarımız da 
aramızda bulunuyor. Hem 1’inci 
dönem mezunlarımızın meslek-
te 25. yıllarını hem de 26. dönem 
genç diş hekimlerinin mezuniyet 
sevincini birlikte yaşıyoruz. Geçme-
yecek sandığımız yıllar bir çırpıda 
geçti. Acısı ve tatlısıyla yılları arka-
da bıraktık ve 5 yıllık diş hekimliği 
eğitim öğretim serüvenin sonuna 
geldik. Sizlerin, bundan sonraki 
meslek hayatınızdaki başarılarınız 
üniversitemizin adını yüceltirken 
bizleri de onurlandıracaktır. Sizlere 
sağlıklı, başarılı ve uzun yıllar sür-
düreceğiniz bir meslek hayat diliyo-
rum. Değerli aileler, böyle evlatlara 
sahipsiniz bu başarıda sizlerin kat-
kısı çok büyük. Bunun için herkesin 
huzurunda hepinize şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu. Diş He-
kimliği Fakültesi’nin ilk mezunları-
na günün anlam ve önemine dair 
plâket takdim edildi.

Hekimlik Yemini’ni söyleyen 
genç diş hekimleri, daha sonra pro-
tokol üyelerinin elinden diplomaları-
nı aldılar. Diplomalarını alan öğren-
ciler, sahnede 10. Yıl Marşı eşliğinde 
hep birlikte keplerini havaya attılar. 
Mezuniyet sevincini arkadaş ve aile-
leriyle paylaşan öğrenciler, bu anları 
ölümsüzleştirmeyi de unutmadılar.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal, camide çocuklarla buluştu

2017-2018 eğitim-öğretim yılını geride bırakan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 26. dönem mezunlarını gerçekleştirilen törenle uğurladı.
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Karatay’dan öğretmenlere Karadeniz gezisi
Akademik Kaliteyi İyileştirme 

Projesi (AKİP) kapsamında yıl bo-
yunca öğrencilere gönüllü olarak 
destek veren öğretmenler Karatay 
Belediyesi tarafından Karadeniz ge-
zisine götürüldü

Karatay Belediyesi; Karatay 
Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile 
Ortaöğretim kurumlarında eğitim 
gören öğrencilerin akademik başa-
rısını arttırmak ve Karatay’da eği-
tim seviyesini yükseltmek amacıyla 
başlatılan Akademik Kaliteyi İyileş-
tirme Projesi (AKİP) kapsamında yıl 
boyu öğrencilere destek veren öğ-
retmenlere yönelik bir gezi düzen-
ledi. Karatay Belediyesi tarafından 
düzenlenen Doğu Karadeniz Kül-
tür Gezisi; Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, Aka-
demik Kaliteyi İyileştirme Projesine 

desten veren öğretmenlerin ve yine 
projeye destek veren Karatay Be-
lediyesi Kent Konseyi Kadın Mecli-
si’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli; yaptığı açıklamada yıl 
boyunca Akademik Kaliteyi İyileş-
tirme Projesinde büyük bir özveri 
ile çalışan öğretmenlerin katılımıy-

la gerçekleştirilen Karadeniz gezisi 
düzenlediklerini söyleyerek; Bele-
diye olarak bu tür kültürel etkin-
liklere önem verdiklerini kaydetti. 
Türkiye’nin tarihi ve kültürel zen-
ginliklerinin görülmesinin önemine 
değinen Başkan Mehmet Hançerli; 
“Bir haftanın belki de bir yılın yor-
gunluğunu üzerlerinden atan eği-

timcilerimizin çocuklarımıza daha 
faydalı olacağını düşünüyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

‘Yarınlarımız olan çocukları-
mızı eğitip, işleyip, şekillendirerek 
ülkemizin ve milletimizin aydınlık 
geleceğinin inşası için uğraş ve-
ren öğretmenlerimizin hakkını ne 
yapsak ödeyemeyiz’ diyen Başkan 

Mehmet Hançerli; “bir yıl boyunca 
Akademik Kaliteyi İyileştirme pro-
jemizde bizlerden desteğini esirge-
meyen Karatay Kaymakamlığımıza, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğümüze ve öğretmenlerimize 
emeklerinden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yı-
lında da öğrencilerimizin geleceğini 
şekillendirecek çalışmalar noktasın-
da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
ile işbirliğimiz devam edecek” dedi. 

KARATAY BELEDİYESİ EĞİTİMDE 
LOKOMOTİF GÖREVİ GÖRÜYOR
Doğu Karadeniz Gezisinde; Ka-

ratay Akademik Kaliteyi İyileştirme 
Projesi (AKİP) kapsamında Kara-
tay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Büyükmanav ve  kurslarda görev 
alan öğretmenler Doğu Karadeniz 
gezisinde son olarak Çorum İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü 

ziyaret etti. Büyükmanav gerçek-
leştirilen ziyarette misafirperver-
liklerinden dolayı Çorum İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve 
ekibine teşekkür etti. 

Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Büyükmanav, Karatay 
Belediyesi’nin eğitimde lokomotif 
görevi gördüğünü belirterek Kara-
tay Belediyesi’nin eğitim dünyasına 
yeni bir soluk getirdiğini söyledi. 
Büyükmanav; eğitime desteklerin-
den dolayı Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli’ye teşekkür 
etti.  Karadeniz gezisi kapsamında 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize, Amasya ve Çorum illerini ge-
zen öğretmenler Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye teşek-
kür ederken geziden çok memnun 
kaldıklarını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Ziraat Bölümünce 
deneme amaçlı olarak ekimi yapılan 
organik nohutta, ürün hasadı yapıl-
maya başlandı.

Seydişehir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin 26 bin dekar ara-
zisinde deneme amaçlı ekimi yapı-
lan organik nohutta, ilk hasat ürün 
alındı. Okul Müdürü Ömer Dinçsoy, 
yaptığı açıklamada, kuraklığa hasta-
lıklara karşı dayanıklı, verimi en yük-

sek nohut çeşidini bulmak amacıyla 
ekilen organik ürünün ilk hasadında 
istedikleri verimi aldıklarını söyledi. 
Nohuttan güzel sonuçlar almaya 
başladıklarını belirten Dinçsoy, şöyle 
konuştu: “İlçemizde nohut ekimi-
nin azaldığı ve buna bağlı olarak da 
leblebi üretiminin bitme aşamasına 
gelme döneminde, tarımsal yenilik-
ler üzerinde çalışarak sulanamayan 
dezavantajlı alanlarda daha fazla 
gelir getiren koçbaşı cinsi nohut 

projesini öğrencilerimizle birlikte 
uygulamaya koyduk. Okulumuzun 
arazisine 26 bin dekarlık alanda ni-
san ayında ektiğimiz nohuttan güzel 
verim aldık. Şu anda okulumuzun 
kendi personeli tarafından nohut 
yolmaya devam ediyoruz. Bu uygu-
lamayı aynı zamanda bölge çiftçimi-
ze de tavsiye edeceğiz. Ayrıca nohut 
ekimindeki diğer bir amacımız yok 
olmaya yüz tutmuş leblebiciliğin ge-
lişimine katkı sunmak için hammad-

de üretip canlanmasını sağlamaktır. 
Eğitim döneminde de 250 öğrenci-
lerimizin de öğle ve akşam yemekle-
rinde de kullanacağız.” 

Nohudu öğrencilerle birlikte 
ektiklerini belirten okul personeli 
Gülüzar Güçlü de “Öğrencilerimiz 
tatilde. Nohudu biz yoluyoruz. Öğ-
rencilerimiz eğitim yılı içinde bu 
nohutu yemeklik olarak yiyecekler” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

MNG Kargo yönetim 
ekibini güçlendiriyor

Yalıhüyük’ten Halep’e
bir TIR un yardımı 

Boran Uzun öncülüğünde de-
ğişim rüzgarlarının estiği MNG 
Kargo’da, Ticari Faaliyetlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılı-
ğı görevine Özgün Şahin getirildi.  
Genel Müdür Boran Uzun liderli-
ğinde köklü bir değişim sürecin-
den geçen ve deneyimli isimlerle 
yönetim ekibini güçlendirmeye 
devam eden MNG Kargo’da, Öz-
gün Şahin, Ticari Faaliyetlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı olarak atandı. MNG Kargo’da 
başlayan yeni dönemde büyük 
hedefler belirlediklerini ifade eden 
Özgün Şahin, “Bu dönemde oda-
ğımızdaki öncelikli konulardan biri 
de teknoloji. Şirketimizi ve sektö-
rümüzü ileri taşıyacak teknolojik 
yatırımlara hız verirken, e-ticaret 
alanında hem kullanıcıların hem 

de firmaların memnuniyetini ar-
tıracak çözümler geliştireceğiz” 
dedi. 

Lisans eğitimini Boğaziçi Üni-
versitesi Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü’nde tamamla-
yan Özgün Şahin, kariyerine 2005 
yılında Alarko Turizm Grubu’nda 
Ürün Müdür Yardımcısı olarak 
başladı. 2006 yılında Procter & 
Gamble’a geçen Şahin, burada 12 
yıl boyunca Saha Satış Temsilciliği, 
Distribütor Yöneticiliği, Ulusal Zin-
cir Müşteri Yöneticiliği ile birlikte 
Türkiye ve İsviçre’de Ticari Pazar-
lama Grup Müdürlüğü gibi farklı 
görevlerde bulundu. Şahin, MNG 
Kargo ekibine katılmadan önce, 
Procter & Gamble’da Distribütör 
Operasyonları Direktörü olarak gö-
rev yapmaktaydı. n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük Türkiye Diyanet 
Vakfı Konya Şubesi ve İl Müftülü-
ğünce düzenlenen Konya’dan Ha-
lep’e Bir Çuval Un kampanyasına 
bir TIR unla katkıda bulundu. 

Türkiye Diyanet Vakfı Konya 
Şubesi ve Konya İl Müftülüğünce 
düzenlenen Konya’dan Halep’e Bir 
Çuval Un kampanyasında 6 TIR un 
temin edildiği, bu yardımdan bir 
TIR’ın sadece Yalıhüyük ilçesince 
karşılandığı bildirildi.  Kampan-
yayla temin edilen unların yüklü 

olduğu 6 tır, Halep’e gitmek üzere 
dualarla yola çıktı.  Uğurlama tö-
renine katılan Yalıhüyük İlçe Müf-
tüsü Önder Özkan, yaptığı açıkla-
mada, “Yalıhüyük halkımızın ‘bir 
ekmek de benden olsun’ düşünce-
si ile yaptıkları yardımlar, Halepli 
kardeşlerimize ulaştırmak üzere 
İl Müftümüz Sayın Ahmet Poça-
noğlu’nun duaları ile gönderildi. 
Bu yardım kampanyasında duyarlı 
olan ilçe halkımıza teşekkür ede-
rim.” dedi. n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi modern altyapı üzerine 
tasarlanan, 900 yatak kapasiteli yeni binasında poliklinik hizmeti vermeye başladı

900 yataklı yeni tıp
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
modern altyapı üzerine tasarlanan, 
900 yatak kapasiteli yeni binasında 
poliklinik hizmeti vermeye başladı. 

Konu ile ilgili açıklama yapan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker, ülkemizde sağlık alanında güzel 
gelişmelerin yaşanmaya devam etti-
ğini söyleyerek, “Bu süreçte Meram 
Tıp Fakültesi olarak bizler de kaliteli 
hizmetin daha kaliteli mekânlarda 
verilebilmesi için 4 yıl önce Kalkın-
ma Bakanlığı ile yaptığımız görüş-
meler çerçevesinde yeni hastanemi-
zin projelendirmesini gerçekleştirdik 
ve TOKİ’nin de katkılarıyla yapımı-
nın tamamlanmasının ardından hiz-
mete açtık. Geçmiş yıllarda çok uzun 
zamanlara sarkan teslimatlar, müte-
ahhitlik hizmetleri şükürler olsun 
çok kısa sürede bitirilerek aktif hale 
getirilip hizmete sunulmuş oluyor. 
Burası da 900 yataklı bir hastane 
olmasına karşın çok hızlı bir şekilde, 
3,5 sene içerisinde tamamlandı ve 
hizmete girdi. Bölgemize, şehrimize 
hayırlı olsun. Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi daha donanımlı, modern, 
çağdaş, hastalarımızın ve hekimle-
rimizin daha uygun ortamlarda hiz-
met üretebileceği nitelikli bir binaya 
kavuşmuş oldu.” dedi.

HASTANENİN YAPIMINDA HER 
DETAY İNCE İNCE DÜŞÜNÜLDÜ
Binanın teknik özellikler açısın-

dan farklı olduğunu belirten Rek-
tör Şeker, “Hem elektrik üretimi, 
verimlilik, iklimlendirme hem de 
akıllı bina olması bağlamında her 
bir kliniğin ince ince düşünülerek 

yerleştirildiği, her faaliyetin tek tek 
incelendiği, sağlık eğitimi ve sağlık 
hizmetinin nitelikleri göz önünde 
bulundurularak planlamanın ya-
pıldığı bir bina. Ben bu binada ça-
lışanların da tedavi olmaya gelen 
hastalarımızın da mutlu bir şekilde 
hizmet verme ve hizmet alma ko-
nularında herhangi bir sorun yaşa-
mayacağını düşünüyorum. Emeği 
geçen Ankara’daki bürokratlarımı-
za, siyasilerimize ve Konya’daki ekip 
arkadaşlarımıza, yerel yönetimle-
rimize şükranlarımızı sunuyorum. 
Konya’da kaliteli ve nitelikli bir sağ-
lık kuruluşu örneğini, ülkemizde 
var olan diğer örnekler gibi görmüş 
oldu. Bundan sonra bize düşen; bu 
binanın hakkını verecek şekilde hem 
genç doktorları yetiştirmek hem de 
daha üst düzeyde verimli, nitelikli, 
modern sağlık hizmetini sunmaktır” 
diye konuştu. 

Binanın yeni olması nedeniyle 
teknik olarak aksaklıkların yaşanma-

ması için tüm tedbirlerin alındığını 
kaydeden Şeker, taşınmanın sağlık 
hizmetini aksatmaması için özenli 
ve dikkatli şekilde çalıştıklarını, bu 
süreci de 15 gün içerisinde tamam-
lamayı planladıklarını söyledi. 

Meram Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev ise, “15 
Temmuz’da hizmete gireceğine dair 
verdiğimiz söz üzere nihayet hasta-
nemiz hizmete açıldı. İlk etapta po-
liklinik hizmetleri görülmekte, çoğu 
poliklinik hizmetleri yeni yerleşke-
de halkımıza hizmet vermektedir. 
Bilindiği üzere hastanemiz 74-75 
bin metrekare açık alanda ve 100 
bin metrekare kapalı alanda olmak 
üzere geniş bir kompleks halinde. 
Kaliteli bir hizmet anlayışı içerisin-
de sağlık eğitimini ve kaliteli sağlık 
hizmetini gelecekte öğrencisiyle, 
asistanlarıyla ve öğretim üyeleriyle 
birlikte halkımıza bu binada verme-
ye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Hastalara 5 yıldızlı otel kalite-

sinde hizmet verileceğini aktaran 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, 
“Ülkemiz için çok anlamlı bir gün 
olan 15 Temmuz’da açmayı plan-
ladığımız, umutla beklediğimiz has-
tanemiz hizmet vermeye başladı. 
Özellikle poliklinik hizmeti bazında 
hastanemizi hizmete açtık. Göz, fizik 
tedavi, psikiyatri, cildiye, çocuk ve 
onkoloji poliklinikleri dışındaki bü-
tün polikliniklerimiz yeni binamızda 
hizmet vermeye başladı. Güzel bir 
mekân oldu, inşallah hastalarımız 
çok yakın zamanda 5 yıldızlı otel 
hizmetini almaya başlayacak. Çalış-
malarımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. İnşallah önümüzdeki ayın 
başında yataklı servisleri, ameliyat-
haneleri ve yoğun bakım üniteleri 
ile beraber bütün hastaneyi taşıma-
yı planlıyoruz. Bunları tamamladık-
tan sonra hastalarımız gayet güzel 
bir ortamda hizmet alacak. İnşallah 
daha iyi hizmetler sunmak nasip 
olur.”

Son birkaç ay çok yoğun bir ça-
lışma sarf edildiğini kaydeden Tekin 
şunları söyledi: “Hastanenin yapı-
mında emeği geçen herkese, başta 
devlet büyüklerimiz olmak üzere 
üniversite ve hastane yöneticile-
rine, tüm çalışanlara çok teşekkür 
ediyorum. Hastanemiz yeni açıldığı 
için mutlaka ufak tefek eksikleri ola-
caktır. Ama bunlar çözülemeyecek 
eksiklikler değil. Bu konuda çalışan-
larımızdan ve vatandaşlarımızdan 
anlayış bekliyoruz. Konya’ya ve va-
tandaşlarımıza hayırlı olsun.”
n HABER MERKEZİ

Liselilerin ektiği organik nohut hasat ediliyor

Meram Tıp Fakültesi, 900 yatak kapasiteli yeni binasında poliklinik hizmeti vermeye başladı.
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İş güvenliğinin firmalar için 
dikkat etmeleri gereken en önemli 
husus olduğunu vurgulayan Güve-
niş OSGB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Onur Yücel, “Yönetmelikte 
geçen 4 saatlik eğitimler çoğu fir-
malarımız için zaman kaybı olarak 
düşünülüyor. Hâlbuki alınacak bu 
eğitimler sayesinde iş kazaları mini-
mum seviyeye indirilebilir” dedi. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu gereğince firmaların 
yapması gereken tüm hususları tek 
tek inceleyen Güveniş Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi, çalışmış olduğu fir-
malarda tüm alanları detaylı şekilde 
inceleyerek risksiz ortam oluşturmak 
adına gayret gösteriyor. İş güvenliği-
nin önemini ön planda tutan, çalış-
tığı firmalarda alınacak tedbirlerin 
zorunlu olarak görülmesinden ziya-
de gerekli olduğunu vurgulamaya 
çalışan Güveniş OSGB’nin tüm fa-
aliyetlerini Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Onur Yücel, Yenigün Gazete-
si’ne anlattı.

‘2014 YILINDAN BU 
YANA HİZMET VERİYORUZ’

İlköğretim ve liseyi Konya’da, 
Üniversiteyi ise Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi Kimya Bölümünde ta-
mamladığı vurgulayan Yusuf Onur 
Yücel, Çalışma Bakanlığı’nın İş Gü-
venliği konusunda ki firma eksik-
liğinden dolayı bu sektörde olmayı 
kendisinin istediğini belirterek, “Eği-
timlerimi tamamladıktan sonra Ba-
kanlığımızın açtığı sınavlara girdim. 
İşimizin tamamını kapsayan Uzman-
lık Belgesi’ni almaya hak kazandım 
ve 2014 yılından bu yana Konya’da 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.  

‘6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA 

EKSİKSİZ ÇALIŞIYORUZ’
Yaptıkları işin tamamen yasa-

lara bağlı olarak yapılması gereken 
bir durum olduğunu söyleyen Yusuf 
Onur Yücel, “Bizler 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 
firmaların hangi tehlike sınıfında yer 
aldıklarını bununla birlikte bulun-
dukları tehlike sınıfına göre üzerle-
rine düşen yükümlülüklerde neler 
yapılması gerektiğini anlatmakla 
yükümlü bir firmayız. Amacımız be-
lirtilen kanun kapsamında firmaları-
mızın eksiksiz olarak kendilerini ha-
zır hissetmeleridir. Her firmaya ayrı 
bir dosya açıyor çalışan sayısına ve 
kapasitesine göre işe koyuluyoruz. 
Tehlike sınıfına göre eğitimlerini, İş 
yeri hekimi olarak muayenelerini ta-
mamlıyoruz. Firmada ki Risk Analiz 
ve Acil Durum Eylem Planı dediğimiz 
raporların ön aşamada ki işlemlerini 
giderici bir kurumuz. Dosyalama ba-
kımından OSGB olarak tüm yüküm-
lülükler Bakanlığımızın verdiği yet-
kiler ile bizim tarafımızda oluyor. Bu 
yetki ve kanun gereğince denetimler 
gerçekleştiriyoruz. Genel olarak tüm 
çalışma sahalarını geziyor, işverene 
birebir eksiğini ve fazlasını ifade edi-
yoruz. Akabinde Düzeltici Önleyici 
Faaliyet Raporunu oluşturarak ek-
siklikler konusunda çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Kısacası yaptığımız işi 
böyle özetleyebiliriz.” dedi. 
‘TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSU 

HENÜZ OTURMUŞ DEĞİL’
İş Güvenliği konusunun hala 

önemsenmediğine ve firmaların 
hassasiyet içerisinde yaklaşmadığı-
na dikkat çeken Yusuf Onur Yücel, 
“Ortada bir kanun var ve hala bazı 
firmalarımız üzerine düşen yüküm-
lülükleri yerine getirmiyor. Aslın-
da bu bizim kanayan yaralarımız-
dan birisi. Karşımıza yaptığımız işe 
önemsiz şekilde yaklaşanlar çıktıkça 
maalesef kanayan yaramıza yeniden 
tuz basılmış oluyor. Ne yazık ki Tür-
kiye’de İş Güvenliği konusun henüz 
oturmuş değil. Ancak biz daha iyim-
ser bakarak konuya biraz daha önem 
verildiğini ve daha çok verileceğini 
düşünüyoruz. Kanunlar kapsamında 
yazan eksiklikleri firmalarımıza her 
görüşmemizde iletiyoruz. Baktığımız 
zaman birçok eksikliklerde oluyor. 
Bunları dile getirdiğimizde defansif 
bir algı ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Bunun iki nedeni var. Birincisi “bana 
bir şey olmaz” düşüncesi ikincisi ise 
maddi konular. “40 yıldır bu işin içe-
risindeyiz başımıza bir şey gelmez” 
diyenler ve bu işe boşa harcanan 
gider olarak bakanlar oldukça fazla. 
Ancak iş kazası olduğu anda hemen 
akıllarına gelende biz oluyoruz. Ma-
alesef toplum olarak başımıza bir iş 
gelmeden tedbiri konusunda gere-
keni yapmıyoruz. Bu durum inanın 

firma kadar bizleri de üzüyor.” dedi. 
‘İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KAZALARIN 
EN BAŞINDA YÜZDE 88’LİK ORANLA 

YÜKSEKTEN DÜŞME GELİYOR’
İnşaat sektörünün genelinde çok 

tehlikeli çalışma alanlarının oldu-
ğunu ve en fazla yüksekten düşme 
kazalarının yaşandığını belirten Yu-
suf Onur Yücel, “İnşaatlarda şöyle 
bir algı vardır bareti takarsan işlem 
tamam. Aslında bu birazda kla-
sikleşmiş bir konu. Ancak öyle bir 
durum sadece görsel olarak kalır. 
İnşaat sektöründe görsellik her ne 
kadar önemli olsa da bu konuda dik-

kat edilmesi gereken birçok husus 
var. Öncelikle firmaların bu konuya 
verdiği önem üst seviyelerde olma-
lı. Firma önemli görüp gerekli oldu-
ğunu düşünüyorsa birinci aşamayı 
geçmiş sayılırız. İnşaat sektöründe 
firma olarak bizler aslında işçi ve iş-
veren arasında köprü vazifesi görü-
yoruz. Niye diye sorarsanız, işveren 
çoğu zaman işçisi ile karşı karşıya 
kalabiliyor. Bizler bu noktada dev-
reye girip usulünce işlerimizi yürü-
tüyoruz. Çoğu işçi şantiye alanında 
kullanması gereken malzemeleri 
külfet olarak görüyor. Bizler burada 

zorunluluğumuzu devreye sokarak 
müdahalelerde bulunabiliyoruz. Bazı 
firmalarımız bizlere tam yetki verdiği 
zaman tüm yetkilerimizi kullanarak 
kendi sağlığına ve çevresinin sağlı-
ğına dikkat etmeyen işçilerimiz ile 
yol ayrımına bile girebiliyoruz. Şu bir 
gerçek inşaat sektöründe kazaların 
en başında %88’lik oranlar yüksek-
ten düşme hadisesi geliyor. Kemer 
kullanılmamasından dolayı düşerek 
ölümle sonuçlanmış kazalar oldukça 
yüksek. Bakanlığımızın açıklamasına 
göre %95 bu kazalar ölümle sonuç-
lanıyor. Bu kazaların ardından tabi 
ki hukuki süreç başlıyor ve tazminat 
hakları doğuyor. Bunun sonucun-
da işveren daima suçlu bulunuyor. 
Nedeni ise kontrol eksikliğine bağlı 
olarak tanımlanmasından kaynak-
lanıyor. Neticede sürekli kontrol 
mekanizmasının işlemesi gereken 
bir alandan bahsediyoruz. Sonucun 
böyle olması da işveren tarafından 
kabul görüyor. Aslında burada dev-
letimiz “babalık” vazifesini de yerine 
getiriyor diyebiliriz. Evet, devlet as-
lında firmanın gereken konuları yeri-
ne getirdiğini bilmesine rağmen ce-
zai yükümlülükleri uyguluyor. Zaten 
çoğu zaman işveren üzerine düşeni 
fazlasıyla yapmış oluyor.

‘KANUNUN İÇERİSİNDE 
GEÇEN BAZI KISIMLARIN 

DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR’
6331 Sayılı kanunun içerisinde 

geçen bazı kısımların yeniden revize 

edilmesinin de gerekliliğini dile geti-
ren Yusuf Onur Yücel, “Firmalarımı-
za sunduğumuz kanun kapsamında 
ki bazı maddeler ciddi anlamda 
çoğu yerde tezat düşmemize neden 
oluyor. İnşaat sektöründen devam 
edersek, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlulu-
ğu getirdi. Yani sıva ve alçı gibi işler 
ile uğraşan çalışanlar yeterlilik belge-
si almakla zorunluydu. Ancak şu bir 
gerçek bu sektörün içerisinde çalışan 
vatandaşlarımızın %70’i okuma yaz-
ma konusunda ya düşük seviyede ya 
da hiç bilmiyor. Burada işçi ve işve-
ren arasında ciddi anlamda sorunlar 
meydana geliyor. Yapılmak için ya-
pılan kanunlar yerine yerinde uygu-
lamalar daha iyi olacaktır. Neticede 
ucunda cezai sistemin olduğu bir ko-
nudan bahsediyoruz. Yani eleştirme-
miz gerekirse Çalışma Bakanlığımı-
zın yayınladığı kanunlarda işin işleyiş 
kısmı pek düşünülmüyor. Bu konuda 
da ciddi anlamda arada kalan biz olu-
yoruz. Sonuç olarak burada sahada 
olmak, uygulamaları bilmek büyük 
önem arz ediyor. Maddeler üzerinde 
yapılacak revizeler daha sağlıklı ça-
lışma alanları oluşturacaktır.” dedi. 

‘EĞİTİMLERİMİZ ZAMAN KAYBI 
OLARAK GÖZÜKÜYOR’

Yönetmelikte geçen 4 saatlik 
eğitimlerin firmalar için zaman kaybı 
olarak görünmesinden büyük sıkıntı 
duyduklarını ifade eden Yusuf Onur 
Yücel, “Maalesef işimizin en önemli 
parçası olan eğitim kısmında zorluk-
lar yaşıyoruz. Çünkü firma sahipleri-
miz bu eğitimleri zaman kaybı olarak 
görüyor. Aslında bir işçi başlamadan 
önce tüm evrakları tamamlamak 
zorunda ve daha sonrasında işe baş-
laması gerekiyor. Ancak ülkemizde 
hemen işe başla mantığı var. Bu-
nun zararlarını da sıklıkla görüyoruz. 
Daha işe başlayalı bir saat geçmeden 
kaza geçirenler oluyor. Eğitimler 
burada devreye giriyor. Zaman ayrı-
larak tamamlanan eğitimler hem iş-
çimizi hem de işverenimizi fazlasıyla 
bilinçlendiriyor. Bence zaman kaybı 
olarak gözüken eğitimler firmaları-
mız için iş kazalarını minimum sevi-
yeye indirir.” dedi. 

 ‘BİZLER BU İŞİN 
MUTFAĞINDAN GELİYORUZ’

Tüm sektörleri yakından takip 
ederek nelerin eksik nelerin fazla ol-
duğunu bununla birlikte uygulama-
da işin kökeninden gelerek iki taraflı 
düşündüklerini vurgulayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Onur Yücel, 
“Firma olarak tüm çalışanlarımız ile 
birlikte özellikle şahsım bu işin mut-
fağından geliyoruz. 

Buda bu piyasa içerisinde ki ra-
kiplerimizden bizleri ayıran en bü-
yük özelliklerden birisi. İçerisinde 
bulunduğumuz işi ticari boyutlar 
doğrultusunda da yapanlar var. Sek-
törümüzün gelişimi için neler yapa-
rız bunu sıklıkla düşünüyoruz. Biz 
severek yaptığımız işi müşterileri-
mize de sevdirerek sektörde devam 
etme çabası içindeyiz.” dedi.
n SAMİ KAYALAR

İş güvenliğinin henüz Türkiye’de oturmadığın belirten Güveniş OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Onur Yücel, “Bana bir şey olmaz” mantığının 
cana mal olduğunu söyledi. Özellikle inşaat sektörüne dikkat çeken Yücel, sektördeki en çok iş kazasının yüksekten düşme olduğunun bilgisini verdi

İnşaatlardan düşüyoruz!

Uzmanlar özellikle riskli meslekler içerisinde saydıkları inşaat sektörüne dikkat çekiyor. Sektör içerisinde en çok iş kazasının yüksekten düşme olduğu tespit edilmiş durumda.

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunun oturmadığını dile getiren Yusuf Onur Yücel, “bana bir şey olmaz” düşüncesi ile “maddi konuların” iş güvenliğinin önüne geçtiğini savundu.

Yusuf Onur Yücel
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Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Tenis İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Tenis Turnuvası Müsabaka-
ları yapıldı. Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan Tenis 
Kortlarında yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Te-
nis Turnuvasında dereceye giren sporcular şu şekilde 
oluştu; 10-13 Yaş Erkekler; 1.Mert Koç, 2.Ahmet Zeki 
Aslan, 3.Ayberk Gündüz, 4.Muhammet Çağrı Bolu, 
10-13 Yaş Kızlar; 1.Tusem Türkkan, 2.Zeynep Zülen 
Özcan, 3.Zeynep Baykara, 14-18 Yaş Erkekler; 1.Mu-
hammed Ahad Yüksel, 2.Ozan Demir, 3.Süleyman Ka-
ğan Yağmur, 4.Mehmet Selim Traş, 14-18 Yaş Kızlar; 
1.Elifnur Altıntepe, 2.Çağla Atalık, 3.Duru Suluk, 4.Nil 
Özkök.
n SPOR SERVİSİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’de 
sürdürüyor. Montrö kentinde dün başlayan ve 6 gün 
sürecek hazırlık kampında sarı-kırmızılı takım, günün 
ilk idmanını yaptı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı 
Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti. Isınma 
hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda, gruplar 
halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenma-
nın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel 
oyun gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma 
hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Çift kale 
taktiksel oyunda Gomis’in penaltı itirazına Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih Terim, Video Hakem Uygulama-
sı (VAR) işareti yaparak müdehale etti ve penaltı nokta-
sını gösterdi. Galatasaray, Montrö’deki kampta bugün 
Hollanda’nın PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi 
günü ise Fribourg kentinde İspanya’nın Valencia ekibi 
ile hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşmaya da taraf-
tar alınacak.
n AA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, dün 
salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam 
etti. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde Tek-
nik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması 
yapıldı. İdman, takım halinde salonda yapılan ısınma 
hareketleri ve streching çalışması ile başladı. Laci-
vert-beyazlı futbolcular, 8 istasyondan oluşan parkur-
da üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet 
çalışması yaparak antrenmanı noktaladı. Paşa, yeni 
sezon hazırlıklarına dün akşam saat 19.00’da yaptığı 
çalışma ile devam etti.
n İHA

Teniste 15 Temmuz 
Şehitleri anıldı

Galatasaray’da yeni 
sezon hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa 
salonda çalıştı

KOMBİNELER SATIŞTA!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynaya-

cağı iç saha maçlarında geçerli olacak 2018-19 sezonu kombine kartları için genel satış
 dönemi aynı koltuk/blok zorunluluğu olmaksızın dün saat 12.00 itibariyle başladı

Konyaspor Kulübü’nden konu ile ilgili 
yapılan açıklama şu şekilde; “Üyelik aidat 
borcu olmayan delegelerimiz ‘Kulüpten bor-
cu yoktur’ yazısı alıp ücretsiz olarak (BATI 
ALT A BLOK) gişelerden kombine yüklemesi 
yapabileceklerdir.

İlgili derneklere başvuru sonrasında ha-
zırlanan listelerde yer alan Şehit Aileleri ve 
Gazilerimiz (DOĞU ALT A BLOK) ücretsiz ola-
rak maçlarımızı izleyebileceklerdir. Kadın 
taraftarlarımıza (istedikleri tribünden)  %50 
indirim yapılacaktır. 7-16 yaş arası çocuk ve 
gençlere (istedikleri tribünden) % 50 indirim 
uygulanacaktır. Öğrencilerimize (istedikleri 
tribünden) % 25 indirim yapılacaktır.

60 yaş üstü taraftarlarımız (istedikleri 
tribünden)  % 75 indirimli olarak kimlik fo-
tokopileriyle birlikte gişelere gelerek yükle-
melerini gerçekleştirebileceklerdir. İndirimli 
satışlar sadece Passolig gişelerinde yapı-
lacak olup, indirimli kombine sahiplerinin 
kombineleri transfere kapalı olacaktır.

Kombine indiriminden faydalanmak 
isteyen şehit aileleri, gaziler, kadınlar, öğ-
renciler (e-devlet öğrenci belgesi),  çocuklar 
(kimlik fotokopisi) ile 60 yaş üstü taraftarları-
mız sadece Passolig satış gişelerine giderek 
ilgili kimlik ve belgelerini ibraz etmek zorun-
dadırlar. 

TEK KİŞİYE TEK İNDİRİM
Bir kişi birden fazla indirimden ya-

rarlanamayacak ve Kombine alımlarında 

avantajlı olan indirim geçerli olacaktır. İn-
dirimlerden yararlanamayan kombine 
sahiplerinin sezon içinde en fazla 6 maç 
koltuklarını bir başkasına transfer hakkı bu-
lunmaktadır. Transfer hakkı dolan ve maça 
gidemeyecek olan taraftarımız ve diğer tüm 
kombine sahipleri, koltuklarını her maç için, 
satılmak üzere kulübümüze devredebilecek-
lerdir.  

Kombine almak veya mevcut kombinesi-
ni yenilemek isteyen taraftarlarımızın aşağı-
daki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:                                                                                                                              
Kombine satışları sadece Konyaspor lo-
golu Passolig kart sahiplerine yapılacak-
tır.                                      Passolig kartlarının 
2018-2019 sezonu boyunca geçerli olması 
için kart vizesinin 01.06.2019 tarihine kadar 
uzatılmış olması gerekmektedir.       

KOMBİNE BİLET FİYATLARI
Sezonluk kombine satışları Konya Bü-

yükşehir Belediye Stadyumu gişelerinde ve 
www.passo.com.tr adresinden yapılacak-
tır. 2018-2019 futbol sezonunda iç sahada 
oynanacak karşılaşmalarda geçerli olacak 
kombinelerin fiyatları şöyle: Batı Alt D 1800, 
Batı Alt C-E 1350, Batı Alt B-F 1250, Batı Alt 
G 1150, Batı Üst B-C 900, Batı Üst A-D 750, 
Doğu Alt D 900, Doğu Alt C-E 750, Doğu Alt 
B-F 600, Doğu Alt A-G 360, Doğu Üst D 750, 
Doğu Üst C-E 600, Doğu Üst B-F 500, Doğu 
Üst A-G 360, Kale Arkaları  Tüm 150 TL.”
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, iç sahada Tuzla ile başlayacak

Konyaspor ve Müftülük işbirliği yapacak

TFF 2 ve 3. Lig’de 2018 - 2019 Sezonu 
fikstür çekimi yapıldı. Buna göre temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, ilk maçını iç saha-
da Tuzlaspor ile oynayacak. TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan 
Saka Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çeki-
mine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve 
İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sek-
reter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planla-
ma Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2 ve 3. Lig 
kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de maçlar 2 Ey-
lül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar 
ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 
tarihinde sona erecek. 2018-2019 sezonunda 
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ay-
rılırken iki grupta da 18 takım mücadele ede-
cek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar Spor 
Toto 1. Lig’e yükselirken; 2, 3, 4 ve 5. sırayı 

alan takımlar üst lige yükselecek diğer takı-
mın belirleneceği Play-Off müsabakalarına 
katılma hakkı kazanacak. Her iki grupta 16, 17 
ve 18. sıralarda yer alan toplam 6 takım TFF 
3. Lig’e düşecek.

Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 
3. Lig’de ise bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. Grup 
18’er takımdan oluşuyor. Statüye göre TFF 3. 
Lig’de lig müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 
grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 
3’er takım, 17 takımlı 1. Grup’ta ise son ikide 
yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 takım 
bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig’de 
mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan 
takımlar TFF 2. Lig’e yükselirken; yine grupla-
rında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, üst lige 
yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-
Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da Alt-
yapı, Amatör Branşlar ve Spor 
Okullarından Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Zahir Renk-
libay ve Akademi Menajeri 
Taner Ay, Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu ile önemli 
bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda Konya’daki bütün 
kuran kurslarında dini eğitim 
alan çocukların aynı zamanda 
spor yapabilmelerine Atiker 
Konyaspor aracılığıyla olanak 
sağlanması konusu bütün ay-
rıntılarıyla ele alındı. Sonuç 
itibariyle projeye göre Kuran 
kurslarında turnuvalar düzen-
lenecek ve yetenekli çocuklar 
Atiker Konyaspor ve Anadolu 

Selçukspor’un futbol gelişim 
akademisi kadrolarına dahil 
edilecek. Bu projeyle aynı za-
manda Konyasporlu nesil ye-
tiştirmek için aidiyet hissinin 
aşılanması, futbol okulların 
tanıtımı ve akademide forma 
giyen gençlere diyanetin gö-
revlendirdiği birikimli ve ehil 
din adamları ile sezon içinde 
dini eğitimlerinin verilmesi 
hedefleniyor. Öte yandan 
Kuran kurslarından turnuva-
lara katılan öğrencilere Atiker 
Konyaspor’un lisanslı ürünle-
rinden oluşan hediyeler dağı-
tılacağı belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciği fa-
aliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Turnuvası sona erdi. 
11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bilardo Salonunda 48 lisanslı spor-
cunun katılımıyla, üçerli 16 grup halinde başlayan müsabakalarda, 16 gu-
rup birincisinin çift eleme sistemi ile karşılaştığı müsabakalar sonucunda 
1. Süleyman Tokat olurken, 2.Mustafa Göçer, 3.ler ise Ali Aktaş ve Yavuz 
Ekmekçi oldu.
n SPOR SERVİSİ

Bilardoda 15 Temmuz 
Turnuvası yapıldı 



18 TEMMUZ 2018 19SPOR 2

Hokey Şampiyonası’nda 
millilerden farklı galibiyet

Halterler 15 Temmuz 
Şehitleri için kaldırıldı

Yaz Spor Okulları’nda 
çalışmalar sürüyor

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter İl Temsilcili-
ği faaliyet takviminde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Halter İl Birinciliği 
Müsabakaları 13-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapıldı. Halter Sa-
lonunda yapılan müsabakalar sonucunda derece yapan sporcular şu şe-
kilde oluştu; Erkekler 56 kilo M.Bahadır Sevgi, 62 kilo S.Furkan Erdem, 
69 kilo Emre Yaralı, 77 kilo Alparslan Can Güven, 85 kilo Muammer 
Bedercan, 94 kilo M.Mert Topal, 105 kilo Kadir Akın, +105 kilo Ali Oflaz. 
Kızlar 48 kilo Melisa Güneş, 53 kilo Ayşe Çakmak, 58 kilo Ümmü Kuzu 
Kerpiç, 63 kilo Senanur Coşkun, 69 kilo Reyyan Akyüz, 75 kilo Burçin 
Avşar, 90 kilo S.Gizem Kahriman.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’n-
da Tekvando çalışmaları devam ediyor. Her yıl çok sayıda başvurunun 
yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği özellikle 
ilköğretim çağındaki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest za-
manlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde de-
ğerlendirmeleri için mükemmel bir imkân olan spor okulları, aynı anda 
binlerce çocuğa ve gence spor yapma imkânı sağlıyor. Atatürk Stadyumu 
içerisinde yer alan Tekvando Salonu’nda çalışmaların sürdüğü Tekvan-
do branşında Pazartesi-Perşembe, Salı-Cuma, Çarşamba-Cumartesi, 
Cumartesi-Pazar günleri yaş gruplarına göre seanslarda çalışmalarını 
sürdürüyor.  5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak faydalan-
dığı Yaz Spor Okullarında 20 branşta ücretsiz kayıtlar hala devam ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da devam eden U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şam-
piyonasında 2.gün müsabakaları tamamlandı. 15-21 Temmuz tarihle-
ri arasında Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu 
Hokey Sahası’nda devam eden U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa 
Şampiyonası’nda erkeklerde Türkiye, Macaristan, Litvanya, Ukrayna, 
Finlandiya ve Hırvatistan kızlarda ise Türkiye, Ukrayna, İsviçre ve Hırva-
tistan takımları mücadele ediyor. U18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası 
C3 2. gün karşılaşmasında Finlandiya ile karşılaşan Türkiye, rakibini 
17-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Günün diğer karşılaş-
masında Hırvatistan’da Macaristan’ı 19-0 farklı yenerken, Ukrayna ise 
Litvanya karşısında 5-2’lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, 2018 – 2019 sezonu hazırlıklarına devam eder-
ken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yeşil beyazlı-
lar yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor’dan 
Melih Kabasakal’ı kadrosuna kattı. Karatay Belediyesi 
Tatlıcak Tesisleri’nde Futbol Şube Sorumlusu Mehmet 
Ay’ın katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde Melih 
Kabasakal kendisini 2 yıllığına Konya Anadolu Selçuks-
porlu yapan sözleşmeyi imzaladı. 

KONYASPOR’A OYUNCU 
VERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon forması ile 29 
maça çıkan Melih’in burada başarılı olacağına inandı-
ğını kaydeden Konya Anadolu Selçukspor Futbol Şube 
Sorumlusu Mehmet Ay, “Öncelikle bu transfer her iki 
taraf içinde hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon ligde mü-
cadele eden ve parlak bir sezon geçiren kadromuzda 
önemli değişiklikler yaptık. Kadromuzdan birçok oyun-
cumuz yeni sezonda bizlerle olamayacak. Üst liglere 

oyuncu vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yeni 
sezonda da aynı başarıyı yakalayabilmek için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Melih ve diğer oyuncularımızdan 
beklentimiz, hem şehrimizi iyi bir şekilde temsil etmek 
hem de kulübümüz adına başarılı sonuçlar almaları. 
Aynı zamanda Atiker Konyaspor için oyuncu hazırlama 
noktasında çok çalışacağız” dedi.

BAŞARILI OLMAYA GELDİM
Futbola Samsunspor alt yapısında başlayıp Trab-

zonspor, 1461 Trabzon ve Sarıyer formalarını giyen 
1996 doğumlu genç ön libero Melih Kabasakal alt yaş 
Milli Takımlar’da da görev yaptı. Milli oyuncu  bura-
da olmaktan dolayı mutlu olduğunu bildirdi. Melih, 
“Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Buraya kendi adıma ve takım olarak başarılı olmaya 
geldim. İyi bir sezon geçirerek hem kulübümüzü iyi 
yerlere taşıyacağız hem de kendi hedeflerimizi gerçek-
leştirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Anadolu Selçukspor, Melih’i kadrosuna kattı

Karate Federasyon Başkanı Esat 
Delihasan ve yönetim kurulu üyeleri 
Temmuz 2018 ayı toplantısını Konya’da 
gerçekleştirdi. Başkan Delihasan, bu-
rada yaptığı açıklamalarda, ”Karate 
Japonya kökenli bir spordur. Fakat son 
10 yıllık veriler baz alındığında Türkiye 
dünyanın zirvesindedir” dedi. Ayrıca 
Delihasan, Konya hakkında açıklama-
larda bulundu.

2018 yılının ilk altı ayının faaliyet-
lerinin ve başarılarının değerlendiril-
mesi için Karate Federasyonu Başkanı 
Esat Delihasan ve yönetim kurulu üye-
leri Temmuz 2018 ayı federasyon yö-
netim kurulu toplantısını için Konya’da 
gerçekleştirdi. Sille’yi Kalkındırma ve 
Tanıştırma Derneği toplantı salonunda 
yapılan toplantıya Federasyon Başkanı 
Esat Delihasan, yönetim kurulu üyele-
ri, Federasyon Onursal Yönetim Kurulu 
Üyesi Hikmet yanartaş, Karate Konya 

İl Temsilcisi Dr. Mustafa Baltacıoğlu 
katıldı.

KONYA BİZİM EVİMİZ
Karate Federasyon Başkanı Esat 

Delihasan, karatenin Tokyo 2020 

Olimpiyat Oyunları’na girmesiyle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Deli-
hasan, “Federasyon olarak Konya’yı 
kendi evimiz olarak görüyoruz. Özellik-
le federasyonumuzu onursal yönetim 
kurulu üyesi Hikmet Yanartaş’ın daveti 

üzerine Temmuz 2018 ayı toplantımızı 
Konya’da yaptık. Ev sahipliğinden do-
layı Hikmet Yanartaş’a federasyonum 
adına teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
GENÇ BİR KADROYA SAHİBİZ

Milli takımı yeniden oluşturduk-
larını ifade eden Delihasan, “Yeni bir 
takım oluşturduk. Milli takımımızda 
yarışanların yüzde doksanı Tokyo Olim-
piyatları’nı görebilecek sporculardır. 
Genç bir kadroya sahibiz. Alttan gelen-
ler de devam ediyor. Bu yaş oranı daha 
da düşebilir. Bizim hedefimiz bütün 
kilolarda madalya alan bir milli takım 
oluşturmaktır. Şu anda da kaliteyi art-
tırmak için çalışıyoruz. Avrupa Oyun-
ları’nda hedefimiz kotayı alabilmekti. 
Tokyo için de aynı şeyi istiyoruz. Kotayı 
alabilirsek madalyalar da gelir. Spor-
cularımıza güveniyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

‘Konya’yı evimiz olarak görüyoruz’

Geride kalan sezon ilk kez Türkiye Basketbol Ligi’ne katılan ve başarılı bir grafik çizerek Play 
– Off oynayan Selçuklu Belediyespor, yeni sezon öncesi Konya’nın desteğini bekliyor. Mavi 
beyazlılar verilecek destek ile basketbol takımının bir üst lige yükselebileceğine inanıyor

Selçuklu basket 
DESTEK BEKLİYOR!

Selçuklu Belediyespor Basketbol 
Takımı, geçtiğimiz sezon Uğur İbra-
him Altay’ın da girişimleri ile Türkiye 
Basketbol Ligi’ne katılmış ve geç ku-
rulmasına rağmen önemli bir başarı 
elde etmişti. 

Yeni sezon öncesi Selçuklu’da 
bütçe sıkıntısı yaşanıyor. 

Konuyla ilgili Konya Yenigün 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan 
Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı 
Ali Ziya Yalçınkaya, 1. Lig’de iddialı 
takımların azaldığını, çok büyük büt-
çeli takımların olmadığını ifade etti. 
Yalçınkaya, Konyalı iş adamlarının 
ve sporseverlerin desteği ile üst lige 
oynayabilecek bir takım oluşturulabi-
leceğini sözlerine ekledi.

MÜTEVAZI BİR KADRO
İLE YOLA DEVAM

Geçen sezonun sona ermesinin 
ardından Selçuklu Belediyespor, ses-
sizliğe gömülmüş ve belirsizlik hakim 
olmuştu. Bunun üzerine takımın 1. 
Lig’de yola devam edip etmeyeceği 
konuşuldu. Selçuklu Belediyespor 
Kulüp Başkanı Ali Ziya Yalçınkaya, 
merak edilenleri Konya Yenigün Ga-
zetesi’ne açıkladı. Yalçınkaya, yeni 
sezonda mütevazı bir kadro ile Türki-
ye Basketbol Ligi’nde mücadele ede-
ceklerini belirtti. 

Geçtiğimiz sezon da büyük bir 
bütçe ile lige başlamayan mavi be-
yazlılar, Play – Off oynama başarısı 
göstermişti.

LİGDE İDDİALI TAKIM YOK
Yeni sezon öncesi Türkiye Bas-

ketbol Ligi’nde büyük bütçeli takım 
olmadığını ve ligdeki takımların bek-
lemede olduğunu ifade eden Kulüp 
Başkanı Ali Ziya Yalçınkaya, “Ligde 
afaki bütçelerle mücadele edecek bir 
takım yok. Geçen sezona göre iddialı 
takım kalmadı. Yerelde destek alabi-
lirsek uygun bir kadro ile üst sıralarda 
mücadele edebilecek bir takım kura-
biliriz” dedi. Başantrenör hakkında 
da konuşan Yalçınkaya, “Geçen se-
zon Serkan Hoca ile önemli bir başarı 
elde ettik. Yeni sezon öncesi antrenör 
alternatiflerimiz var. Takımımıza en 
uygun hoca ile önümüzdeki günlerde 
anlaşma sağlayacağız” ifadelerini 

kullandı.
ŞEHRİN TAKIMI OLMAK

İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Selçuklu Belediyespor Kulüp Baş-

kanı Ali Ziya Yalçınkaya, geçen sezon 
mavi beyazlı takımın maçlarında iyi bir 
taraftar kitlesi kazandıklarını ve bunun 
bu sezon da devam etmesini istedikle-
rini belirtti. Konya şehrinin basketbola 
olan sevgisini de dile getiren Yalçın-
kaya, “İsmimiz Selçuklu Belediyespor 
olabilir ancak bir Konya’nın takımıyız. 
Bu yüzden tüm Konya’nın desteğini 
bekliyoruz. Bu şehrin takımı olabilmek 
için de çalışıyoruz. Geçen sezon salon-
da güzel bir atmosfer olmuştu. Yeni 
sezonda da bunun devam etmesini 
temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Ali Ziya Yalçınkaya
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Beklenmedik ayrılık!
Atiker Konyaspor’da şok bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeşil beyazlıların geçen sezon başında kadrosuna kattığı Mehdi 

Bourabia, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo’ya transfer oldu. Transfer 2 Milyon 250 Euro karşılığında gerçekleşti
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor’un Faslı futbolcusu Mehdi Bourabia, 
İtalya ekibi Sassuolo’ya transfer oldu. Atiker 
Konyaspor yönetiminden yapılan açıklamada, 
Sassuolo’nun 2 milyon 250 bin avro karşılığın-
da Mehdi Bourabia’yı transfer ettiği belirtildi.

Bourabia’nın, Serie A takımlarından Sassu-
olo’da oynamak istediğini kulüp yönetim kuru-
luna ilettiği ifade edilen açıklamada, “Yapılan 
görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleş-
mesini karşılıklı olarak feshetmiş bulunmakta-
yız. Oyuncumuzun Sassuolo’ya transferi 2 mil-
yon 250 bin avro karşılığında gerçekleşmiştir. 
Mehdi Bourabia’ya Atiker Konyaspor’umuza 
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan 
sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.” denil-
di. 

PARA KAZANMA 
GELENEĞİDEVAM ETTİ

Atiker Konyaspor’da geçen sezon başlayan 
oyuncu satışından gelir elde etme politikası 
devam etti. Geçen transfer döneminde Bajic, 
Vukovic ve Barry Douglas’ı satarak kasasına 10 

milyon Euro’ya yakın para koyan yeşil beyaz-
lılar, son olarak Mehdi Bourabia’yı satarak bu 
geleneği devam ettirdi.

GEÇEN SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ
Mehdi Bourabia geçen sezon Levski Sofia 

takımından 550 bin Euro karşılığında transfer 
edilmişti. Sezon boyunca 30 kez Konyaspor 
forması giyen deneyimli oyuncu 2 gol 4 asistlik 
performans sergilemişti. Özellikle ligin ilk yarı-
sında yüksek performans ortaya koyan Mehdi, 
ikinci yarıda gösterdiği düşüş ile tepki görmüş-
tü.

TRANSFER 
FACİASININ DOĞRU İSMİ

Atiker Konyaspor geçen sezon tam bir 
transfer faciası yaşamıştı. Özellikle 3. bölgeye 
yapılan transferlerden verim alamayan yeşil 
beyazlıların geçen sezon performansı ile bekle-
neni veren ender oyuncularından biri de Mehdi 
Bourabia’ydı. Yüksek olmayan bir bonservis 
ücreti karşılığında Konyaspor’a kazandırılan 
Mehdi, Konyaspor’a para kazandırarak ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ
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