
HİZMETİN SARAY GİBİ 
OLMASI GEREKİR 

‘DERDİMİZ BİRBİRİMİZİN
HAKKINI SAVUNMAK’

15 yıldır sektörde hizmet veriyor 

KOMÜT Başkanı Şaban Topal: 

Kardelen Düğün 
Sarayı, 15 yıldır bin 
kişilik kapasitesi 
ile hizmetine de-
vam ediyor. Karde-
len Düğün Sarayı 
Sahibi Abdurrah-
man Akay, “Ahi 
Evran düsturunu 
kendimize prensip 
edindik. Hizmetin 
kesinlikle saray 
gibi olması lazım” 
dedi.

Ülkemizin lokomotifi 
olan inşaat sektörü-
nün Konya’da ki en 
önemli kuruluşu olan 
Konya Müteahhitler 
Birliği (KOMÜT) 
yapmış olduğu çalış-
malar ile hem Kon-
ya’ya hem de ülke-
mize faydalı olmayı 
hedefliyor. KOMÜT 
Başkan Şaban Topal, 
“Amacımız birlik ve 
beraberlik” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Tüm sanayiciler
faydalanmalı’

Festival,
27 Temmuz’da 

‘Basın, gönülleri
fethetmiştir’

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
yapılandırmadan yararlan-
mak için başvuru süresinin 31 
Temmuz’da son bulacağını, 
tüm sanayicilerin bu yapılandır-
madan faydalanmasının önemli 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 
Belediyesi tarafından bu yıl 
11’incisi gerçekleştirilecek 
olan Uluslararası Beyşehir Göl 
Festivali’nin 27 Temmuz-5 
Ağustos 2018 tarihleri arasında 
düzenleneceği bildirildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

24 Temmuz Basın ve Dayanış-
ma Günü dolayısıyla yayınla-
nan mesajlarda basının önemi-
ne değinilerek Türk Basını’nın 
15 Temmuz’da darbecilere 
karşı gösterdiği milli duruşa 
dikkat çekildi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE
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HAC İBADETİ MÜMİNİ 
ARINDIRAN BİR İBADET

Hac uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü 
Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu, “Hacılarımız Cenab-ı 
Allah’ın emrine uyarak, Hz. İbrahim’in davetini işi-

terek lebbeyk allahümme lebbeyk diyerek davete 
itaat ederek yola çıkıyorlar. Hac öyle bir ibadettir 

ki mümini saflaştıran bir ibadettir. Mümini her tür-
lü günahtan arındıran bir ibarettir” dedi. Uğurlama 

törenine Vali Yakup Canbolat da katıldı.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

HACI ADAYLARI HÜZNÜ
VE SEVİNCİ YAŞADI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzen-
lenen 2018 yılı hac organizasyonu kapsa-
mında kutsal topraklara gidecek olan ilk 
hac kafilesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programla uğurlandı. Duygu-
sal anların yaşandığı uğurlama töreninde 
bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına 
hakim olamadılar. Hacı adaylarını uğurlama 
programı Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Mutluluk gözyaşı!

Ali Osman Cankaleli. 68 
yaşında ve 56 yıldan beri 
ayakkabıcılık mesleği aşk 
ile yapıyor. Günümüzde 
vatandaşların özel ayakkabı 
yaptırmadığını ve ayakkabı 
tamirine ilgi göstermediğini 
ifade eden Cankaleli, 
mesleğine tutkuyla bağlı. 
n SAYFA 4’TE

Kutsal topraklara gidecek olan 177 kişilik ilk hac kafilesi düzenlenen törenle uğurlandı. Uğurlama 
töreninde kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları ile yakınları sevinci ve hüznü yaşadı 

04 Konya kiraz üretiminde 
ikinci sırada yer aldı 06 Köprü ayağına 

çarptı: 3 ölü 14 Çumra’da yol 
Çalışmaları sürüyor 

Klasik araba ustası 69 yaşındaki Hasan Yazıcıgil, 
klasik Amerikan, Fransız, İtalyan ve Alman 
arabalarını el emeği ile yenileyerek kullanılır hale 
getiriyor. 48 yıldır faaliyet veren Hasan usta bu 
işi kazanç gözetmeden severek yaptığını dile 
getirerek talebin çok fazla olduğunu ancak ileri 
yaşından dolayı artık hepsine yetişemediğini 
belirtti.  “Benim işim hurdayı ayağa kaldırmak” 
diyen Yazıcıgil, “Ben bu zamana kadar hiç 
reklam vermedim. Benim reklamım yaptığım 
arabalarımdır” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Benim işim hurdayı 
ayağa kaldırmak’

Mesleğini
aşk ile yapıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından düzenlenen 2018 yılı hac 
organizasyonu kapsamında kutsal 
topraklara gidecek olan ilk hac ka-
filesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programla uğurlandı. 
Duygusal anların yaşandığı uğur-
lama töreninde bazı hacı adayları 
ve yakınları göz yaşlarına hakim 
olamadılar. Hacı adaylarını uğur-
lama programı Kur’an-ı Kerim 
okumasıyla başladı. Gerçekleş-
tiren uğurlama programına Vali 
Yakup Canbolat, İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu, ilçe müftüleri, 
Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, 
Karatay Kaymakamı Abdullah Se-
lim Parlar ile kafilede görevli din 
görevlileri, müftülük personeli 
ile hacı adayları ve yakınlarından 
oluşan kalabalık bir topluluk ka-
tıldı.

11 KAFİLE KUTSAL
 TOPRAKLARA GİDECEK 

Programın açılış konuşmasını 
yapan İl Müftü Yardımcısı Yusuf 
Arıkan, “2018 yılında Türkiye’de 
genelinde ön kayıtlı hacı sayısı 2 
milyon 180 kişi. Konya’da 2018 
yılında ön kayıt yaptıran ve daha 
önceki yıllardan kayıtlı 96 bin 626 
kişi. Konya ön kayıt bakımından 
sonra İstanbul ve Ankarada’dan 
sonra 3. sırada yer bulunmakta-
dır. Konya’da Diyanet İşleri Hac 
Organizasyonu ile kesin hac kayıtı 
yaptırmış hacı sayımız 2 bin 026 
kişi. Şirketlerle gidecek hacı sayısı 
ise bin383. Konya’dan toplamda 
2018 hac organizasyonunda 3 bin 
409 kişi gidecek. Bu hacı adayla-
rımızdan bin 622 erkek. Bin 787 
ise bayan. Konya’dan bu yıl hacca 

gidecek en küçük hacımız 2018 
doğumlu Serra Betül Polat. En 
yaşlı hoca ise Abdullah Koçak. 
Konya’da ilk gidiş 16 Temmuz 
2018 tarihi ile başladı. Son dönüş 
ise 16 Eylül 2018 tarihinde ola-
cak. Konya’da toplamda 11 kafile 
gidecek. Ayrıca Ankara ve İstan-
bul aktarmalı uçuşlar da gerçekle-
şecek” ifadelerini kullandı. 

HAC MÜMİNİ GÜNAHTAN
 ARINDIRAN BİR İBADETTİR 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 

da, “Hacılarımız Cenab-ı Allah’ın 
emrine uyarak, Hz. İbrahim’in 
davetini işiterek lebbeyk allahüm-
me lebbeyk diyerek davete itaat 
ederek yola çıkıyorlar. Yeryüzün-
de kurulmuş olan Beytullaha, 
Allah’ın emrini yerine getirmek, 
orada  mübarek beldede cenabı 
hakkın ayetlerini ve delaletlerini 
görmek için yola çıkıyorlar.  Hac 

öyle bir ibadettir ki mühimini saf-
laştıran bir ibadettir. Mühmini her 
türlü günahtan arındıran, annesi-
nin karnından doğmuş gibi gü-
nahsız hale getiren bir ibadettir” 
diye konuştu. 

DUALARIMIZ İSLAM ALEMİ VE 
TÜRKİYE İÇİN OLACAK

Diyanet organizasyonu ile 
hacca giden hacı adayları ise duy-
gularını gazetemize açıkladı. Hacı 
adaylarından Mehmet İzgi, “Tür-
kiye’miz için dua edeceğiz. Tüm 
İslam alemi için dua edeceğiz. 
Çok duyguluyum. Çok sevinçliyiz. 
Allah herkese nasip etsin. Alla-
hım devletimize zeval vermesin. 
Bu imkanları bizlere sunuyorlar” 
İfadelerini kullandı. Bir diğer hacı 
adayı Ahmet Yalçın’da, “ 69 ya-
şındayım. 2014 yılında umreye 
gittim geldim ancak hac ayrı bir 
heyecanlı ve güzel oluyor. Kut-
sal topraklara varınca sevincimizi 
doya doya yaşacağız. Dualarımız-
da ümmeti Muhammed ve ülke-
miz için dua edeceğiz” dedi. İlk 
defa hac heyecanı yaşayan Hü-
seyin Çamlı’da daha önce umrye 
gittiğini ifade ederek, “ 2008’da 
hac için yazılmıştım. 11 seneden 
beri kuralardan hacı olmak için 
bekliyorum. 

Çok heyecanlıyım. Allah her-
kese nasip etsin.  Dualarımız üm-
meti Muhammet ve ülkemiz için 
olacak”dedi. Hacı adayları İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından  
yapılan dua ile yola çıktı. Hacca gi-
diş tarihleri bu yıl 18 Temmuz-16 
Ağustos, dönüş tarihleri ise 27 
Ağustos-19 Eylül olarak belirlen-
di. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 177 kişilik hac kafilesi dualarla ve gözyaşı ile kutsal topraklara hac vazifesini 
yerine getirmek için uğurlandı. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Hac öyle bir ibadettir ki mühimini saflaştıran bir ibadettir” dedi

Sevinç ve hüzün yaşandı 

 İlk hac kafilesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadılar.

 İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Hac öyle 
bir ibadettir ki mümini saflaştıran 

bir ibadettir” dedi.

 İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Hacılarımız Cenab-ı Allah’ın emrine uyarak, Hz. İbrahim’in davetini
 işiterek lebbeyk allahümme lebbeyk diyerek davete itaat ederek yola çıkıyorlar” dedi.
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GENÇ KOMEK geleceğin
yazılımcılarını yetiştiriyor

Kulu ilçesine bağ-
lı Fevziye Mahallesin-
de, çoğunluğu gurbetçi 
olan halkın buluşması 
ve kaynaşması amacıyla 
etkinlik düzenlendi. Nü-
fusunun yüzde 80’i başta 
İsveç olmak üzere çeşitli 
ülkeler ve Türkiye’nin 
çeşitli illerinde yaşayan 
Fevziye Mahallesinde 
düzenlenen etkinliğe çok 
sayıda Fevziyeli katıldı. 
Etkinliği organize eden 
Mahalle Muhtarı Necbettin Kılıç, va-
tandaşların birbirleriyle tanışması 
ve kaynaşması amacıyla Fevziyeliler 
Günü adı altında bir festival düzen-
lediklerini belirterek, nasip olursa bu 

etkinliği her yıl Temmuz ayının son 
haftasında yapmayı planladıklarını 
kaydetti. Festivalde çeşitli oyunlar 
oynandı, halaylar çekildi, havai fişek 
gösterileri düzenlendi. 
 n İHA

‘Basın, demokrasimizin 
güçlenmesine katkı sağlıyor’

Fevziyeli gurbetçiler
etkinlikte biraraya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nda bu yıl 
ilk kez düzenlediği ihtisas eğitimleri 
kapsamında 11-16 yaş arasında-
ki 500 öğrenciye robotik kodlama 
eğitimi veriyor. Verilen eğitimler 
sayesinde geleceğin yazılımcıları ve 
teknoloji uzmanlarının yetişmesine 
katkı sağlanıyor.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi, yakın geleceğin teknoloji 
ve yazılım üzerine kurulu olması do-
layısıyla GENÇ KOMEK Yaz Okulu’na 
katılan öğrencilere, robotik kodlama 
eğitimi veriyor. GENÇ KOMEK’te bu 
yıl ilk kez verilmeye başlanan ihtisas 
eğitimleri kapsamında 4 farklı kurs 
merkezindeki robotik kodlama eği-
timlerine 11-16 yaş arası yaklaşık 
500 öğrenci katılıyor.  Öğrencilere 
teknolojiyi ve yazılımı sevdirerek 
gelecekte meslek edinmelerini sağ-
lamayı amaçlayan kodlama eğitimi, 
8 haftalık ders programı halinde veri-

liyor ve söz konusu derslerde mBlock 
programı kullanılarak Scratch alt ta-
banı ile kodlama temelleri öğretiliyor. 
2 haftalık program ile öğrenciler artık 
kendi oyunlarını yapabilecek seviye-
ye gelebiliyor. Daha sonra yazılımın 
2 boyutta kalmaması amacıyla mBot 
sayesinde çocuklar robotlara komut 
verebiliyor ve farklı sensörler kulla-
nabiliyor. 6’ncı haftadan itibaren ise 
çocuklar artık kendi elektronik dev-
relerini tasarlayarak farklı sensörleri 
kullanıp kendi projelerini yapabilir 
seviyeye geliyor. Ülkemize katma 
değer ürünleri üretebilen bir neslin 
yetişebilmesi amacıyla verilen eği-
timlere katılan öğrenciler, program-
lama yapmayı ve kendi oyunlarını 
yapabilmeyi öğrendiklerini belirte-
rek, kendilerine hem eğlendikleri 
hem öğrendikleri bu imkanı sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler. n HABER MERKEZİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kon-
ya Şube Başkan Yardımcısı Nevzat 
Yeğin, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Bardakcı ve Yeşilay Konya Personeli 
Gamze Yekebaşlı, 24 Temmuz Ga-
zeteciler ve Basın Bayramı sebebi 
ile gazetemize nezaket ziyaretinde 
bulundu. Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan ile 
görüşen  Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Konya Şube Başkan Yardımcısı Nev-
zat Yeğin, “Basın toplumun birlik ve 
beraberliğinde önemli rol oynamak-
tadır” dedi.  Ziyarette konuşan Ye-
şilay Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Nevzat Yeğin, “Kişi hak ve hürriyet-
lerine saygılı, kamu yararını gözeten, 
hukukun temel ilkelerini kendilerine 
düstur edinen, vatandaş ile devlet 
arasındaki iletişimi sağlayan, kamuo-
yu oluşturulması gibi önemli görev ve 
sorumlulukların yanı sıra, saydam ve 
katılımcı yönetimin temel aracı olan 
basın, şüphesiz ki toplumumuzun 
birlik ve beraberliğinde önemli rol 
oynamaktadır. Toplumsal değerleri-
mize saygılı, kişi hak ve özgürlükle-
rini koruyup gözetmeyi temel görev 

sayarak halkımızın doğru bir şekilde 
haber alma ihtiyacını sağlayan basın 
kuruluşları ve emekçileri, aynı za-
manda demokrasimizin güçlenme-
sine de büyük katkı sağlamaktadır. 
Çağdaş demokrasilerin olmazsa ol-
mazı iletişim özgürlüğü şeffaf yöne-
tim anlayışının da temel yapı taşların-
dandır. Basın, yaşadığımız bölge ve 
tüm dünyadaki gelişmeler hakkında 
bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. 
Görevini, toplumsal değerlere say-
gılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel 
alan tarafsız bir anlayışla yerine ge-
tiren özgür basın; demokrasinin en 
etkili ölçülerinden biridir. Ülkemizde 
ve Konya’da görev yapan tüm basın 
mensuplarının 24 Temmuz Gaze-
teciler ve Basın Bayramı’nı kutluyo-
rum” ifadelerini kullandı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan’da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şube 
Başkan Yardımcısı Nevzat Yeğin ve 
beraberindeki heyete teşekkür etti.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kardelen Düğün Sarayı, 15 yıldır bin kişilik kapasitesi ile hizmetine devam ediyor. Kardelen Dü-
ğün Sarayı Sahibi Abdurrahman Akay, “Ahi Evran düsturunu kendimize prensip edindik” dedi

‘Prensibimiz; Ahi 
Evran düsturu’

Hayalinizdeki düğünü gerçekleş-
tirmek için mutluluğun adresi olan 
Kardelen Düğün Sarayı 1000 kişilik 
kapasitesiyle hizmet vermeye devam 
ediyor. Bosna Hersek Mahallesi’nde 
bulunan ve yaklaşık 15 yıldır faaliyet 
veren Kardelen Düğün Sarayı, her 
yıl konseptini yenileyerek çiftlerin 
mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. 
Gazetemize açıklamalarda bulunan 
Kardelen Düğün Sarayı Sahibi Ab-
durrahman Akay, uzun yıllardır bu 
sektör içinde olduğunu ifade ederek,  
Ahi Evran düsturu ile görevlerini ye-
rine getirdiklerini belirtti. ‘Hizmetin 
kesinlikle saray gibi olması lazım’ di-
yen Akay, “Otopark sorunu olmayan, 
sütunsuz 250 kişinin rahatlıkla oyna-
yabileceği bir piste sahibiz. 1000 kişi-
yi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Hava-
landırma ve klimalar mevcut. Uzun 
yıllardır bu işin içerisinde olduğum 
için bizzat kendim işimin başındayım. 
” dedi. 

“HİZMETİN KESİNLİKLE SARAY GİBİ 
OLMASI GEREKİYOR”

1972 yılından itibaren düğün 
sektöründe yer aldığını dile getiren 
Kardelen Düğün Sarayı Sahibi Ab-
durrahman Akay Konya’da yapılan 
birçok düğünde kendisinin imzası-
nın olduğunu belirterek sözlerine şu 
şekilde devam etti:  “15 yıldır Bosna 
Hersek Mahallesi’nde hizmet ver-
mekteyiz. Konya’nın en güzel düğün 
salonlarından bir tanesiyiz. Otopark 
sorunu olmayan, sütunsuz 250 kişi-
nin rahatlıkla oynayabileceği bir piste 
sahibiz. 1000 kişiyi aynı anda ağırla-
yabiliyoruz. Havalandırma ve klima-
lar mevcut. Uzun yıllardır bu işin içe-
risinde olduğum için bizzat kendim 
işimin başındayım. Düğün sektörüne 
1972 yılında İzmir’de girdim. Sahne 
hayatım vardı bundan dolayı profes-
yonel sunuculuk yaptım. Konya’da 
yapılan birçok düğünde benim bir 
katkım ve imzam vardır. Tabi daha 
önceden de Konya’da salon kültürü 
çok yoktu. Bizde Konya’da bunun 
eksikliğini hissettik 2000 senesinde 
ilk salonumuzu açarak sektöre girdik. 
Ama laf olsun diye girmedik, insan-
larımızın mutluluğuna bizimde katkı-
mız olsun diye bu sektörde yer aldık. 
Hizmetin kesinlikle saray gibi olması 
lazım. Yeni Adliye ve Mengene Cad-
desi olmak üzere 2 ayrı da şubemiz 
bulunuyor”
“CANLI YAYINIMIZ İLE DÜNYANIN HER 
YERİNDEN DÜĞÜNLER İZLENEBİLİR”

Salonda çalışan personellerin eği-
timli olduğunu belirten Akay, ayrıca 
salonda canlı yayınında bulunduğunu 
ifade ederek,  “Biz hiç özür dilemeyiz. 
Çünkü özür dilenecek bir şey yap-
mayız. İnsanların en mutlu gününde 
özür dilemek bizlere hiç yakışmaz. 
Bunlar düğünlere gölge düşürür ve 
insanların hafızalarında da kötü bir 
anı olarak iz bırakır. Personelimizin 

hepsi eğitimini almış bilgili kişilerdir. 
Fotoğraf çekimlerinde profesyonel 
bir ekiple çalışıyoruz. Ayrıca düğün 
salonumuzda canlı yayın bulunmak-
tadır. İnsanlar dünyanın her tarafın-
dan düğünleri izleyebilirler. Otopark 
sorunumuz bulunmamaktadır. Mev-
sim şartlarına göre klimalarımız dev-
reye girmektedir. Biz bu işi severek 
ve profesyonelce yapıyoruz. Düğün 
sahiplerine söylediğimiz tek bir şey 
vardır: ‘Siz hiç heyecanlanmayın, biz 
heyecanlanalım ve sizi tekrar nasıl 
kazanırız diye gayret sarfedelim” diye 
konuştu. 

“HER YIL KONSEPTİMİZİ
 YENİLEYEREK HİZMET VERİYORUZ”

Her yıl düğün salonlarına fark-
lı konsept uyguladıklarını belirten 
Akay, “Geleneksel olarak düğün pi-
lavı ve gece düğünü olmak üzere 
konseptlerinde hizmet veriyoruz. Her 
yıl da kendimizi yenilemek zorunda-
yız. Nasıl bir bayan makyajına değer 
vermek zorundaysa salonunda her yıl 
kendini değiştirmesi gerekmektedir. 
1 yıl önce gelen vatandaşımız ‘burası 

çok değişmiş’ diyebilmelidir. Fuarlar 
takip edilerek konseptler günün şart-
larına göre ayarlanıyor” dedi. Ayrıca 
bahşiş zorunluluğunu kendilerinde 
kesinlikle yasak olduğunu vurgula-
yan Akay, “En önemli konulardan biri 
olan bahşiş olayı bizde kesinlikle ya-
saktır. Kimseyi bahşiş vermeleri için 
zorlamıyoruz. Kendi gönüllerinden 
koparsa öyle alıyoruz. Müzisyenleri-
miz, garsonlarımız ve çalışanlarımız 
kesinlikle düğün sahiplerini bahşiş 
noktasında rahatsız edemezler” diye 
konuştu. 

“SEMAZEN UYGULAMASI DÜĞÜN 
SALONLARI İÇİN HOŞ DEĞİL”
Son zamanlarda semazen uygu-

laması düğün salonlarında çoğalmış-
tı. Semazen uygulamasının düğün 
salonları için hoş olmadığını vurgu-
layan Akay, cümlelerini şu şekilde 
aktardı: “Kimi vatandaşlar düğünleri 
tasavvuf veya ilahi grubu ile yapmak 
istiyor. Semazen ile de yapmak iste-
yenler oluyor ama ben semazen ile 
yapılan düğünleri tasvip etmiyorum. 
Semazen sadece Konya’ya has bir 

Mevlevi ayini olduğu için çok hoş ol-
muyor. Ama görüyoruz ki salonlarda 
sema ayinleri yapılıyor ve üzüldüğüm 
nokta Kültür ve Turizm İl Müdürlü-
ğü’nün hassasiyet vermemesi. Müzik 
düğüne olmaması gerekir demiyoruz 
ama eğer müzik olacaksa düzgün ol-
malıdır. Bizim çalıştığımız arkadaşla-
rımız hepsi mekteplidir. Konya’dayız 
diye sadece Konya Havası eşliğinde 
düğün yapmak doğru değil. Düğün 
sahipleri; Karadenizli ise horon, Egeli 
ise zeybek, Doğulu ise halay şeklinde 
konsept uyguluyoruz. Düğün sahip-
lerinin istekleri bizler için bir emir 
niteliğindedir. Bu şekilde çalışarak 
insanlara mutlu etmek en büyük ar-
zumuzdur”
“AHİ EVRAN RUHU İLE TİCARETİMİZİ 

YAPMAMIZ GEREKİYOR”
Ahi Evran düsturu ile görevi-

ni yerine getirdiğini söyleyen Akay, 
bütün esnafların ticaretini Ahi Evran 
ruhu ile yapması gerektiğinin de al-
tını çizerek ifadelerine şu şekilde yer 
verdi: “‘Ucuz ürün daima pahalıdır ve 
daima karın ağrıtır’ derler. Belki 5 TL 
fazla verirsin ama önce sattığın ürü-
nü kendin beğenmelisin. Hep şunu 
söylüyorum; Konya esnafı bazı şeyleri 
göz ardı ediyor. Konya’da en azından 
800 tane Musevi işadamı olsun ki pi-
yasada dürüstlük örneği göstersinler. 
İnsanları kandırmamak noktasında 
çok dikkatli olmamız lazım. Kendim 
uzun yıllar Esnaf Odası başkanlığı 
yaptım ve Esnaf Odalarının bütün ke-
simlerinde görev aldım. İnsanlarımız 
şuanda sadece Ekim ayında kutluyor-
lar Ahi Evran’ı. Ben her zaman Ahi 
Evran düsturunu kendime prensip 
edindim. Bütün esnaflarında Ahi Ev-
ran ruhu ile ticaretini yapması gere-
kir.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Abdurrahman Akay



25 TEMMUZ 20184 HABER

1962 yılından Kapı Camii civarında ayakkabıcılık mesleğine  tutkuyla bağla-
nan Ali Osman Cankaleli ayakkabı yapmaya ve tamir etmeye devam ediyor

Ayakkabıcılıkta 
eskiye özlem var

Ali Osman Cankaleli. 68 yaşında 
ve 56 yıldan beri ayakkabıcılık mesle-
ği aşk ile yapıyor. Günümüzde vatan-
daşların özel ayakkabı yaptırmadığını 
ve ayakkabı tamirine ilgi gösterme-
diğini ifade  eden Cankalelli mesleğe 
girişini ve mesleğindeki eski özlemini 
anlattı.

SON TEKNOLOJİYE 
AYAKKABICILAR DİRENEMDİ 

1962 yılında Kapı Camii civarın-
da bulunan kunduracılarda ayakka-
bıcılık mesleğine girdiğini ifade eden 
Cankaleli, “1962 yılından Kapı Camii 
civarında bulunan kunduracılarda 
ayakkabıcılık mesleğine başladım.  
Kapı Cami orada bulunan kundura-
cılarda mesleğini öğrendim. 1973 
yılında Kunduracılar sanayisine ta-
şındım. 56 Yıldan beri ayakkabıcılık 
mesleği ile uğraşıyorum. Mesleğim-
den hiç ayrılmadım. Mesleğim ile 
geçimimi sağladım. Çocuklarımın 
düğünlerini yaptım. Ev sahibi olduk. 
Ayakkabıcılık mesleğini yapmaktan 
çok mutluyum. Son teknolojiler ve 
gelişen sistemlere uyma şekilleri ba-
kımından mesleğin gerisinde kalınca 
Fabrikalar açılınca, küçük atölye bazlı 
işyerleri geride kaldı. Günlük el işi ile 
üretilen ayakkabı bugünkü ekono-
mik şartları karşılamıyor.  Konya’da 
bulunan ayakkabı esnafı birbirlerine 
diğer mesleklere göre daha tutkun-
dur. Bugün Konya’da günde 6 bin çift 
ayakkabı üreten fabrikalar var. Atöl-
ye haftada 200 çift ayakkabı yapar. 
Bu teknoloji yetişme imkanımız yok. 
Küçük atölyeler işin gerisinde kalmış 
oldu” diye konuştu. 

AYAKKABI USTALIĞI ZOR 
Ayakkabı ustalığının zor zanaat 

olduğunu söyleyen Ali Osman Can-
kaleli, “Kimisi ayakkabıyı beğenmez, 
kimisi yüksek der, kimisi sıkıyor di-
yor. Yani anlayacağınız kolay bir iş 
değildir. Fakat bu bütün mesleklerin 

cilvesi. Her meslekte bu tür şeyler 
oluyor. Önemli olan sebat etmek, 
işini düzgün yapabilmek. Tabi ayak-
kabıları beğenenler de olur. Gelir alır 
memnun olur. Bir işte başarılı olmak 
isterseniz, yaptığınız işi sevmeniz 
gerekir. Başarılı olmanın en büyük 
sırlarından biridir işini sevmek. Ben 
de işimi çok seviyorum. Hala yapıyo-
rum hala da mesleğimi yapmayı çok 
seviyorum. Esnaflık bitmez. Çalışan 

adam işini düzgün yapan adam her 
gün ekmek parasını kazanır. Önem-
li olan işini sevmek, işini düzgün bir 
şekilde yapmak. Bunu düzgün bir 
şekilde yapan esnaflar elbette ki her 
zaman olacaktır ve bu sebeple esnaf-
lık asla sona ermeyecektir diye düşü-
nüyorum ”dedi.

DÜNYANIN EN GÜZEL MESLEĞİ 
AYAKKABICILIK VE AYAKKABI 

TAMİRCİLİĞİDİR

Dünyanın en güzel mesleğinin 
ayakkabıcılık ve ayakkabı tamirciliği 
olduğunu belirten Cankaleli, günü-
müzde vatandaşların özel üretim 
ayakkabı yaptırmadığını ifade ederek, 
“Dünyanın en güzel mesleği ayak-
kabıcılık ve ayakkabı tamirciliğidir. 
Şükrederek, sabrederek, işimi en iyi 
şekilde yaparak çocuklarımı ayakka-
bıcılıktan geçimi sağlıyorum.   Daha 
önceleri ölçü alınarak özel ayakkabılar 
yapılırdı. Ancak günümüzde vatan-
daşlar hazıra yöneldi. Bunun sebebi 
de sipariş olan ayakkabıların zamanı 
çok aldığı için ayakkabının getirisi 
ayakkabın yapımına engel oluyor. 
Gerçekten pahalı değil, emeğimizin 
karşılığı değil aslında.  Bir çift ayak-
kabıya harcanan emek ve zamanın 
dönüşünü alamıyoruz. Ancak hazır 
ayakkabılarda 20 TL’den  başlayan 
ayakkabılar var. Ve bu ayakkabıları 
vatandaşlar taksitler ile alabiliyor. Hal 
böyle olunca vatandaşlar bir ayakkabı 
alacağına iki,üç ayakkabı alıyorlar. Bir 
usta sipariş olarak günlük yapabile-
ceği ayakkabı sayısı üç çift.  Ayakkabı 
para kazandırmadığı için özel ayak-
kabı yaptırmıyor. Ustalar da yapmak 
istemiyor. Daha önceden ayakkabı 
numaraları 39-45 kadar idi. Şimdi bu-
çuklu ayaklar da var.  Ayakkabı tamir 
fiyatların yeni ayakkabı fiyatlarının 
yakın olması sebebi ile rtık vatandaş-
lar tamire önem vermiyor.Onun yeri-
ne yeni ayakkabı alıyor. Ayakkabıcılık 
mesleğinde eskiye özlem duyuyoruz. 
Çünkü artık ayakkabı yapılmıyor.  Sa-
dece şekli ayakkabı. Ayakkabılar pvc, 
kaucuk gibi maddelerden yapılıyor. 
Sonuçta hepsi lastik kavramı oluyor. 
Ayakkabının hava almaması sebebi 
ile hastalıklar meydan geliyor. Şimdi 
çırak yok. Çünkü gelen yok. Tamir de 
olmasa işler zor. Fabrikasyon geldi, el 
işi bozuldu” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya kiraz üretiminde 
ikinci sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
Konya Bölge Müdürlüğü Bitkisel 
Üretim İstatistiklerinden “Kiraz 
Üretimi, 2017” konusunda bir ba-
sın bülteni hazırladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
yapılan açıklamaya göre 2017 yı-
lında Konya kiraz üretiminde Tür-
kiye ikincisi oldu.  “2017 yılında 
Konya ilinde toplam 1milyon 680 
bin 157 adet kiraz ağacından 56 
bin 294 ton kiraz üretildi” diyen 
Bedek, “Konya ilinde kiraz üretimi 
2016 yılına göre yüzde1,6 arttı ve 
bu üretimle Konya, Türkiye’nin 
toplam kiraz üretiminin yüzde9’u-
nu karşılayarak kiraz üretiminde 
ikinci sırada yer aldı.Birinci sırada 
3milyon 32bin 60adet kiraz ağa-
cından 68bin 509ton kiraz üretimi 
yapan (yüzde10,9)İzmir ili yer alır-
ken üçüncü sırada 2milyon 337bin 
280adet kiraz ağacından43bin 
638tonkiraz üretimi (yüzde7) ya-
pan Manisa ili yer almıştır. 

Bölge Müdürlüğümüz illerin-
den Karaman, 2017 yılında 397 
bin 64 kiraz ağacından 13 bin 262 
tonluk kiraz üretimiyle toplam ki-
raz üretiminin yüzde2,1’ini karşıla-
yarak Türkiye sıralamasında 16’ncı 
oldu. Karaman’da kiraz üretimi bir 
önceki yıla göre yüzde16,2 oranın-
da arttı. Aynı dönemde Türkiye’de-
ki toplam kiraz üretimi2016 yılına 
göre yüzde4,6 artarak 21milyon 
587 bin 185 ağaçtan 627 bin 132 
ton olmuştur. 2016 yılında ise Kon-
ya, 55bin 426ton (yüzde9,2)kiraz 
üretimi ile Türkiye’de ikinci sırada 
yer almıştı. Birinci55bin 657ton 
(yüzde9,3) ile Isparta olurken, 
üçüncü olan il ise 46bin 648tonluk 
kiraz üretimiyle (yüzde7,8) Manisa 
idi. Bu dönemde Karaman ili 11 
bin 417 tonluk (yüzde1,9) kiraz 
üretimiyle 16’ncı sırada yer alırken 
Türkiye’de toplam 599bin 650ton 
kiraz üretimi yapılmıştı” bilgisini 
verdi. n SAMİ KAYALAR

Klasik araba ustası 69 yaşındaki Hasan Yazıcıgil, 48 yıldır kullanılmaz halen gelen arabaları onarıyor. Anadolu Sanayi Sitesi’nde 
faaliyet veren Hasan usta, “Benim reklamım yaptığım arabalarımdır. Talep çok ama artık yaşımdan dolayı yetişemiyorum” dedi

‘Reklamım yaptığım arabalarım’
69 yaşındaki Hasan Yazıcıgil, 

klasik Amerikan, Fransız, İtalyan ve 
Alman arabalarını el emeği ile yeni-
leyerek kullanılır hale getiriyor. 48 
yıldır faaliyet veren Hasan usta bu 
işi kazanç gözetmeden severek yap-
tığını dile getirerek talebin çok fazla 
olduğunu ancak ileri yaşından dolayı 
artık hepsine yetişemediğini belirtti.  
Anadolu Sanayi Sitesinde hizmet 
veren Hasan usta, Türkiye’nin bir 
çok ilinden kendine talep olduğunu 
da belirterek bir çok ünlü isim ile de 
çalıştığını söyledi. Hasan Usta, “Be-
nim işim hurdayı ayağa kaldırmak. 
Eski hurda arabaları getiriyorlar. Ben 
de model ayırt etmeden arabaların 
eksikliklerini el yordamıyla tamam-
layarak canlandırıyorum. Ben bu za-
mana kadar hiç reklam vermedim. 
Benim reklamım yaptığım arabala-
rımdır” dedi. 

“REKLAMIM YAPTIĞIM 
ARABALARDIR”

69 yaşındaki Hasan Yazıcıgil 48 
yıldır, hurda ve eski araçları topla-
yarak kullanılır hale getirdiğini ifade 
ederek bu işi kazanç gözetmeden 
severek yaptığını belirtti. Hasan usta 
sözlerine şu şekilde devam etti:  “48 
senedir bu işle uğraşmaktayım. Eski 
hurdaya çıkmış olan arabaları alı-
yorum ve canlandırıyorum. Model 
ayırt etmiyorum bütün eski ve hurda 

arabaları kullanılır vaziyete getiriyo-
rum. Ayrıca yanımda çalışan kalfala-
rıma da bu işi öğretiyorum. Araçla-
rın altları, içleri, bagajları makinem 
ile düzeltiyorum.Örneğin kapılar 
çürük ise onları elimle düzeltiyorum. 
Bu işi severek ve zevkine yaparsan 
ilerletirsin. Para veya kazanç gözet-
meden yapılması lazım. Sırada bek-
leyen çok insan var ama yetişmem 
mümkün değil. Yaşım ilerlediği için 
çoğu işi kabul edemiyorum. Bu işi 
yapanların arasında Türkiye’de il-
kim diyebilirim. Sadece Konya’dan 
değil Türkiye’nin birçok yerinden ta-
lep var. Şu anda Konya’da 300 tane 
araba var. Ben bu zamana kadar hiç 
reklam vermedim. Benim reklamım 
yaptığım arabalardır.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

 Hasan Yazıcıgil 

Ayakkabı ustalığının zor zanaat olduğunu söyleyen Ali Osman Cankaleli, “Ben de 
işimi çok seviyorum. Hala yapıyorum hala da mesleğimi yapmayı

çok seviyorum. Esnaflık bitmez” dedi.
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BEYSEHIR

Beyşehir’de yaz tatilini iyi de-
ğerlendiren çocuklar yüzmeyi göl 
kenarına kurulan portatif yüzme 
havuzunda öğreniyor. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Vuslat Parkı’ndaki Beyşehir 
Gölü kenarında kurulan portatif 
yüzme havuzda yüzme eğitimi 
alan kız çocuklarıyla biraraya geldi. 
Yüzme eğitmeni Mahmut Çay’dan 
çalışmalar hakkında bilgiler alan 
Özaltun, Beyşehir Belediyesi’ne 
ait sportif tesislerden tenis kortu 
içerisinde montajı yapılan portatif 
havuzda yaptığı açıklamada, Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Konya’nın 55 farklı noktasında por-
tatif yüzme havuzlarının montajı-
nın yapıldığını belirterek, “Portatif 
yüzme havuzu kurulan ilçeler ara-
sında Beyşehir’imiz de yer alıyor.  
Vuslat Parkı’mızda, Beyşehir Bele-
diyemizin yaptırdığı çocuk yüzme 
havuzu ile suni plajın hemen yanı-
başında kurulan bu portatif yüzme 
havuzunda Beyşehirli çocuklarımız 
yüzme öğreniyor” dedi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın ‘Konya’da yüzme 
bilmeyen çocuğu-
muz kalmayacak’ 
sloganıyla başlayan 
projenin Beyşe-
hir’de de hayata ge-
çirilmesinden duy-
duğu memnuniyeti 
dile getiren ve bu 
havuzlarda KOMEK 
bünyesinde açılan 
yaz spor okulu çer-
çevesindeki yüzme 
kurslarından çok 
sayıda Beyşehirli 

çocuğun da istifade ediyor olma-
sından dolayı çok mutlu oldukla-
rını dile getiren Özaltun, şunları 
kaydetti: “Bu havuz 10 metre ge-
nişliğinde, 20 metre uzunluğun-
da ve yaklaşık 1 metre 20 santim 
derinliğinde. Çocuklarımız burada 
Konya’nın denizi olan Beyşehir Gö-
lü’nün hemen kenarında hem yüz-
meyi tüm teknikleriyle birlikte öğ-
renmiş, hem de yüzme sporunun 
da tadını çıkararak gönüllerince 
eğlenmiş olacak. Bu bölgedeki suni 
plajda çocuklarımız kumsaldan da 
istifade edip buradaki duşları kul-
lanarak buradaki eğitimlerini icra 
edebilecek. Şu anda kayıtlı 750 
öğrencimiz olduğunu öğrendik. Bu 
sayının zaman içerisinde yurtdışın-
daki  gurbetçilerimiz ve ilçe dışın-
daki hemşerilerimizin de ilçemize 
gelmeye başlamasıyla daha da ar-
tacağına inanıyorum.” Portatif ha-
vuzda her gün devam eden yüzme 
kurslarının saat 10.00’da başladığı 
ve 18.00’e kadar devam ettiği, kız 
ve erkek öğrencilerin yaş grupları-
na göre düzenlenen seanslarda ayrı 
ayrı günlerde eğitimlerden istifade 
ettiği belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir halkının 
hüzünlü anında da, mutlu anında 
da yanında olmaya devam ediyor.  
Gerçekleştirdiği düğün, sünnet, 
nişan, taziye, yeni doğan, yaşlı ve 
hasta ziyaretleri ile sevinçli günde 
de hüzünlü günde de vatandaşının 
yanında olan Özaltun, kadir kıymet 
bilmenin ve gönül birliği kurmanın 
insani değerler açısından önemi-
ne vurgu yaparak, toplumsal da-
yanışma ve beraberliğin daha üst 
noktalara çıkabilmesi için gayret 
gösterdiklerini söyledi. Özaltun, 
ilçeye bir yandan hizmet etmeye 
çalışırken, diğer yandan da bu tür 
sosyal ziyaretleri unutmadıklarını 
belirterek, şunları kaydetti:  “İyi ya 
da kötü gününde hep vatandaş-
larımızın arasında olmaya büyük 
önem veriyoruz. Hizmet üretirken 
de bu böyle oluyor. Gerek vatan-
daşımızın, gerekse toplumumuzun 
tüm kesimleriyle birlikte hareket 

ederek, onlara sorarak hizmet üret-
meye gayret gösterirken, varsa 
herhangi bir sorun ya da problem 
çözüm noktasında da istişare et-
meye, görüş almaya, vatandaşımızı 
dinlemeye  büyük önem veriyoruz.  
Bütün bunlar bizim insani değerle-
rimiz, bu değerlerimizin yok olma-
ması için de gayret gösteriyoruz. 
Bu ziyaretleri yaparken bizlere sa-
ğolsunlar, bazen kaymakamımız ve 
kamu kurumlarımızın temsilcileri, 
bazen belediye meclis üyelerimiz 
ve AK Parti İlçe Başkanımız ve ilçe 
teşkilatı yönetim kurulu üyelerimiz, 
bazen  de Birlik Muhtarlar Derneği 
Başkanımız ve mahalle muhtarla-
rımız, sivil toplum kuruluşlarımı-
zın yönetici ve temsilcileri de  eşlik 
ediyor.  Bizleri bu ziyaretlerimizde 
yalnız bırakmadıkları için Allah on-
lardan da razı olsun. Bu ziyaretlerin 
pek çoğu mesai saatlerimizin dışın-
da çat kapı ziyaret olarak da gerçek-
leşebiliyor.”

‘Hedefimiz; her anlamda 
ilçemizi yeniden imar etmek’

Yeni çocuk oyun parkı 
çekim merkezi oldu

Beyşehir İlçesi Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’un esnafla sabah bu-
luşması programları sürüyor. Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, Şadırvan 
bölgesindeki çarşı merkezi esnafıyla 
kahvaltı programında biraraya gel-
di. Özaltun, sohbet ettiği esnafın 
taleplerini dinledi. Burada konuşan 
Özaltun, Beyşehir’de milletvekiliyle, 
belediye başkanıyla, ilçe teşkilatıy-
la, kamu kurumlarıyla ve toplumun 
her kesimiyle birlik ve beraberliğin 
en üst seviyede olduğu bir dönemi 
yakaladıklarını belirterek, “Geçmişte 
‘Beyşehir biraraya gelemiyor’ eleşti-
risi vardı. Artık o dönem tarih oldu, 
gerilerde kaldı. Çok şükür bugünle-
rimize, ilçemizde iyi bir uyum süre-
ci yakaladık. Dolayısıyla bu birlik ve 
beraberlik, uyum süreci Beyşehir’i-
mizin kazanımı oldu. İlçemize daha 
çok hizmet yapmamıza vesile oldu. 
İnşallah, bu birlik ve beraberliğimiz 
bundan sonra da devam edecek.Bu 
şekilde bizlere verilen bu destek ve 
katkılarla şehrimize, ilçemize hiz-
met etmeye devam edeceğiz” dedi. 
Beyşehir’e kazandırılan Belediye 
hizmetlerinin yanısıra kamu yatırım-
larından da bahseden Özaltun, haya-
ta geçirilecek yeni hükümet konağı 
projesinin müjdesini de verdi. Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir’in 
girişimleriyle ilçeye daha modern ve 
yeni bir hükümet konağı kazandırı-
lacağını belirten Özaltun, “Şu anda 
proje ihalesi yapılıyor. Ardından 
yapım ihalesi aşamasına gelecek. 

Bu dönemde baktığımız zaman il-
çemizde tüm resmi kurumlarımızın 
birçoğu yenilenmiş, tamamlanmış 
oluyor” dedi. Özaltun, konuşmasın-
da, Beyşehir Belediyesi yatırımlarına 
da değinirken, şehrin en büyük parkı 
olan göl kıyısındaki Vuslat Parkı’nda 
yürütülen dönüşüm çalışmalarının 
devam ettiğini belirterek, “Öğret-
menevi karşısındaki park çalışma-
mız bitti. Çocuklarımız kullanmaya 
başladı. Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın 
yanındaki parkta da çalışmalar de-
vam ediyor. Bugüne kadar hizmet 
noktasında verdiğimiz bütün sözleri 
yerine getirdik. Yeter mi, yetmez. 
Şu anda daha fazlasını yapmanın 
çaba ve gayreti içerisindeyiz. Gerek 
merkez, gerekse dış mahallelerimiz-
de muhtarlarımıza 5 yıl içerisinde 
yollarını tamamen kilitli parke ya 
da asfaltla kaplayacağımızın sözünü 
vermiştik. Bu sözümüzü de yerine 
getiriyoruz. 4,5 yıllık süreçte geriye 
dönüp baktığımızda,gururla şunu 
söyleyebiliyoruz; Konya’nın 28 taşra 
ilçesi içerisinde bu konuda yollarına 
en fazla asfalt döken, en fazla kilitli 
parke taşı döşeyen, mahallelerine 
en fazla park yapan bir ilçe Beledi-
yesi konumuna geldik. Bu konuda 
ilçemizde adeta bir hamle dönemi 
başlattık. Hedefimiz; her anlamda il-
çemizi yeniden imar etmek, görünü-
münü ve çehresini değiştirebilmek. 
Çok şükür bugüne kadar bu yolda 
epey bir mesafe kat ettiğimizi düşü-
nüyorum” ifadelerini kullandı.

Beyşehir ilçe merkezinin en büyük 
parkı olan Vuslat Parkı’nda kurulan 
yeni çocuk oyun parkı, oyun çağında-
ki minik bedenlerin yeni çekim mer-
kezi haline geldi. Beyşehir Belediyesi 
tarafından Öğretmenevi karşısındaki 
Vuslat Parkı’nda bin 500 metrekarelik 
alanda  zemini deniz kumuyla kap-
lı yüksek güvenlikli yeni nesil çocuk 
oyun parkı kuruldu. Yeni nesil oyun 
gruplarının montaj ve kurulum çalış-
malarının tamamlanmasının ardın-
dan park, çocuklara hizmet vermeye 
başladı. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, hizmete açılan yeni 
parkı ziyaret ederek  burada oyun oy-
nayan çocuklarla biraraya geldi. Vuslat 
Parkı’nda yeni çocuk oyun gruplarıyla 
yeni bir dönüşüm başlattıklarını belir-
ten Özaltun, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın emniyeti ve 
güvenliğinin en üst düzeyde düşü-
nüldüğü oyun gruplarını ilçemize 
kazandırıyoruz. Buradaki çocuk oyun 
parkında alanın zemini kumla kaplı. 
Çocuklarımızın oynayacağı kaydırak-
lar ailelerinin de her an görebileceği 
bir şeffaflıkta. Çocuklarımızın fiziki 
gelişimine uygun oyun grupları bura-

ya monte edildi. İp tırmanma alanları, 
çocuklarımızın atlayıp zıplayabileceği, 
oyunlar oynayabileceği bir survivor 
parkı, yel değirmeni buradaki yeni-
liklerden bazıları. Bu parkımızın ilçe-
mize kazandırılmasında emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Çünkü burası sadece bu 
mahallede ikamet eden ailelerin değil, 
ilçe genelinde yaşayan tüm halkımıza 
hatta ilçe dışından gelen misafirlerimi-
zin çocuklarına da hitap ediyor. O yüz-
den Vuslat Parkı’ndaki bu alanları çok 
önemsiyoruz. Bugün buradaki ziya-
retimizde hem gönüllerince eğlenen 
çocuklarımızın bu eğlencesine, mut-
luluğuna, sevincine ortak olduk, hem 
de kendilerine birer uçurtma hediye 
ederek sohbet ettik. Çocuk oyun par-
kını nasıl bulduklarını sorduk. Çok be-
ğendiklerini söylediler. Çocuklar mut-
lu olunca tabii aileleri de mutlu etmek 
kolay oluyor. Yarının büyükleri olacak 
çocuklarımız bizim için çok kıymetli. 
O yüzden daha oyun çağında onları 
mutlu edebilmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz, onlara da bu tür park alan-
ları oluşturarak hizmet etmeye gayret 
gösteriyoruz.”

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslarara-
sı Beyşehir Göl Festivali’nin 27 Temmuz-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi

Beyşehir’de Göl Festivali 
27 Temmuz’da başlayacak

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Beyşehir’in 10 gün serecek festi-
val kapsamında birçok ünlü sanat-
çıyı ağırlayacağını, değişik birçok 
etkinliğe imza atılacağını söyledi.
Özaltun, dünyada 8 süpersonik 
uçakla gösteri yapan tek akrobasi 
timi olan Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ne bağlı Türk Yıldızları’nın da 
festival etkinlikleri çerçevesinde 
Beyşehir ilçesinin semalarında 
gösteri uçuşu yapacağını hatırlattı. 

Festival programının ve Bey-
şehir’de sahne alacak ses sanat-
çılarının isminin de belli olduğu-
nu ifade eden Özaltun, konuyla 
ilgili şu bilgileri verdi:  “Beyşehir 
Gölü kıyısındaki  festival alanında 
bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek 
olan 10 gün süreli etkinliğimiz 27 
Temmuz günü kortej yürüyüşü ile 
başlayacak, ilk gün festival alanın-

da sanatçı Uğur Işılak sahne ala-
cak. Festivalde 10 gün içerisinde 
sanatçılar Hüseyin Kağıt, Hasan 
Karadaş, Grup İMERA, Mümin 
Sarıkaya ve Ahmet Sarıkaya,Ber-
kay&Mustafa gibi isim ve toplu-
luklar sahnede performansıyla 
Beyşehirliler’in karşısında olacak. 

Festivalde, sanat sokağı açılışı, 
off-road gösterileri, Huğlu’da tek 
kurşun atış müsabakaları, halk 
bisiklet turu, fotoğraf yarışması, 
mehteran gösterileri, Türk Yıldız-
ları gösterisi, tekvando gösterileri, 
AkçabelenFasülye Şenliği, Doğu-
kan Alsay Show, kültür gezisi gibi 

çeşitli etkinlik, şenlik ve yarışmalar 
da yer alacak.  Ayrıca, yine festival 
kapsamında  vereceği konferansla 
Eğitimci, Yazar ve Aile Danışmanı 
Alişan Kapaklıkaya hocamızı bir 
kez daha ilçemizde misafir ede-
ceğiz. Festivalimizin ilçemizin ve 
bölgemizin tanıtımı açısından da 
çok önemli, ayrıca yaz döneminde 
bölgemizdeki hareketliliği artır-
masıyla  birlikte  başta esnafımız 
olmak üzere birçok kesime de kü-
çümsenmeyecek ölçüde bir ekono-
mik kazanım sağlıyor. Bu yıl daha 
geniş bir katılımla inşallah festiva-
limizi gerçekleştireceğiz. Konya’da 
artık bir marka haline gelen Göl 
Festivali etkinliklerimizde  tüm 
Konyalı hemşerilerimizi de ilçemi-
ze davet ederken, organizasyonda 
emeği geçen tüm çalışma arka-
daşlarıma ve herkese teşekkür 
ediyorum.” 

Göl kenarında kurulan 
havuzda yüzme öğreniyorlar

Hemşehrileri ile hüznü ve 
mutluluğu paylaşıyor  

Vatandaşlarla
biraraya geldi 
Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Yeni Mahalle’de vatandaşlar-
la bir araya geldi. Site bahçesinde soh-
bet ettiği vatandaşların sorunlarını ve 
taleplerini dinleyen Özaltun, “Beyşehir 
Belediyesi olarak ilçemize ve mahalle-
lerimize elimizden gelen en iyi hizmeti 
yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen 
varsa taleplerinizi de dinleyerek yerine 
getirmek için buradayız” dedi.



25 TEMMUZ 20186 HABER 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
25 Temmuz 2018 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3403

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Karaman fabrika işçilerini taşıyan servis mi-
nibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yara-
landı. Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 
10. kilometresinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde fa-
aliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi gö-
türmekte olan Mehmet Ali İ., yönetimindeki 
70 FD 118 plakalı servis minibüsü, kavşakta 
Perihan K.A.’nın kullandığı 70 ET 352 plakalı 
otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 
servis minibüsü kontrolü kaybederek aydın-
latma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada 
sürücüler ile birlikte servis minibüsünde bu-
lunan 6 işçi yaralandı. 
n İHA 

Karaman’da otomobilin köprü ayağına çarp-
ması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ya-
ralandı. Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 
33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin 
karayolunun 2. kilometresinde kontrolden 
çıkarak yapımı devam eden köprülü kavşağın 
beton ayağına çarptı. Kazada otomobilde 
bulunan Ömer Atasever (70) olay yerinde 
hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki 
eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve 
Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) 
ise yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Atase-
ver ile küçük kızı Hatice Sümeyra Atasever, 
hastanede müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.  n İHA 

Karaman’da kaza:
8 kişi yaralandı 

Köprü ayağına 
çarptı: 3 ölü 

Kulu ilçesi yakınlarında ciple otomobilin çarpışması 
sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7’si yabancı uyruklu 10 
kişi yaralandı.  Kaza, saat 03.40 sıralarında Kulu Makas 
mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Cengiz S. (48) idaresindeki 67 EL 834 plakalı otomobil, 
yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinden karayolu-
na çıktığı sırada, Ankara istikametinden Aksaray yönüne 
gitmekte olan Irak ve İngiliz vatandaşı olduğu öğrenilen 
ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yabancı plakalı 
ciple çapıştı. Kazada otomobil sürücüsü C.S. ile araçta bu-

lunan Z.S. (33), Sena S. (9), E.S. (5) ile cip sürücüsü ve Irak 
ve İngiliz vatandaşı oldukları öğrenilen N.H, N.B.S. (20), 
M.B. (4), D.H. (10), L.H. (19) ile Z.H. (43) yaralandı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç-
larda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 9 yaşındaki Sena S. 
doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
n İHA

Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı 

Genç bir biyolog lisans eği-
timi alırken sevdiği toprak solu-
canları sayesinde iş sahibi oldu. 
Solucanların ürettiği gübreyi 
organik ürün elde etmek isteyen 
sera ve peyzajcılara satan biyo-
log Osman Şen, yüksek kazanç 
vaadinde bulunanlara karşı dik-
katli olunmasını istedi. 

25 yaşındaki biyolog Osman 
Şen, Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Biyoloji Bölümünde 
toprak solucanları üzerine lisans 
eğitimi aldı. Eğitim sırasında 
solucanları seven genç biyolog 
okulu tamamlayınca KOSGEB 
desteğiyle solucan gübresi ye-
tiştirmek üzere bir işletme kur-
du. Bir taraftan solucan gübresi 
üretirken diğer yandan solucan-
lar üzerine araştırmalar yapan 
Biyolog Osman Şen, Türkiye 
topraklarında tespit edilen 83 
tür toprak solucanı hakkında 
bilgilendirme seminerlerine ka-
tıldı. Osman Şen’in çeşitli ma-
kaleleri bilimsel çalışmalarda 
yayınlandı. Biyolog Şen, solucan 
gübresinin bitki besleme ürünü 
olduğunu, organik ve raf ömrü 
uzun ürün yetiştirmek isteyen-
lerin tercih ettiğini söyledi. Şen 
şunları söyledi: 

“Çiftçimizin toprağa attığı 
gübre tam anlamıyla çözünme-
diği için bitkiler bunu kullana-
mıyor ama takviye olarak eğer 
solucan gübresi kullanılırsa bit-
kiler verilen bu gübreyi, besinle-
ri rahatlıkla kullanabiliyor. Tesi-
simizde solucanlara mamamızı 
hazırlayıp veriyoruz ve tüket-
melerini bekliyoruz. Tüketimin 
ardından oluşan solucan güb-
resini sürekli akış sistemi saye-
sinde kolay bir şekilde alıyoruz, 
eleyip paketleyip müşterilerimi-
ze gönderiyoruz. Solucan güb-
resini daha çok seracılar alıyor, 
peyzajcılara veriyoruz. Müşteri-
lerimiz yeşillik ürünler yetişti-
riyor. Normalde 8 gün olan raf 
ömrünü solucan gübresi saye-
sinde 25 güne kadar uzatabili-
yorlar. Üretici için raf ömrü çok 
önemli. Solucan gübresi ile daha 
fazla, nitelikli ürün alıyorlar ve 
en önemlisi de organik ürün 
yetiştirmiş oluyorlar.” Eğitimini 
aldığı sırada toprak solucanlarını 
sevdiğini, bu nedenle okul son-
rası bu işe girdiğini ifade eden 
Şen, yüksek kazanç vaadinde 
bulunanlara karşı dikkatli olun-
masını da istedi. 
n İHA

Toprak solucanları 
sayesinde iş sahibi oldu

Eşini silahla ağır yaraladıktan sonra evin bahçesinde kafasına ateş ederek intihar etti. Sağ-
lık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi

Önce eşini yaraladı,
sonra intihar etti 

Uzun süredir karısıyla ailevi 
sorunları olan ve kavga sonrası 
cinnet getiren bir şahıs, eşini bal-
dızının gözü önünde silahla ağır 
yaraladıktan sonra evin bahçe-
sinde kafasına ateş ederek intihar 
etti. Olay, saat 05.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Tırılırmak 
Mahallesi Hattat Rıza Sokak’ta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, hurdacılık yaparak geçimini 
sağlayan ve bir süredir karısıyla 
ailevi sorunlar yaşayan Yakup K., 
eşi Emine K. (36) ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın kavgaya dö-
nüşmesiyle cinnet getiren Yakup 
K., tabancayla evin salonunda 
eşini vücudunun çeşitli yerlerin-
den yaraladıktan sonra bahçeye 
çıkarak kafasına bir el ateş ederek 
intihar etti. 

OLAYA ŞAHİT OLAN BALDIZ 
DURUMU POLİSE BİLDİRDİ 
Emine K.’nin kız kardeşi Zeh-

ra Y., tartışma seslerine duyarak 
eniştesi Yakup K.’nın ablasına 
silah doğrulttuğunu, 3 el ateş 
ettikten sonra eniştesinin ken-
di kafasına ateş ettiğini ve sonra 
durumu 112 acil çağrı merkezine 
bildirdiğini söyledi. İhbar üzeri-
ne adrese sağlık ve polis ekiple-
ri sevk edildi. Olay yerine gelen 

ekipler, evi kontrol ettiği sırada 
Yakup K. ve eşi Emine K.’nin kan-
lar içerisinde yerde yattığını gör-
dü. Bu sırada çiftin evdeki uyanan 
3 çocuğu polis ekipleri tarafından 
dışarıya çıkartıldı. Olay yerinde 
hazır bekletilen sağlık ekipleri vü-
cudunun çeşitli yerlerinden ağır 
yaralanan Emine K.’ya ilk mü-
dahaleyi evde yaptı. Yaralı kadın 
daha sonra ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yer-
lerinden yaralanan Emine K.’nın 

hayati tehlikesinin bulunduğu 
öğrenildi. 

CİNNET GETİREN KOCA OLAY 
YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 
Sağlık ekiplerinin yaptığı 

kontrolde Yakup K.’nın olay ye-
rinde hayatını kaybettiği tespit 
edildi. Olay yeri inceleme ekipleri 
evde incelemeler yaptı. İncele-
melerin ardından Yakup K.’nın 
cansız bedeni morga kaldırıldı.  
Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
devam ediyor.
n İHA 

Seyir halindeyken arkadaşı ta-
rafından vurularak araçtan atılan 
kadın, vatandaşlar tarafından yol-
da yaralı halde yatarken bulundu. 
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. Olay, 
saat 09.00 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
10490 Sokak üzerinde meydana 

geldi. İddiaya göre, Saibe Y. (50) 
sabah saatlerinde arkadaşı Rahim 
A. (46) ile birlikte otomobille gez-
diği sırada aracın içerisinde henüz 
belirlenemeyen bir sebeple tartış-
maya başladı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesiyle araç sürücüsü Rahim 
A., oturan Saibe Y.’yi tabancayla 
boynundan vurduktan sonra araç-

tan aşağıya attı. Rahim A. araçla 
hızla olay yerinden uzaklaşırken, 
tabancayla vurulan ve vücudunun 
çeşitli yerlerinden yaralanan Saibe 
Y.’yi vatandaşlar fark etti. Vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine ulaşan sağlık ekiple-
rinin ilk müdahalesinin ardından 

yaralı kadın ambulansla Konya 
Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi alındı. Saibe Y. hastanedeki 
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamadı. 

Polis, Saibe Y.’yi vurarak araç-
tan atan şüpheli Rahim A.’nın ya-
kalanması için çalışma başlattı.
n İHA 

Tabancayla vurduktan sonra araçtan attı 
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‘Sanayiciler yapılandırma fırsatını kaçırmamalı’
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı 

Memiş Kütükcü, 18 Mayıs 2018 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı 
bazı alacakların yeniden yapılandırılma-
sına ilişkin kanundan yararlanmak için 
başvuru süresinin 31 Temmuz’da son bu-
lacağını, tüm sanayicilerin bu yapılandır-
madan faydalanmasının önemli olduğunu 
söyledi. 

Kütükcü, tüm sanayi işletmelerinin 
mutlaka bir borç sorgulaması yapmasında 
fayda olduğunu, borçların bu yapılandırma 
kanunu kapsamında ödenebileceğini vur-
guladı ve sanayicileri 31 Temmuz’da son 
bulacak yapılandırma fırsatından fayda-
lanmaya davet etti. Kütükcü, Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV gibi 
tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandı-
rılabileceğini kaydederek, “7143 Sayılı Ya-
pılandırma Kanunu ile 31 Mart 2018 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının ge-
cikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE (Yurt İçi 

Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelle-
me, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından 
yüzde 90 indirim uygulanmaktadır. Trafik 
para cezaları ve diğer idari para cezaları 
asıllarında yüzde 25 indirim, taksitli öde-
me seçeneği tercih edilmesi halinde ise 

ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla 
ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan 
taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 
Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, tra-
fik para cezaları ve diğer idari para cezaları 
asıllarında yüzde 12.5 indirim, vergi aslına 
bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüz-
lük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, 
vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandı-
rılmasında yüzde 80’e varan indirim ya-
pılmaktadır. Yine bu kanun ile beyan edil-
memiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla 
cezasız ve faizsiz beyanı, 6552, 6736 ve 
7020 sayılı kanun kapsamında ödemeleri 
devam eden borçlar için peşin ödeme in-
dirimi, vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden 
önce olan 100 TL ve altındaki borçların si-
linmesi gibi önemli imkanlar getirilmiştir. 
Ayrıca bu yapılandırma oda ve borsalara 
olan yıllık ve munzam aidat borçlarını da 
kapsamaktadır” dedi.
n İHA

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 66 futbol sahası büyüklüğündeki, hava-
dan görüntülenen 8 dairesel tarlanın ilginç görünümü ve büyüklüğü şaşırtıyor 

8 dairesel tarla görüntüsü
ile görsel şölen oluşturuyor

Türkiye’nin hububat üretimi-
nin önemli bölümünün karşılandı-
ğı Konya’daki TİGEM Gözlü Tarım 
İşletmesi Müdürlüğünün 288 bin 
dekar arazisi içindeki 492 dekarlık 
8 dairesel tarla, devasa geometrik 
desenleriyle ilgi çekiyor. 

Dünyada tarımsal faaliyetle-
re uygunluk açısından en önemli 
ovalardan biri konumundaki Konya 
Ovası, Türkiye’nin ekmeklik buğday 
üretiminin yüzde 13’ünü karşılıyor.

Hububat hasadının devam ettiği 
Konya’da elde edilen verim, çiftçinin 
beklentisinin üzerinde gerçekleşi-
yor. Bu sezon yağışların geç düşme-
sine rağmen beklenenin üzerinde 
gerçekleşen verim çiftçinin yüzünü 
güldürüyor.

Türkiye’nin hububat ambarı-
nın önemli üretim merkezlerinden 
TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Mü-
dürlüğünde ise hummalı çalışma 
sürüyor.

İşletmenin 288 bin dekar arazi-
nin 65 bin dekarında ekili hububatın 
hasatında sona gelindi. Dekar ba-
şında ortalama verimin yüzleri gül-
dürdüğü işletmede, yem bitkileri, 
tohum ve bahçe tarımı da yapılıyor.

BİÇERDÖVER, KAMYON VE 
TRAKTÖRLER GÖRÜNMÜYOR
Modern ekipmanların ve tekno-

lojin kullanıldığı işletmede, “Center 
Pivot Robotik Sulama Sistemi”ne 
göre ekili 8 çember tarla dikkati 
çekiyor. 261 bin dekar arazide faali-
yetin sürdüğü, 35 bin dekarının su-
landığı işletmede, 66 futbol sahası 
büyüklüğündeki hububat ve yonca 
ekili 8 dairesel tarla havadan görün-
tülendi.

Tarlanın merkezini esas alan, 
yarı çap uzunluğundaki hareketli ro-
botik sulama sistemine göre ekimin 
yapıldığı dairesel tarlalar, geometrik 
desenleriyle görsel şölen oluşturu-
yor. 

Devasa büyüklüğe sahip hubu-
bat ekili bir tarlada hasadı 6 biçer-
döver 10 saatlik sürede gerçekleş-
tirdi. Havadan çekilen görüntülerde 
tarladaki biçerdöver, kamyon ve 
traktörler buğday tanesi gibi görü-

nüyor. İşletmede çalışanlar, yerden 
bakıldığında şekli anlaşılmayan 
tarlanın havadan çekilen görüntü-
lerinde ortaya çıkan dairesel yapısı 
ve büyüklüğü karşısında şaşkınlığını 
gizleyemedi.
BOZKIRIN ORTASINDA YEŞİL DOKU

Çember tarlalardan ikisinde 

yonca üretimi yapılıyor. Yan yana 
492 bin metrekarelik yonca ekili 
dairesel 4 tarla, bozkırın ortasında 
yeşil dokusuyla ilginç görüntü oluş-
turuyor.

İşletmede kuruluşundan itiba-
ren her yıl yeşil kuşak oluşturma, 
süne ile biyolojik mücadele ve rüz-

garla oluşan toprak erozyonunu ön-
lemek için fidan dikimi faaliyeti de 
yapılıyor.

Son 10 yıl içerisinde 365 bin 
adet badem ve karışık fidanın dikil-
diği işletme sahası, bozkır ikliminde 
yeşile bürünen dokusuyla ormanı 
andırıyor.  n AA

Dededen toruna bal üretimi yapıyorlar
Seydişehir ilçesinde öğretmen-

liğin yanı sıra dedesinden öğrendiği 
geleneksel yöntemlerle bal üretimi-
ni 30 yıldır sürdüren 46 yaşındaki 
Cengiz Turgut, arıcılığın inceliklerini 
oğluna da aktarıyor.  Seydişehir’de 
24 yıldır sınıf öğretmenliği yapan 
Turgut, ilçeye bağlı Bostandere Ma-
hallesi’ndeki arazisinde, boş zaman-
larını arıcılıkla değerlendiriyor.  De-
desinden öğrendiği arıcılığı devam 
ettiren Turgut’un, mayıs ayından 
itibaren ürettiği çiçek balının kali-
tesini bilenler, arazisine kadar gide-
rek satın alıyor. Pazarlama sorunu 
yaşamayan Turgut, yaz tatilinde 13 
yaşındaki oğlu Osman Tuğrul’u ya-
nından ayırmayarak dede mesleğini 
ona da öğretmeye çalışıyor. Turgut, 
öğretmenliği çok sevdiğini, boş va-
kitlerini ise doğada arıları ile uğra-

şarak geçirdiğini söyledi. Bir şeyler 
üretmenin kendisini mutlu ettiğini 
belirten Turgut, “Arıcılık bizde ata 
mesleği. Hafta sonlarımı mutlaka 
burada geçiriyorum. Kaliteli ve şe-
kersiz, yüzde yüz doğal bal üretmek 
için çalışıyorum. Kendi arı ırkımın 
devamı için ana arı üretimi yapıyo-

rum. Kafkas melezi kraliçe arı üretip 
kendi kolonilerimde kullanıyorum.” 
diye konuştu. 

Turgut, dede yadigarı arıcılığı, 
oğlunun devam ettirmesini çok iste-
diğini dile getirerek, şunları söyledi:  
“Oğlum Osman Tuğrul ortaokul 7. 
sınıf öğrencisi. Oğlum yaz tatilinde 

benimle birlikte buraya geliyor. Bu 
güzel mesleğin nesilden nesile ta-
şınması için bildiklerimi evladıma 
öğretmeye çalışıyorum. O da arıcılığı 
çok seviyor. Burada hem bana yar-
dım ediyor hem de bir şeyler öğreni-
yor. Bu onun için bir şans. Bildiğim 
her şeyi ona öğretiyorum.” 

Ortaokul öğrencisi Osman Tuğ-
rul Turgut da babasına yardım et-
mek için sık sık kovanların olduğu 
araziye geldiğini aktardı. Babasıyla 
arıların bakımını yaptığını dile geti-
ren Turgut, “Birkaç kez beni soktu-
lar ama arılardan hiç korkmuyorum. 
İlk başlarda biraz zordu ama alıştım. 
Maske giyerek babama yardım edi-
yorum. Burada birçok şey öğrendim. 
Arıcılık gerçekten çok güzel. Balı da 
çok seviyorum.” dedi.
n AA

Ülke gündemimizin 
ilk önemli maddelerinden 
birisi de şu anda “Bedelli 
Askerlik”konusudur. 

Cumhuriyet tarihin-
de; 1987, 1992, 1999, 
2011 ve 2014 yıllarında 
olmak üzere beş kez 
“Bedelli Askerlik” uygula-
ması yapılmış. Altıncı kez 
uygulamaya konulacak 
olan bu konu belki de bu 
yazının yayınlandığı an 
itibariyle, şu anda tartışılır durumda olan 
bazı ayrıntılar da belirlenmiş ve kesinleş-
miş olarak uyulamaya geçileceği günü 
bekleyecektir.

Bedelli Askerlik konusu sadece 
Cumhuriyet Tarihimizde değil Osmanlı 
Tarihinde de konuşulan ve uygulanan 
bir konu olmuş. 1870 yılında çıkarılan bir 
kanun ile“Bedel-i Şahsi” denilen bir uy-
gulama getirilmiş. Bu kanun ile kendi ye-
rine askerlik yapacak birisini bulanlar, bu 
görevi başkaları üzerinden ifa edebiliyor-
larmış. Bedel-i Şahsi bulamayanlara ise 
15 bin kuruş “bedel-i nakdi” ödemeleri 
şartıyla beş yıllık askerlik görevinden mu-
afiyet hakkı veriliyormuş…

Yine Meşrutiyet döneminde 50 
lira ödeyenlere altı aylık askerlik yaptıra-
rak,beş yıllık askerlik görevlerini yapmış 
olma hakkı tanınıyormuş.

Son olarak da, şu an gündemimiz 
işgal eden Bedelli Askerlik konusunda 
28 günlük temel askerlik eğitimi ve 15 
bin Türk Lirası karşılığında yaklaşık ola-
rak bir milyona yakın yükümlü askerlik 
görevini yerine getirmiş olacaktır.

Ancak, MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli, “Bedelli Askerlik konu-
su tamam ama 28 günde Yaylalar Tür-
küsünü dahi öğretemezsiniz” diyerek, 
28 günlük Temel Eğitim şartına gerek ol-
madığı görüşünü beyan ederek bu yön-
de bir tartışma başlamasını sağlamıştır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin devlet ve 
siyaset tecrübesine saygı duyan birisi ve 
eski bir asker olarak ben de, 28 günlük 
Temel Eğitimin verilmesinin daha uygun 
olacağı düşüncesindeyim.

Devletimiz gerekli hesaplamaları 
yapmış ve 28 günlük Temel Eğitimin 
devlete bir milyar Türk Lirası yük geti-
receğini ve bedelden de altı bin TL. gelir 
elde edileceğini hesaplamış... Demem o 
ki, hesaplamalara göre, 28 günlük Temel 
Eğitimin, devletimize herhangi bir maddi 
yükü bulunmayacaktır.

Bunun yanında, henüz annesinden, 
babasından, ailesinden bir gün bile ayrı 
kalmamış, eskilerin “hayat tecrübesi”, 
“gurbet acısı” dedikleri ve insanların 
karakterinde önemli olumlu gelişmele-
re neden olan olguları hiç yaşamamış 
olanlara büyük faydası dokunacağını 
düşünüyorum. 28 gün uygulaması, 
“el bebek, gül bebek” büyütülen ve 
hayatta tek başına kaldığında ne yapa-
bileceğinin farkında bile olmayan bunu 
aklının ucuna dahi getirmeyenlerin ku-
laklarına kar suyu kaçıracak bir uygu-
lama olacaktır. Toplumumuzda zama-
nımız gençliğinin eski zamanlara göre, 
“disiplin” denilen olguyu hiç yaşamıyor 
olduğu konusunda önemli bir kanı var. 
Zamanımız gençliğine 28 gün gibi kısa 
bir sürede de olsa bu disiplin anlayışının 
kafalarında mutlaka olumlu izler bıraka-
cağını da düşünmekteyim.

“28 günden bir şey çıkmaz” deni-
liyorama, mesela Milli Eğitim Bakanlığı, 
25 günlük bir Hizmet İçi Eğitim ile Sınıf 
Okulu Öğretmenine “Engelliler Öğret-
menliği” yapabileceğine dair bir belge 
verebiliyor.

Mesela devletimiz bir aylık bir süre 
içinde verdiği kurslarla “uzlaştırmacı-
lık” görevini şahıslara tevdi edebiliyor. 

Bu örnekleri daha da 
çoğaltabiliriz.

İnsanlar 15 ay ve 12 
aylık sürelerde askerlik 
görevini yapıp, 70-80 
yıllık ömürlerinin 60 yılı 
boyunca sürekli olarak 
anlatacakları hikâyelere, 
dostluklara, sahip olabi-
liyorlar. Bu kısa sürede 
de, yeni dostluklar, yeni 
hikâyeler, yurdun dört bir 

yanından gelen vatandaşlarla farklı ilişki-
ler kurabilecekler ve geleceğe ait planlar-
la belki de kendilerine alanlar açabilecek 
fırsatlar elde edeceklerdir. 

28 günlük askerliğe, “işinden gü-
cünden olacağı, arkalarında bıraktık-
ları ve bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin perişan olacağı” gibi bahane-
lerle karşı çıkanların, 15 bin lira bedeli 
veremeyeceği için uzun dönem askerlik 
yapmak zorunda kalacakların durumla-
rını göz ardı ederek bu tür bahanelerle 
karşımıza çıkmaları da çok gerçekçi bir 
durum değildir kanımca.

“Yemen yolu çukurdandır,
Karavanam bakırdandır,
Zenginimiz bedel verir
Askerimiz fakirdendir.”
Şeklinde türkülere, ağıtlara konu 

olmuş bir görev için devletimiz en güzel 
çözümü bulacak ve bizler de bu durumu 
kabullenip “hayırlı olsun” dileklerimizi ile-
teceğiz inşallah.

Yıllardır dillendirdiğim bir başka 
önemli gördüğüm husus da şudur:

Fakir bir ana-baba, çocuklarının 
üzerine titreyerek askerlik yaşına getiri-
yorlar. Gün gün yaşını, hesap edip as-
kerlik çağına kendi elleriyle hazırlıyorlar 
ve vakti gelince de ellerini de kınalayarak 
bu kutsal göreve gönderiyorlar. Ya tam 
bir işe girmek üzereyken ya da henüz 
girmiş olduğu işten çıkararak yapıyor-
lar bunu. Kısaca, tam işlerinin ucundan 
tutacakları bir zamanda devletimizin 
emrine veriyorlar oğullarını.

Sonuçta askerlik görevi için, vata-
nımızın sınırlarını beklemek, vatan hain-
lerinden yurdumuzu korumak,  bizlerin 
huzur ve güvenini sağlamak için bu gö-
reve  giden Mehmetçiğimiz, öncelikle;iş 
yerinden aldığı maaşından oluyor, kendi 
adına ödenen Sosyal Güvence Primin-
den oluyor, evladını kendi elleriyle askere 
gönderen ana baba, yemiyor içmiyor 
bir de oğluna harçlık gönderiyor… 
Sonra da askerlik dönüşü bir işe girmek 
ya da askerlik görevi için kapattığı, 
kaybettiği kurulu işini yeniden kurmak ve 
kazanmak için özellikle de ileride emekli 
olurken askerlik günlerinde ödenmeyen 
Sosyal Güvence Primini ödemek için 
akla karayı seçiyor. 

Tamam, devletimiz yığılmaları önle-
mek ve diğer sebeplerle Bedelli Askerliği 
de bir hak olarak görmüş ve böyle bir 
yasa çıkarmış madem, hiç olmazsa 
bedelliden elde ettiği gelirleri de askerlik 
görevini bedenleriyle yapan Ana Kuzu-
larının harçlıkları ve özellikle de bu süre 
içinde ödenemeyen Sosyal Güvence 
Primlerini ödemek için kullanmalıdır.

Onlar devletimiz ve Milletimiz için 
canlarını, kanlarını uzuvlarını vermek-
ten çekinmiyorlarsa eğer, devletimiz 
de onları, askerlik dönüşlerinde SSK 
primleriyle uğraşmaktan, onları maddi 
ve manevi zorluklarla buluşturmaktan 
kurtarmalıdır.

Bizlerin huzur ve refahını sağlamak 
için mücadele ederken şehit olan Meh-
metçiğimize Allah’tan rahmet, gazileri-
mize şifa diliyor, devletimizin alacağı her 
türlü kararın Türk Milleti için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum.   

“ZENGİNİMİZ BEDEL VERİR”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü

Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre
 ekimin yapıldığı çember tarlalar, Konya Ovası’nda devasa geometrik desenleri andırıyor.
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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

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.
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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

Kobisan 2  Sanayi Sitesi’nde bulunan  ve “Ağır Vasıta 
Yedek Parça İmalatı” yapan fabrikamıza, 

İMALAT BÖLÜMÜ İÇİN
•	 ENDÜSTRİ	MÜHENDİSİ,	
•	 İŞLEME	MERKEZİ	OPERATÖRÜ,
•	 CNC	TORNA	OPERATÖRÜ,
•	 EKSANTRİK	PRES	USTASI
•	 DÖKÜM	ÜRÜNLERE	TESVİYE	İŞLEMİ	
YAPABİLECEK	PERSONELLER	
ALINACAKTIR.

DEPO BÖLÜMÜ İÇİN
•	 PAKETLEME,		MONTAJ,	SEVKİYAT	
PERSONELİ	ALINACAKTIR.

Otogar, Cumhuriyet, Fetih Caddesi, Aydınlık Evler 
civarına servis imkanımız vardır.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MH. 10758. SOKAK KOBİSAN 2 
SAN. SİT.  NO:7 / C – 7 /D  KARATAY KONYA 
TEL : 0332 342 3563

 KONYA YILDIZI UN FABRİKASI BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

LABORATUVAR TEKNİKERİ için
• MS Office uygulamaları kullanabilen
• Vardiyalı çalışabilecek
• Askerlik ile ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

ÜRETİM ELEMANI için
• Askerlikle ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

Yukarıdaki kriterlere uygun personel alımı 
gerçekleştirilecektir.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

KONYA YILDIZI UN GIDA İNŞ. MAK. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: TÖMEK MH. ANKARA CD. 
NO:307/1 SELÇUKLU-KONYA
İLETİŞİM: 0332 271 33 84
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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.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilen,
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan, 
•  Lisans eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i bilen,
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilen,
•  Mevzuatı güncel takip edebilen
•  25 ile 30 yaş aralığnda,
*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

MÜRACAAT:
Balcılar yem San. Tic. Ltd. Şti.
Hacı Yusuf Mescit Mah. Adana Çevreyolu Cad. No: 80
Tel: 0332 355 40 00

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

KAYNAKÇI
ALINACAKTIR

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR
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• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

KURŞUNEL KALIP MAK. OTO. YD. PRÇ. METAL VE SAÇ İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah.Kosgeb Cad. 10644 Sok No: 61-63 Karatay - KONYA / TÜRKİYE

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

KAYNAKÇILAR
VE

MONTAJCILAR
 ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Şakalak Tarım 
Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mahallesi 

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

0332 239 02 70 2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

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

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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

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

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

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.

ZAYİ
B Sınıfı Ehliyetimi  kaybettim 

hükümsüzdür.

RECEP KOÇAK

Z-373

GÜVENİLİR 
VE

DOĞRU 
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Milli şairimiz M. 
Akif ‘in “Tarihten ib-
ret alınsaydı tekerrür 
eder miydi? Sözü, 
düşünen beyinlerce 
her gün bir önceki 
günden daha fazla 
anlaşılacaktır. İnsan, 
yaradılış ekseninden 
uzaklaşmada o kadar 
ısrarcı, o kadar hevesli ki, ona yön 
vermek isteyenlerin anlık gafleti 
bile yıllarca uğraşılıp mesafe kat 
edilen kutsal yoldan sapmaya ye-
terli olacaktır.

Birine güvenir, arkanızı güven-
de olduğunu hissetmek istersiniz. 
Fakat beklenmedik bir anda yüre-
ğinizde dünyanızı harap eden bir 
sızıyı hissedince çarpılmışa döner-
siniz.  İşin en ilginç tarafı da sızının 
kaynağının nerden geldiği muam-
masıdır. Sızı sizi öyle sarsmış öyle 
sarmıştır ki kaynağının olsa olsa 
hayatına kezzap döktüğünüz birinin 
varisleri tarafından yapıldığı kana-
atine varırsınız. Zira böyle bir acıyı 
ancak ve ancak, kinini yüzyıllardır 
sinesinde besleyen, damıtan, ma-
yalayan tüm evreleri tamamlayarak 
son halini aldıran biri/birileri tarafın-
dan tattırılabilir.

Tam haksızlık yaptığınız o 
kişinin ahfadının kim olduğunu 
düşünürken birde ne göresiniz; o 
kişi, acıyıp insafa geldiğiniz, buda 
Allah’ın bir canıdır dediğiniz, düş-
künlüğü ve miskinliğine önem ver-
meyerek, sadece yaratıcının rızasını 
kazanmak için omzunuza aldığınız, 
masum yaratık postuna bürünmüş 
akrep olmasın…

Malum kıssada Akrep: Her 
canlı gibi karnını doyurmak için 
rızık ararken nehrin kenarına gel-
miş karşıya geçmek istemiş fakat 
buna cesaret edememiştir. O es-
nada nehrin kenarında duran bir 
kurbağadan kendisisin nehrin öbür 
yakasına geçirip geçiremeyeceğini 
sormuş, kurbağa cevaben:

“Sen beni sokarsın” diyerek ak-
rebin bu teklifini kabul etmemiştir.

Akrebin kurbağayı sokmayaca-
ğına dair söz vermesi ve yalvarma-
sına dayanamayan kurbağa:

-O zaman çık sırtıma seni kar-
şıya geçireyim, demiş ve bunun 
üzerine akrep kurbağanın sırtına 
binmiştir. Tam nehrin yarısına 
varmışlar ki akrep dayanamayarak 
kurbağayı sokmuş. Bunun üzerine 
kurbağa son anlarında akrebe sor-
muş:

-Hani beni sokmayacağına dair 
söz vermiştin şimdi ben ölüyorum, 
sen de boğularak can vereceksin, 
demiş. Akrep mahcup bir şekilde 
cevap vermiş:

-Ne yapayım kurbağa kardeş? 
Bu huy benim kanımda var…

Sahi akrep neden sokar? Ken-
dini savunmak, avını etkisiz bırak-
mak, ya da dayanamadığı haksızlı-
ğa isyan etmek, intihar etmek için 
mi?. Her ne kadar halk arasında 
yaygın olan akrebin zor durumda 
kalması halinde intihar etmek için 
kendini soktuğu savı olsa da bu 
söylemin ilmi verilerle bağdaştı-
ğını düşünmek olanaksızdır. Zira 
Akrebin kendi vücudunun üretmiş 
olduğu zehrin kendisini zehirleme-
si izahtan varestedir.  Böyle olsa 
plastik bir kabın içinde mangal 
yakmanın da mümkün olması ge-
rekirdi. Zehir üreten bir bünyenin 
aynı zehirle kendini imha etmesi 
düşünülemez…

İnsanlık başıboş dolaşma gaf-
letine düştüğü günden bu yana 
kendini birileri tarafından güttür-
meye namzet olmuştur. Ne zaman 
bu durumun farkına varmış, tav-
şan yamacı çoktan aşmıştır. Buna 
rağmen yine de tövbe kapısı dün 
olduğu gibi bu günde yarında açık 

kalacaktır…
Kendinin yegâne 

sahibini unutan insana 
sahiplik iddiasıyla or-
taya atılan aklı evveller 
maskelerinin düşme-
siyle bir bir yerlerini 
terk ederken, yerlerine 
geçen insan sülietleri 
de yalan olduklarını 

kısa bir süre sonra anlamışlardır. 
Kul kime kul olduğunu anlayamaz-
sa kendisine kul etmek isteyenlerin 
sayısı günden güne artacaktır.

Derebeylik dönemimden insani 
yaşam çizgisine geçişte, çizgi başı-
na nöbet değişimini ayarlaması için 
koyduğumuz deşdivanlar, zamanla 
kendilerinin asil, toprak sahiplerini 
ise maraba olduğu yanılgısına dü-
şünce katedilen mesafenin kilomet-
re taşlarının yeniden dizayn edilme-
si zarureti ortaya çıkıyor.

Düne kadar dizayn görevini 
üstlenen bir deşdivan güruhunun 
varlığına alışmıştık ama bu gün ül-
kemizde bu ezberi bozma gafletine 
düşen bir başka dalalet güruhu ile 
karşı karşıyayız. İnancımıza göre 
insanların üstünlüğü: yardım se-
verlik, insanlık vb. birçok hasletle 
değerlendirilir. İlahi yaşamdan ilha-
mı alan beşeri sistemlerde bu doğ-
rultudadır. Her ne kadar uygulama 
teori kadar başarılı olmasa da…

İçimizden kaç kişi el bebek 
gül bebek büyüttüğümüz çocuğu-
muzun günün birinde daha elimiz 
ayağımız tutarken “hadi ihtiyar se-
nin vaden doldu. Makamını bana 
bırak” demesine tahammül edebili-
riz?.. Hadi diyelim ki kendimizi yor-
gun hissediyoruz ve bizde bu acar 
yönetim sevdalısının artık işbasına 
gelmesinin zamanının geldiğine 
inanıyoruz. Ya görevi devraldığı 
zaman tırnaklarınızla kazıyarak bir 
yerlere getirdiğiniz makamınıza 
kendinden başka ‘el’leri ortak etme-
sine tahammül edebilecek misiniz? 
Bu konuyu Çin atasözü ne kadar 
güzel anlatmaktadır:  “pirincimin 
içindeki beyaz taştan korkarım”…

Liderler, yol göstericiler, ba-
bacanlıkları, zayıfları koruyup kol-
lamak, zorbanın başını ezmekle 
kazanmışlardır. Unvanlarını hıya-
net şebekesinin içinden devşiren, 
şebeke başı olanlar, başkasının 
hesabına çalışanlar bilmelidirler ki 
her zaman ‘Hak’ doğrunun yardım-
cısıdır.

İsrail oğullarının kendilerine 
gönderilen elçilere itaat etmeme, 
isyan etme serüvenleri israiliyat 
hikâyelerinde ve zikri Hâkimde 
belirtilmektedir. Kendilerine gön-
derilen elçiler birçok eza ve cefaya 
maruz kalmış, kurtarıcıya kulak 
vermemişler saplantılarına devam-
da ısrarcı olmuşlardır. Her ne kadar 
tüm elçiler bu zorbalıklardan gön-
dericin kudret ve azametiyle sağ 
salim kurtulsalar da. Elçi davetleri-
ne kulak bulamayınca, aralarından 
gönderenden izin almadan ayrıl-
mış, görev mahallini terketmiştir.

Dicle kenarından içindeki sıkıntı 
atmak için bir gemiye binmiş fakat 
gemi kalkamamıştır. Kaptan ve 
gemi taifesi geminin kalkamayışını 
içlerinde bir günahkârın olmasına 
bağlamışlar ve o günahkârı kura ile 
bulup denize attıktan sonra hareket 
etmeye karar vermişlerdir. Bu es-
nada görev mahallini izinsiz bırakan 
elçi, kendisinin günahkâr olduğunu 
söyleyerek denize atlamış onu de-
nizde büyük bir balık yutmuştur.  
Günahkâr elçi balığın karnında af-
fını sağlamak için “senden başka 
ilah yoktur, seni bütün noksanlıktan 
tenzih ederim” şeklindeki münaca-
tını devam ettirmiştir.

Elçinin feryadını duyan yara-
tıcı;  hazretin halvetine ara vermiş 
yunusla…

YUNUS

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Konya’nın Derbent ilçesinde yer 
alan Aladağ Kayak Merkezi’nde yol 
yapım çalışmaları başladı. İlçe ile kış 
ve doğa sporlarının yapılacağı günü 
birlik tesisler arasındaki 7 kilomet-
relik mesafe asfaltlanıyor. Başkan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 
Turizm Merkezi ilan edilen Aladağ 
Kayak Merkezi’nde çalışmalar hız ka-
zandı.İlçede Büyükşehir ve Derbent 
Belediyesi işbirliğiyle projelendirilen 
kayak merkezinin kazandırılması 
için yeni adımlar atılmaya başlandı. 
Yalnızca kayak merkezi olarak değil 
yılın 365 günü çeşitli doğa ve yaz 
sporlarının yapılabileceği bir bölge 
olarak düşünülen Aladağ için asfalt-
lama çalışmaları başladı. İlçe merke-
zi ile Aladağ Kayak Merkezi’nde yer 
alacak günü birlik tesisler arasında-
ki 7 kilometrelik mesafedeki toprak 
yolun yerini artık asfalt yol alacak. 
Çalışmaların kısa süre içerisinde ta-
mamlanacağını ifade eden Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
turizm merkezi olarak ilan etmesinin 
ardından çalışmalar hız kazanmış ve 

Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
gerçekleştireceğimiz kayak merkezi 
projesi için yeni adımlar atmaya baş-
lamıştı. Aladağ’da gerçekleştirilen fi-
zibilite çalışmalarının ardından artık 
incelemeler tamamlandı. Kısa süre 
içerisinde günü birlik tesislerin iha-
leye çıkacağını söyleyebiliriz. Günü 
birlik tesislerin tamamlanmasıyla 
birlikte vatandaşlarımız kış mevsim-
lerinde artık daha profesyonelkayak 
yapabilecek.Projenin ilk etabını günü 
birlik tesisler olarak değerlendirdik. 
Sonrasında ise geriye kalan projenin 
tamamlanacağını söyleyebiliriz. Bi-
zim için önemli olan bölgenin turizm 
merkezi olarak ilan edilmesiydi. Çok 
şükür gerçekleşti. Biz de artık Aladağ 
için artık ne gerekiyorsa yapacağız. 
Asfaltlama çalışmaları da başladı. 
İlçe merkezi ile Aladağ arasındaki 
7 km olan kısımda yol yapım çalış-
maları hızla ilerliyor. Kısa zamanda 
çalışmaların tamamlanmasını bekli-
yoruz. Asfalt yol ile birlikte Aladağ’a 
ulaşım da artık daha rahat gerçekleş-
tirilecek.” İfadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Aladağ Kayak Merkezi’nin yolu asfaltlanıyor

53 mahallede de yol asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz, “ Yol çalışmalarımızın yanı sıra 17 ayrı inşaatımız yükselmeye devam ediyor” dedi 

Çumra’nın 53 mahallesinde
çalışmalar devam ediyor

2014 öncesi 12 mahalleye sahip olan 
Çumra, Büyükşehir Yasası’yla birlikte 53 
mahalleye sahip oldu. Çumra Belediyesi, 53 
mahallede de yol asfaltlama çalışmalarına 
devam ediyor. Çalışmaları yerinde incele-
yen Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz yapmış olduğu açıklamada, “53 Ma-
hallemizde yol çalışmalarımız devam ediyor 
ve bugün itibariyle Avşar Mahallemizin tüm 
iç yolları tamamen asfaltlanması tamamlan-
mış olacak. İnşallah bu sezon içerisinde de 
53 mahallemizin tamamında tüm iç yolla-
rını asfaltlamasını tamamlamayı hedefliyo-
ruz. Mevla çalışanlarımızı kazadan beladan 
korusun mahalle muhtarımız, mahalle tem-
silcimiz ve personelimiz burada uyumlu bir 
şekilde mahallemiz için çalışıyorlar. Yol ça-
lışmalarımızın yanı sıra ilçemizin çeşitli nok-
talarında 17 ayrı inşaatımız yükselmeye de-
vam ediyor” dedi.  İlk kez Çumra’da kurulan 
ve kullanılmaya başlanan Asfalt Emülsyon 
sistemi ile maliyeti en aza indiren Çumra 
Belediyesi mevsim şartlarının uygun oldu-
ğu ilk andan itibaren kontak kapatmandan 
yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
n HABER MERKEZİ 
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Hastalıkların tedavisinde plasma yöntemi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Uzmanı Doktor Gamze Yılmaz Ya-
nartaş, PRP (Platelet Rich Plasma) 
diğer adıyla trombositten zengin 
plazma tedavisiyle kişinin kendi ka-
nından hazırlanan serumun tıbbın 
birçok alanında iyileşmeyi uyarmak 
ve düzenlemek için kullanılan bir 
yöntem olduğunu söyledi. 

Medicana Konya Hastanesi Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzma-
nı Doktor Gamze Yılmaz Yanartaş, 
PRP hakkında bilgi verdi. PRP teda-
visinde hastanın tamamı kendisine 
ait bir serum elde edildiğini kay-
deden Yanartaş, “PRP tedavisinde 
pıhtı hücrelerinden, tüm yara iyileş-
mesi ve doku yenilenmesi süreçleri-
ni başlatan, yaşamsal öneme sahip 
büyüme faktörlerini elde etmek 
amaçlanır. Elde edilen serumdaki 
pıhtı hücreleri ve büyüme faktörleri, 
yeni kollajen oluşumunu ve hücre-
ler arası maddeyi çoğaltarak cildi, 
eklemi, hasarlı dokuyu yenilemek 
üzere yayılır. Deride kırışıklıkların 
düzelmesini, esneklik ve parlaklığı-
nın yeniden kazandırılmasını sağlar. 
İyileşmesi uzun süren yara, çatlak 
ve deri niteliğinin zarar gördüğü 
durumların kontrolünü sağlar. Saç 
dökülmesinde tek başına kullanılır 
veya diğer tedavi seçeneklerinin et-
kisini artırır” dedi. 

“BİRÇOK HASTALIĞIN
 TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR” 
Yanartaş açıklamasını şöyle sür-

dürdü: “Diş implantlarla başlayan 
uygulama alanları, iyileşmeyen yara 
tedavisi gibi alanlarda hızla yayıl-
maktadır. Bunun yanı sıra tenisçi 
dirseğinde PRP uygulamaları ile 
yüzde 80 oranında başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Aşil tendon hasta-
lıklarında, kronik patellar tendon 
yaralanmalarında ve plantar fascitis 
hastalığında PRP uygulamaları ile 
yüzde 80 civarında başarılı sonuç-
lar bildirilmiştir. Bu hasta grubunda 
istirahat, ilaçlar ve fizik tedavi yön-
temleri ile yeterli sonuç alınamayan 
durumlarda PRP tercih edilmelidir. 
Sporcularda sık görülen ön çapraz 

bağ, iç ve dış yan bağ yaralanmaları 
ve menisküs lezyonlarında PRP en-
jeksiyonları ile daha hızlı iyileşme ve 
daha kısa sürede spora dönüş oldu-
ğunu gösteren çalışmalar var. Yine 
sporcularda görülen kas içi kana-
malarda PRP enjeksiyonları ile daha 

hızlı spora dönüş bildirilmiştir. Diz 
eklemindeki osteoartritin erken ev-
relerinde PRP enjeksiyonları ile 6 ay 
süreyle hastaların ağrılarında azal-
ma ve fonksiyonlarında düzelme ol-
duğu görüldü. Günümüzde hasarlı 
eklem kıkırdağını orijinal yapısını ve 

biyolojik özellikleri ile yeniden oluş-
turmak mümkün değildir. 

Birçok tedavi yöntemi ile oluş-
turulan tamir dokusunun kalitesi-
ni artırmak için PRP uygulamaları 
gündeme geldi. Kıkırdak onarımın-
da kullanılan ve matriks adı verilen 
biyolojik örtüler, içlerinde hücrele-
rin gelişmesi ve kıkırdağa dönüş-
mesi için uygun ortamı sağlayan 
sentetik ve eriyebilen yapılardır. Bu 
matrikslerle beraber PRP veya ke-
mik iliği konsantresi uygulamaları 
ile daha yüksek kalitede bir onarım 
dokusu elde edilebileceği gösteril-
miştir. PRP’nin otolog trombin ile 
bileşiminden oluşan karışım deri al-
tına yapıldıktan hemen sonra bir jel 
haline dönüşür. 

Bu jel yoğun bir doku onarımı 
süreci başlatarak hacim kayıplarını 
giderecek bir etki gösterir. PRP jel 
sadece hacim kazandırıcı bir dolgu 
olarak etki göstermez, aynı zaman-
da da enjeksiyonun yapıldığı yeri 
çevreleyen dokunun aynısı olan 
yeni bir dokunun oluşumunu da 
başlatır. Bu dolgu materyali kişinin 
kendisine ait olduğu için alerji yan 
etkisi olmamakta.”
n İHA

Melike ve Mehmet 
dünyaevine girdi

Konya’nın sesi Gazetesi Mu-
habirlerinden Mehmet Günnar, 
nişanlısı Melike Çetin ile organize 
edilen nikah ve düğün merasi-
miyle bir ömür boyu mutluluk için 
“EVET” diyerek dünyaevine girdi-
ler. Çetin ailesinin kızı Melike Çetin 
ile Günnar ailesinin oğlu gazeteci 
Mehmet Günnar, Lalebahçe ma-

hallesinde yer alan Pelitli Bahçe Kır 
düğün salonundoa organize edi-
len nikah ve düğün merasimiyle 
dünya evine girdiler. Genç çiftler 
Melike-Mehmet Günnar çiftine bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Çetin ve Günnar ailelerine de ha-
yırlı olsun.
n HABER MERKEZİ 

24 Temmuz Basın ve Dayanışma Günü yayınlanan mesajlarda Türk Basını’nın 15 Temmuz’da darbecilere karşı gösterdiği milli duruşa dikkat çekildi

‘Türk Basını, 15 Temmuz’da
halkımızın gönlünü fethetmiştir’

24 Temmuz Basın ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla yayınlanan mesajlar-
da basının önemine bir kez daha dik-
kat çekildi. Basının halkın bilgi alması 
noktasında önemli bir görevi yerine 
getirdiği belirtilerek, “Basın mensup-
ları zor ve meşakkatli bir görevi yerine 
getiriyor” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY: 24 TEMMUZ 
GAZETECİLER VE BASIN

 BAYRAMI KUTLU OLSUN
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, ülkemizin 
ve milletimizin aydınlık geleceğine 
katkı sağlayan bütün basın çalışanları-
nın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı’nı kutladı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Ba-
sın Bayramı mesajı şöyle:  “Günümüz 
bilgi çağında hayatımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan basın, zor bir 
meslek olmasına rağmen halkımızın 
doğru ve zamanında bilgi almasını 
sağlayarak önemli bir görevini yerine 
getirmektedir. 

Yazılı, işitsel ve görsel kanallar 
aracılığıyla basın; yaşadığımız bölge 
ve tüm dünyadaki gelişmeler hak-
kında bilgi sahibi olunması, vatandaş 
ile devlet arasındaki iletişimin sağ-
lanması, kamuoyu oluşturulması gibi 
birçok önemli görev ve sorumluluklar 
üstlenmektedir.  Zor şartlarda büyük 
fedakârlık göstererek çalışan basın 
mensuplarımız, 15 Temmuz hain 
darbe girişimi esnasında ve sonrasın-
da darbecilere karşı milletinin yanında 
almış, bu zor süreçte çok önemli bir 
görevi ifa ederek halkımızın gönlünü 
fethetmiştir. 

Konyamız da basın yayın kuruluş-
ları açısından Türkiye’nin en önde ge-
len şehirlerinden biridir. Şehrimizde 
çalışan bütün basın yayın çalışanları-
nın sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve 
yapacakları duyarlı çalışmalar, şehri-
mizin her alanda başarıya ulaşmasına 
katkı sağlamaktadır. 

Bu düşüncelerle basın camiası-
nın bütün çalışanlarının 24 Temmuz 

Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik 
ediyor, ülkemizin ve milletimizin ay-
dınlık geleceği için hep birlikte çalış-
maya devam etmeyi diliyorum.” 

BAŞKAN TORU, 
BASIN BAYRAMI’NI KUTLADI

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, 24 Temmuz Basın Bayramı 
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 
Başkan Toru, mesajında, içinde bulu-
nulan yüzyılda basın mensupları ve 
basın kuruluşlarının, önemli bir görevi 
üstlendiğini ifade etti.

Basının, vatandaşların doğru 
bilgilenmesi ve gündemden haber-
dar olması için en etkili mecralardan 
olduğunu belirten Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, şunları kaydetti: 
“Basınımızın güzide mensupları tüm 
zorluklara rağmen bıkmadan, yılma-
dan vatandaşın haber almasını sağlı-
yor. Bu görevi layıkıyla yerine getiren 
basın mensupları demokrasimizin 
güçlenmesine katkı sağlıyor. Basının 
doğruları yazarken ve ülkemizin daha 
ileri seviyelere gitmesine katkı sağ-
larken, sansüre uğramaması gereki-
yor. Ülkemizde basın mensuplarının 
istediklerini yazabilmeleri, demokra-
simizi güçlendirmektedir. Meram ve 
Konya’mızın ülkemize ve dünyaya 
tanıtılmasında, yaptığımız çalışma-
ların hemşehrilerimize ulaşmasında 
büyük emekleri olan gazete, dergi, te-
levizyon, radyo ve internet sitelerinde 
çalışan değerli basın mensuplarının 
bayramını kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyorum.”

BAŞKAN TUTAL:  BASIN
VAZGEÇİLMEZ KURUM 

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, 24 Temmuz Basın Bayramı 
ve Türk basınından sansürün kaldırılı-
şının 110’uncu yıldönümü dolayısıyla 
mesaj yayımladı.

Başkan Tutal; Düşünce ve ifa-
de  özgürlüğünün en etkili aracı du-
rumunda bulunan basın, demok-
rasimizin vazgeçilmez en önemli 
kurumlarından biridir. Günümüzde 
her insanın bilgiye ulaşma, doğruları 

öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifa-
de edebilme özgürlüğünün en temel 
hak olduğu görüşü, modern dünyada 
tartışmasız kabul görmektedir. Basın, 
kamu adına gerçekleri araştırma, doğ-
ru ve gerçek haberlerle kamuoyunu 
aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle 
demokratik hayatımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan, haber alma 
ve yayma özgürlüğünün en etkili ara-
cı olan basın, demokrasinin yaşaması-
nı ve gelişmesini sağlayan kurumların 
başında gelmektedir. Yazılı, işitsel ve 
görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız 
bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olunması, va-
tandaş ile devlet arasındaki iletişimin 
sağlanması ve kamuoyu oluşturulma-
sı gibi birçok önemli görev ve sorum-
lulukları üstlenmektedir. İlçemizde ki 
basın-yayın çalışanlarının bu sorum-
luluk bilinciyle yaptıkları ve yapacak-
ları duyarlı çalışmaların İlçemizin her 
alanda başarıya ulaşmasında büyük 
katkı sağlayacağına inancım tamdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle ba-
sında sansürün kaldırılışının 110.yıl 
dönümünde, faaliyette bulunan yerel 
gazete, dergi, radyo ve televizyonla-
rımız başta olmak üzere bütün basın 
mensuplarının 24 Temmuz Gazeteci-
ler ve Basın Bayramını  kutluyor,  ça-
lışmalarında başarılar ve sağlıklı gün-

ler diliyorum
BAŞKAN ÖZALTUN: BASIN 

ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 

Özaltun, “24 Temmuz Basın Dayanış-
ma Günü” nedeniyle bir mesaj yayım-
ladı. Başkan Özaltun, “Kişisel hak ve 
özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir 
anlayışla çalışmalarını yürüten yerel 
ve ulusal basın, demokratik toplum-
ların en önemli güvencelerindendir. 
Özellikle toplumun doğru bilgilendi-
rilmesi çok büyük bir önem taşımak-
tadır. Bunu mümkün kılabilmek için 
de özgür bir basına ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle 24 Temmuz 1908’de sansü-
rün kaldırılması yönünde alınan karar, 
tarihi bir önem taşımaktadır” dedi. 
Ulusal ve yerel basının 15 Temmuz 
darbe girişiminde de üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirdiğini kayde-
den Özaltun, şunları kaydetti: “Hain 
darbe girişiminin başladığı ilk andan 
itibaren vatanın ve milletin yanında 
durarak, kanlı plana karşı tavır alan 
ulusal ve yerel basınımızın, darbe gi-
rişiminin başarısızlığa uğratılmasın-
daki payı büyüktür. Bunun için hem 
ulusal basınımızı hem de yerel bası-
nımızı ayrıca kutluyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle, ulusal basınımıza ve 
başta ilimiz Konya olmak üzere yerel 
basınımıza bu güne kadar olduğu gibi, 

bundan böyle de, ilkeli ve tarafsız bir 
anlayışla sürdüreceğine inandığım ça-
lışmalarında başarılar diliyor, saygıla-
rımı sunuyorum”

BAŞKAN ÖZSELEK: BASIN İFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI 

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, “24 Temmuz Gazete-
ciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir 
kutlama mesajı yayımladı. ÖZSELEK, 
yayımladığı kutlama mesajında, ga-
zetecilerin vatandaşların haber alma 
ihtiyacını karşılamaları açısından çok 
önemli ve zor bir görevi yerine getir-
diklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 
“Gazetecilik hem çok önemli hem de 
zor bir görevdir. Basın mensuplarımız, 
muhabirlerimiz bizlere tarafsız ve en 
doğru haberi ulaştırabilmek için gece 
gündüz demeden, yeri geliyor bir sa-
vaşın ortasında, yeri geliyor soğuk 
bir kış gününde veya sıcağın altında 
saatlerce çekim yapmak için çalışıyor-
lar. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek 
adına, mesaisinden, emeğinden, sıh-
hatinden ve hatta hayatından olma 
pahasına çalışan basın mensuplarımız 
çalışmalarına aralıksız devam etmek-
tedirler.

 Tarafsız ve özgür basın; halkımı-
zın haber alma hakkının kullanmasını 
sağlayan en önemli unsurlarından bi-
risidir. Yaptıkları iş gereği gözlemleri, 
bağımsız duruşları ve tarafsız kimlik-
leri ile yönetim ve vatandaşlarımız 
arasında çok önemli bir köprü görevi 
görmektedirler.  Güçlü bir basın, ülke-
de demokrasinin ve ifade özgürlüğü-
nün en önemli teminatıdır. Zor şartlar 
altında çalışan basın mensuplarımıza 
görevlerini yaparken sadece sorumlu-
ların değil herkesin yardımcı olması, 
haberin doğru yansıtılmasına katkı 
sağlayacaktır.  Bu duygu ve düşün-
celerle; zor şartlar altında, meslek eti-
ğinden taviz vermeden, çalışmalarını 
sürdüren tüm basın mensuplarımı-
zın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı’nı kutlar, aramızdan ayrılan 
değerli basın mensuplarımıza da Al-
lah’tan rahmet dilerim.”
n HABER MERKEZİ 

Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş 

Seyit Faruk Özselek

Murat Özaltun

 Mehmet Tutal

 Fatma Toru

Uğur İbrahim Altay
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‘Karatay’da asfaltlanmamış sokak kalmıyor’
Karatay Belediyesi, Karatay’ın 

ilçe merkezine en uzak noktaların-
da  asfalt ve sathi kaplama gerçek-
leştiriyor. Yüksek hava sıcaklıklarına 
rağmen  hummalı bir şekilde devam 
eden asfaltlama çalışmalarını Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli yerinde inceledi.

Fiziki Belediyecilik faaliyetlerine 
hız kesmeden devam eden Kara-
tay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri; Karatay’ın, ilçe merkezine 
en uzak mahallelerinde asfaltla-
ma çalışmalarını sürdürüyor. Erler 
Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını 
yerinde inceleyen Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli,  ‘’Er-
ler Mahallesi Karatay’ın artık sınır 
noktalarından biridir. Burada; KOS-
Kİ’nin altyapı çalışmalarını tamam-
lamasının ardından asfaltlamaya 
başlamış bulunuyoruz. Karatay Be-

lediyesi’ne  bağlanan mahallelerdeki 
asfalt ve sathi kaplama çalışmaları 
ise büyük ölçüde bitmiş durumda. 
Buralara çocuk parkları ve tatlı su 
çeşmelerini de yerleştirmiş bulunu-
yoruz. Buna ilave olarak, 2018’den 
daha  önce beton asfalt olan yerlerde  
asfaltları yeniliyoruz. Şemsi Tebrizi 
Mahallesi, Büyüksinan Mahallesi, 

Karakayış Mahallesi gibi farklı ma-
hallelerimizde eskiyen  asfaltların 
aşınmış tabakalarını yeniliyoruz. 
Amacımız Kurban Bayramı önce-
sinde sokaklarımızda herhangi bir 
problem olmamasıdır. Ekibimiz Ka-
ratay’ın dört bir yanında bu amaçla 
çalışıyor. Bütün hizmet alanlarında 
Karatay’ımızın her noktasına en adil 

ve en eşit hizmet götürme ilkemiz-
den yola çıkarak Karatay’da asfalt-
lanmamış hiçbir sokak bırakmıyo-
ruz’’ dedi. Başkan Mehmet Hançerli 
sıcak havalara rağmen büyük bir 
özveriyle Karatay’a hizmet eden Ka-
ratay Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü Ekipleri’ni kutladığını ve teşekkür 
ettiğini belirtti.  n HABER MERKEZİ

Özel Türmak’ın yaz
okuluna yoğun katılım

Prof. Dr. Koç, Altınekin’de 
incelemelerde bulundu

Özel Türmak Okullarında 10, 
11 ve 12.Sınıfa geçen öğrencileri-
miz için 23 Temmuz-17 Ağustos 
tarihleri arasında yapılacak olan 
yaz okulumuz öğrencilerimizin yo-
ğun katılımı ile coşkulu bir şekilde 
başladı.  Özel Türmak Okulları 
Genel Müdürü İlhan Yılmaz konu 
ile ilgili olarak, “2018 Yaz Okulu 
çalışmaları 4 hafta boyunca 120 
saat ders ve 4 farklı sosyal etkinlik 
şeklinde yapılacak olup yapılacak 
çalışmalarda;  10.Sınıfa başlaya-
cak öğrencilerimize TYT-Matema-
tik, TYT Fizik, TYT Kimya ve TYT 
Biyoloji derslerinden ilgili konuları 
ve 15 Saatlik Değerler Eğitimi ol-
mak üzere, 11.Sınıfa başlayacak 
öğrencilerimiz TYT Geometri, 
TYT Fizik, TYT Kimya ve TYT Bi-
yoloji dersleri ile yine 15 Saatlik 
Değerler Eğitimi olmak üzere 120 
Saat ders göreceklerdir. Değerler 
Eğitimi derslerinde Temel Dini 
Bilgiler ve Akaid konuları görsellik 
de kullanılarak akılda kalıcı aynı 
zamanda eğlenceli bir şekilde iş-

leniyor. 12.Sınıfa başlayacak öğ-
rencilerimiz ise üniversite hazırlık 
çalışmalarını kapsamında 3.ETAP 
derslerini görmeye başladılar. Bu 
eğitim öğretim çalışmalarının ya-
nında öğrencilerimize yaz okulu 
süresince birebir danışmanlık ça-
lışmaları, eğitim koçluğu ve sosyal 
etkinlikler gerçekleştirilecek olup, 
öğrencilere ‘Havuz, Lazer Paint-
ball, Balon Futbolu ve yaz oku-
lu pikniği’ etkinlikleri yapılacak” 
dedi. 

Yılmaz ayrıca, “Eğitim Öğre-
tim uzun soluklu bir süreçtir. Özel 
Türmak Okulları olarak“Anaoku-
lundan Üniversite” ye kadar eşlik 
ettiğimiz öğrencilerimize karşı 
üstlendiğimiz sorumluluğun bilin-
cindeyiz. Öncelikli olarak Allah’ın 
izni sonrasında gayretlerimiz ile 
tüm yavrularımızın vatanımıza 
milletimize ve ailelerine karşı fay-
dalı insan olmaları için emek ver-
meye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

İl Sağlık Müdürümüz Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ke-
rim Yeşildağ  ve Acil Sağlık Hiz-
metleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin 
ile birlikte Altınekin İlçe Devlet 
Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi 
ve 112 Acil Sağlık İstasyonunu 
ziyaret ederek, incelemelerde 
bulundu. Yaklaşık 1 yıl önce hiz-
mete başlayan hastanemizin ve-
rimli bir şekilde çalışabilmesi ve 
ihtiyaçları hakkında karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunuldu. Sunulan 
sağlık hizmetleri hakkında hasta-
ne yöneticilerinden bilgi alan Prof. 
Dr. Koç sahadaki çalışanlarımızla 
tanışmak ve onların sorunlarını 
bizzat kendilerinden dinlemekten 
mutlu olduğunu ifade etti. 112 
Acil Sağlık İstasyonu çalışanları,  
Müdürlüğümüzün 112 İstasyo-
nuna yaptığı tadilatlar nedeniyle İl 
Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Meh-
met Koç’a teşekkürlerini ilettiler.
n HABER MERKEZİ 

Konya’yı denizle buluşturan Sille Baraj Park, hafta sonlarında 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyor. Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizi tabiat ve su ile buluşturuyoruz” dedi

Şehrin yeni gözdesi 
Sille Baraj Park 

Selçuklu İlçe Belediyesi ta-
rafından geçtiğimiz yıl hizmete 
açılan Sille Baraj Park, Konyalı-
lardan yoğun ilgi görüyor. Kon-
ya’yı denizle buluşturan Sille Ba-
raj Park, hafta sonlarında 40 bine 
yakın ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Türkiye’nin en büyük park-
larından biri olan ve Selçuklu 
Belediyesi tarafından geçtiğimiz 
yıl Konya’ya kazandırılan Sille 
Baraj Park, binlerce ziyaretçiye 
ev sahipliği yapıyor. Selçuklu Be-
lediyesinden yapılan açıklamada, 
günlük yaşamın stresinden uzak-
laşıp nefes almak isteyen bin-
lerce insanın Sille’nin temiz ha-
vasında aileleriyle birlikte hoşça 
vakit geçirmek için baraj parka 
akın ettiği belirtilerek, “Konya-
lıları su ile buluşturan ve şehrin 
yeni cazibe alanı olan baraj park-
ta, izci kampı merkezi, tekne ge-
zinti alanı, uçurtma tepesi, çay 
bahçesi, restoran, mescit, iskele, 
ahşap gezinti yolları, çim amfi, 
çocuk oyun alanları, spor alanla-
rı gibi farklı etkinlik alanları yer 
alıyor. Sille Baraj Park, 1 milyon 
985 bin metrekarelik alanı ile 
Türkiye’de yapılmış en büyük 
parklardan biri. 

Park içerisinde 221 bin met-
rekarelik yüzey alanı ve 2 milyon 
500 bin metreküplük tam dolu-
luk kapasitesi ile Sille Himmet 
Ölçmen Barajı yer alıyor. Baraj 
çevresinde piknik alanları, yü-
rüyüş parkurları, çocuk oyun 

alanları, tırmanma parkurları 
yer alıyor. Öğrenciler ve izcilere 
yönelik olarak kullanılması ama-
cıyla kamp alanları oluşturulan 
park içerisindeki gölette kayıkla 
gezinti yapılabiliyor” denildi. Sil-
le Baraj Parkın Konya’ya yeni bir 
soluk getirdiğini söyleyen ziya-
retçiler de, Selçuklu Belediyesine 
teşekkür etti. 

“HEMŞEHRİLERİMİZİ SU İLE 
BULUŞTURUYORUZ” 

Türkiye’de yapılmış en büyük 
parklardan biri olan Sille Baraj 
Parkın Konya’nın yeni cazibe 
merkezi haline geldiğini ifade 

eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Sille Baraj 
Park ile hemşehrilerimizi tabiat 
ve su ile buluşturuyoruz. 

Doğal alanları korurken park 
içinde oluşturduğumuz etkin-
lik alanları ile hemşehrilerimize 
nefes aldıracak bir alan oluştur-
duk. Özellikle hafta sonlarında 
40 bine yakın hemşehrimizi Sil-
le Baraj Parkta ağırlıyoruz. Sel-
çuklu’da yaşam kalitesine katkı 
sağlayan çalışmalardan biri olan 
Sille Baraj Parka yoğun ilgi gös-
teren hemşehrilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.  n İHA 

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı 
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Ülkemizin lokomotifi olan inşaat sektörünün Konya’da ki en önemli kuruluşu olan Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) yapmış olduğu çalışma-
lar ile hem Konya’ya hem de ülkemize faydalı olmayı hedefliyor. KOMÜT Başkanı Şaban Topal, “Ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi

‘Amacımız birlik ve beraberlik’

KOMÜT’üninşaat alanında tek 
dernek olduğunu ve herkesi bu çatı 
altında toplamak için mücadele ver-
diklerini dile getiren Başkan Şaban 
Topal, “Sektörümüzde oluşan sorun-
ları ve durumlarımızı değerlendirmek 
adına müteahhitlerimizi çatımız altın-
da buluşturmak bizleri mutlu ediyor. 
Yeni dönemde de bunu devam ettire-
ceğiz” dedi.

 Şaban Bey, öncelikle sizleri 
tanıyabilir miyiz?

1965 Konya doğumluyum. Yakla-
şık sekiz aydır da KOMÜT’ün başkanlık 
görevini yürütmekteyim. Aslında uzun 
yıllardır da KOMÜT’ün içerisinde yer 
alıyordum. Geçmiş dönemlerde Genel 
Sekreterlik görevlerimiz oldu ve şimdi 
de başkanlık görevini üstleniyoruz. Bu-
nun dışında kendimize ait firmalarımız 
var ve yine inşaat sektörü içerisinde 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kısacası 
uzun yıllardır inşaat sektörüne emek 
vermiş birisiyim diyebilirim. 

KOMÜT hakkında bizlere bilgi verir 
misiniz? 

Komüt, kendi alanında inşaat ile 
alakalı olarak tek dernek. Bizim dışı-
mızda böyle bir dernek yok. Tabi ki yan 
kuruluşların oluşturdukları var ancak 
müteahhitler olarak ilk olduğumuzu 
söyleyebilirim. Bu çatı altında da tüm 
arkadaşlarımızı toplamak ise duydu-
ğumuz ayrı bir mutluluk. Biz en başta 
işi inşaat üzerine olan arkadaşları ken-
di bünyemiz içerisine dâhil ediyoruz. 
Zaman zaman eksilme ya da artma 
gibi durumlar olsa da temel olarak bir-
likteliği oluşturma yönünde gayemiz 
var. Oluşturduğumuz bu birliktelik sa-
yesinde birbirimize iş imkânları sunu-
yor, çalışacağımız veya çalışmak için 
niyet ettiğimiz kişileri kendi aramızda 
hızlıca buluşturuyoruz. Derdimiz bir-
birimizin hakkını savunmak, eksik 
gördüğümüz noktalarda fikir alışverişi 
yaparak doğru yolu bulmak ve sektö-
rümüz ile alakalı sorunları çözmek. 
Bu doğrultuda da hızlıca çalışmalar 
gerçekleştirerek kimseyi mağdur et-
meyeceğiz. Kısacası biz müteahhitleri 
bir arada tutup insanlara karlı ortamlar 

oluşturmak istiyoruz. Mağdur olduğu-
muz konularda fikir alışverişi yaparak 
kısa zamanda çözümler bulmak istiyo-
ruz. Bu zamana kadar da bunu başarı 
ile gerçekleştirdik ve faaliyetlerimizi 
de hız kesmeden sürdürüyoruz. 
KOMÜT’ün ileriye yönelik çalışmaları 
nelerdir? Kısa ve uzun vadede neleri 

gerçekleştirmek istiyorsunuz?
KOMÜT olarak üyelerimizle birlik-

te birlik ve beraberlik içerisinde hare-
ket ederek geleceğe yönelik herkesi 
memnun edecek çalışmalar yapıyo-
ruz. Bizim yakın zaman hayata geçir-
mek istediğimiz bir AŞ çalışmamız 
var. AŞ çatısı altında yeniden bir araya 
gelmek birliğimiz açısında önemli rol 
oynayacak. Tabi bu durumda fazla 
acele etmemek gerekiyor. Bizlerde 
ince eleyip sık dokuyarak bir tüzük 
çalışması gerçekleştiriyoruz. Neticede 
bu geçiş ile birlikte herkesin hak sahibi 
olduğu bir ortam oluşturmak bizim en 
büyük arzumuz. Bunun içinde avukat 
arkadaşlarımızın ve kendi ekibimizi 
çalışmaları devam ediyor. Yakın za-
manda da bu konu hakkında adımlar 
atılmaya başlar. Bunun yanında ken-
dimize ait bir binamız bulunmamakta. 
Konu ile alakalı olarak Belediyelerimiz 
ile görüştük. Uygun bir arsa bulunduğu 
takdirde tüm girişimler sağlayacağız. 
Burada bizlerin dikkat ettiği ise binanın 
sadece bizim tarafımızdan kullanılma-
ması.Yapacağımız binayı çok maksatlı 
bir şekilde inşa ederek herkesin yara-
rına olmasını arzuluyoruz. Birde ciddi 
anlamda fark oluşturmak adına Orga-
nize Sanayii Bölgesi’nde düşük mali-
yetli arazi temin edersek konut yapma 
fikrimiz var. Bu sayede Konya’nın 
trafik yükünü azaltmayı ve insanların 
çalıştığı bölgelere daha yakın olmasını 
sağlayacağız. Bu çalışmamızı da tüm 
sanayi bölgelerinde uygulamaya koy-
mayı istiyoruz. Şu anda bizlerin fikir-

leri doğrultusunda Belediyemiz TOKİ 
ile görüşme sağlıyor. Umarım olumlu 
yönde kararların çıkmasının ardından 
bu çalışmamızı da faaliyete geçirmiş 
oluruz. Bir başka projemiz ise Yerli 
Otomobil ile alakalı. Öncelikle şunu 
belirtmek isterim ki bizim bu konu ile 
alakalı üzerimize düşen ne varsa yap-

maya hazırız. Bu fikir ile Konya’mızda 
çalışacak insanlara daha seçenekli 
evler sunmak için çalışmamız olabilir. 
Netice itibariyle şu an Konya’da kira-
lık ev bulma konusunda bir sıkını var 
ve bu sıkıntı istihdam oluşması duru-
munda daha da artacak. Bizlerde bu-
rada devreye girerek satılık ve kiralık 
evlerin sayısının yapacağımız evlerle 
artırmak isteriz.
KOMÜT olarak konut kredilerinin 0,98 

faiz oranlarına indirilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili 

beklentileriniz nelerdir?
Bizim kanaatimizce seçimlerin 

bitmesiyle birlikte faiz oranları daha da 
aşağıya mesela 0,80’lere kadar düşe-
cek. Eğer imkân sağlanır bu teşvikler 
devam ederse sürekli ülkemizin loko-

motif sektörü dediğimiz inşaat sektörü 
de mutlaka yeniden hareket geçecek-
tir. Beklentilerimizden bahsetmemiz 
gerekirse belki de farklı olacak ama biz 
devletimizden kesinlikle para istemi-
yoruz. Zaten devletimiz sanayicimize, 
esnafımıza, çiftçimize birçok konuda 
yardımcı olup hibe desteği veriyor. Biz 
bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak bizim 
sektörümüz açısından düşünmemiz 
gerekirse biz para veya destek değil 
prosedürlerin azalmasını istiyoruz. 
Özellikle karşımızda duran bürokrasi 
bizi yeterince yoruyor. Belediyemizin 
ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümü-
zün bazı bürokrasiyi aza indirgemesi 
gerekiyor. Baktığınız zaman bir ruhsat-
ta farklı noktalarda 400’e yakın imza 
atıyorsunuz. Bu işte ciddi anlamda 
bizleri yıpratıyor. Temennimiz bazı ko-
nuların tek bir kaleme alınması ve hızlı 
işleyişin oluşturulması. Örnek olarak 
Yapı Denetim inşaatı kontrol ederken 
iskânı belediye veriyor. Bunların ciddi 
anlamda düzeltilmesi gerektiği kanaa-
tindeyim. 

Şaban Bey, son olarak 
sektörün sorunları konusunda 

gerçekleştireceğiniz girişimler olacak 

mı? Konya’da müteahhitlere yönelik 
girişimleriniz var mı?

İçerisinde bulunduğumuz sektö-
rümüzün en ufak sorunu bizim için bü-
yük önem arz ediyor. Netice itibariyle 
burada olma sebebimiz bu. Bununla 
ilgili olarak Ankara’da İMKON Derneği 
bulunuyor ve bizler bu çatı altında so-
runlarımızı masaya yatırıyoruz. Bu so-
runlarla alakalı olarak kış aylarından 
büyük bir çalıştayı Konya’da gerçek-
leştireceğiz. Bununla birlikte herkesin 
artık daha çok merak ettiği bir fuarımız 
var ve bunun içinde hazırlıklara şimdi-
den devam ediyoruz. Kısacası bulun-
duğumuz görevle her yerde Konya’mız 
için en iyisini yapmaya gayret ediyo-
ruz. Ayrıca müteahhit kardeşlerimizi 
rahatlatmak adına birde projemiz var. 
Şu an belediyemiz ile görüşerek bir 
yer ayarlayıp inşaat ekipmanları için 
depo hazırlığımız var. Firmalarımız 
tüm malzemelerini burada güvenli 
bir şekilde muhafaza edecek ve en 
azından şehir içi yükü azaltmış olacak. 
Umarım yakın zamanda bunu faaliye-
te geçirerek faydalı olmuş oluruz.
n FAHRİ ALTINOK

Ancak bizim sektörümüz açısından düşünmemiz 
gerekirse biz para veya destek değil prosedürlerin 

azalmasını istiyoruz. Özellikle karşımızda duran bü-
rokrasi bizi yeterince yoruyor. Belediyemizin ve Çevre 

Şehircilik İl Müdürlüğümüzün bazı bürokrasiyi aza 
indirgemesi gerekiyor”

“

KOMÜT Başkanı Şaban Topal, “KOMÜT, kendi alanında inşaat ile alakalı olarak tek dernek. Bizim dışımızda böyle bir 
dernek yok. Tabi ki yan kuruluşların oluşturdukları var ancak müteahhitler olarak ilk olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çatı 

altında da tüm arkadaşlarımızı toplamak ise duyduğumuz ayrı bir mutluluk” dedi. 

 KOMÜT Başkanı Şaban Topal, “ Derdimiz birbirimizin hakkını savunmak, 
eksik gördüğümüz noktalarda fikir alışverişi yaparak doğru yolu bulmak ve 

sektörümüz ile alakalı sorunları çözmek” dedi.
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Süper Lig’in yeni takımlarından B.B. Erzu-
rumspor’da Burhan Eşer ve Mert Nobre ile yollar ay-
rıldı. 

B.B. Erzurumsporlu futbolcular, geçtiğimiz günler-
de ödenmeyen şampiyonluk primi nedeniyle idmana 
1.5 saat gecikmeli çıkarak bir protestoda bulunmuş-
tu. BB Erzurumspor yönetim kurulu da şampiyonluk 
primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto 
edip, ‘disiplinsiz davranışlarda bulunan’ Mert Nobre ve 
Burhan Eşer’i süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açık-
lamıştı. 

Kulüpten yapılan son açıklamada ise Mert Nobre 
ve Burhan Eşer’le yollarını ayrıldığı duyuruldu. B.B. 
Erzurumspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu 
şekilde: “Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan 
Eşer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümü-
ze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, 
futbol hayatlarında başarılar dileriz.” 
n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 
günün ilk çalışmasını dün sabah saatlerinde yaptığı 
antrenmanla gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yeni sezon 
hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Samandıra 
Can Bartu Tesisler’indeki günün ilk antrenmanı Teknik 
Direktör Phillip Cocu yönetiminde saat 10.30’da başla-
dı. İlk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleş-
tirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 
başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antren-
man, topla yapılan çalışmalarla sürdü. Sarı-lacivertli 
ekip, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağır-
lıklı çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de takıma yeni 
katılan Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını salonda sürdürür-
ken, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, 
Alper Potuk, Aatıf ve İsmail Köybaşı ise özel program 
dahilinde hazırlıklarına devam etti.   n İHA

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Faroe 
Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşik-
taş, 2 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlık-
larına başladı. Slovakya ve Avusturya’da yaptığı kamp-
larla yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, 
2 günlük iznin ardından Ümraniye’deki çalışmalarına 
başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Faroe 
Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan si-
yah-beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik 
Direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı. Dünya Ku-
pası’nın ardından henüz iznini tamamlamayan Pepe ve 
Vida’nın yer almadığı antrenmanda, Fulham ile trans-
fer görüşmeleri yapan Fabri de yer almadı. Tatilini ta-
mamlayıp dönen Ricardo Quaresma ise çalışmada yer 
aldı. Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı bireysel çalıştı.
n İHA

Nobre ve Burhan 
Erzurum’dan ayrıldı

Fenerbahçe’de 
hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, Torshavn 
hazırlıklarına başladı

Geleceğe yatırım!
UEFA’nın kulüplere uyguladığı Finansal Fair Play (FFP) kuralları nede-
niyle yaz transfer dönemi oldukça sessiz geçiyor. Özellikle geçen sene 
yaptıkları yıldız transferleriyle dikkatleri 
üzerine çeken 3 İstanbul
takımı, yeni dönemde
ise genç ve yetenekli
futbolculara 
yönelerek geleceğe
yatırım yapmaya 
başladı 

Kulüplerin kadrosunu güçlendirmek için 
taraftarların da yıldız isimleri takımlarında 
görme adına dört gözle beklediği transfer dö-
nemi bu yıl oldukça durgun geçiyor. Bunun 
en büyük nedeni ise UEFA’nın kulüplere uy-
guladığı FFP kuralları. Özellikle Süper Lig’in 
güçlü ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş, adeta geçtiğimiz dönemlerde yapı-
lan plansız transfer harcamalarının cezasını 
çekiyor. UEFA ile imzalanan FFP anlaşması 
gereği kulüpler, sattığı futbolcu kadar trans-
fer yapabilecek. Mevcut durumda kadrolarını 
güçlendirmekte zorlanan ekipler, bu sebeple 
eldeki futbolcularını da gelecek yüksek trans-
fer ücretleri dışında kaybetmek istemiyor. 
Yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde ise 
3 İstanbul takımının transfer yapması, yıldız 
isimleri Türkiye’ye getirmesi oldukça güç bir 
hal alıyor. 

FENERBAHÇE İLERİYE DÖNÜK ÇALIŞIYOR 
Ali Koç’un başkan seçilmesiyle yeni bir 

döneme giren ve takımın başında Phillip Co-
cu’yu getiren Fenerbahçe, beklenenin aksine 
transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-laci-
vertli kulübün maddi yapısının bozuk olması 
nedeniyle yönetim, maliyeti düşük ve genç 
oyunculara yöneliyor. Kanarya, bu bağlam-
da Altınordu’nun genç yıldızları Barış Alıcı ve 
Berke Özer ile NEC Nijmegen forması giyen 
18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna 
kattı. İsmi geçen bu futbolcular dışında her-
hangi bir transfer gerçekleştirmeyen Fener-
bahçe, Fernandao’yu ise 3 milyon Dolar’a 
Al-Wahda’ya sattı. 
GALATASARAY KADROSUNU KORUYACAK 

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasa-
ray da transferin sessiz kulüplerinden. Şu 
ana kadar kadrosuna bonservissiz olarak 

Muğdat Çelik’i katan Aslan, geçtiğimiz sezon 
takımda kiralık olarak oynayan Nagatomo’yu 
da 2.5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibi In-
ter’den aldı. Sarı-kırmızılıların son transferi 
ise Everton’dan kiralık olarak kadroya katılan 
21 yaşındaki Onyekuru oldu. Teknik Direktör 
Fatih Terim, mali sıkıntılardan dolayı trans-
ferden çok kadroyu korumanın hesaplarını 
yapıyor. 

Takımda düşünülmeyen isimlerle ise 
yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, Cavan-
da’yı 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle 
Standard Liege’e verdi. Cimbom, Carasso, 
Yasin Öztekin, Koray Günter, Lotevlevici, 
Eray İşcan’ın sözleşmelerini uzatmadı. 

BEŞİKTAŞ ALMAK İÇİN SATIYOR 
UEFA’nın ‘sattığın kadar al’ kuralını uy-

gulamaya sokan en ciddi kulüp Beşiktaş. 
Son 3 sezondur kadrosunu koruduğu gibi bir 

de üzerine ciddi takviyeler yapan Kartal, bu 
sene ise takımın önemli isimlerinden çoğu-
nu elden çıkardı. Dusko Tosic’i 4.5 milyon 
Euro’ya Guangzhou R&F takımına veren si-
yah-beyazlılar, bir diğer stoperi Mitroviç’i de 
3.5 milyon Euro bedelle Belçika takımların-
dan Brügge’e sattı. Kaleci Fabri için Fulham 
ile anlaşmaya varan Beşiktaş, fiyat konusun-
da ise henüz net açıklamayı yapmadı. Teknik 
Direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezlerin-
den olan ve siyah-beyazlı takımda kiralık 
olarak forma giyen Benfica’nın futbolcusu 
Talisca da takımdan ayrılanların arasında 
yer alıyor. 

Transferde de genç futbolculara yönelen 
İstanbul ekibi, Eskişehirspor’dan 22 yaşında-
ki Dorukhan Toköz ve Bayern Leverkusen’in 
U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Gü-
ven Yalçın’ı kadrosuna dahil etmişti.  n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil 
Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Birkaç gün içerisinde kampı-
mıza katılacak yeni oyuncular olacak. Şu an 
anlaşma aşamasına geldiğimiz bu oyuncula-
rın takıma büyük katkılar sunacaklarına ina-
nıyorum” dedi. 

E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 
transferdeki son durumla ilgili açıklamalar-
da bulundu. Gevrek, anlaşma aşamasında 
oldukları futbolcuların bulunduğunu ve bu 
isimlerin kampa katılacağını söyledi. 

Yeni sezona en iyi şekilde başlamak için 
kadrolarına önemli takviyeler yapmaları ge-
rektiğini belirten Gevrek, “Transferde özellik-
le yeni sezona için kadromuzda düşünmedi-
ğimiz isimlerle karşılıklı anlaşarak yollarımızı 
ayırmaya çalıştık. Nacer Barazite kampımız-
dan ayrıldı ama henüz kesin bir durum yok. 
Eğer görüştüğü takımla anlaşırsa yollarımızı 
ayıracağız. Bunun dışında Cissokho Antal-

yaspor ile anlaştı, Pereira ise düşünme aşa-
masında. Kendisiyle görüştük teklifimizi yap-
tık. Kabul ederse kapımız açık, yok etmezse 
yolu açık olsun” ifadelerini kullandı. 

“Kulübede oturma gibi bir durumunun 
olmaması lazım” 

Gevrek, transferde birkaç gün içerisinde 
takıma katılacak isimlerin olacağını da belir-
terek, “Birkaç gün içerisinde kampımıza katı-
lacak yeni oyuncular olacak. Şu an anlaşma 
aşamasına geldiğimiz bu oyuncuların takıma 
büyük katkılar sunacaklarına inanıyorum. Ba-
sında isimleri geçen futbolcularla görüşme 
halindeyiz. Tabii transferde direkt katkı sağ-
layacak isimleri almamız gerekiyor. Gelen 
oyuncunun kulübede oturma gibi bir durumu-
nun olmaması lazım. Transfer komitemiz de 
bu doğrultuda görüşmeler yürütüyor. İnşallah 
en kısa sürede bu görüşme halinde olduğu-
muz oyuncularla anlaşırız” diye konuştu. 
n İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 
bordo-mavili yönetimin ağır bir borç yükünün altına 
girdiğini belirterek, “Biz Trabzonspor’un dertlerine 
uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben de isterim 
bir an önce oyuncularım elimde olsun diye. Ama o 
oyuncuların alınabilmesi için rakamların ödenme-
si gerekiyor” dedi. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 
kamp çalışmaları ve transferlerdeki son durum 
hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili 
takımın yeni transferi Vahid Amiri hakkında bir 
değerlendirme yapan Karaman, “Kamp dönemi 
başladıktan sonra bizim yoğunluğumuz ve yor-
gunluğumuz açıkçası bize yetti. Bu konuda değerli 
yönetim kurulu üyelerimize ve o konuyla alakalı 
Özkan hocamızın ve izleme komitemizin yoğun 
mesai harcadıklarını biliyoruz. Onların göstermiş 
olduğu hassasiyeti bizim göstermemiz söz konusu 
değil. Onun için benim canlı olarak izleme şansım 
olmadı. Açıkçası takipte de zorlandık. Tabii ki Dün-

ya Kupası müsabakalarını oynadılar. Buradaki ar-
kadaşlarımız kasetlerden ve olan yayınlardan tek-
rar bir gözden geçirdiler. Genel manada iyi oyuncu 
olduğunu gördük. Asli sorumluluğu Trabzon’daki 
arkadaşlarımız üstlendiler. Biz de Trabzon’da gü-
ven esas olduğu için ‘ayrımız gayrımız yok’ demiş-
tik. Bizim açımızdan da mahsuru yok” ifadelerini 
kullandı. 

Trabzonspor’un, görüşmelere başladığını 
KAP’a bildirdiği İranlı savunma oyuncusu Hossei-
ni içi ise Ünal Karaman, “Trabzon’dan paylaşılan 
bilgileri herkes biliyor. Bu transfer işleri biraz zor. 
Eskisi gibi değil, ‘tamam ben geldim imzayı attım’ 
gibi olmuyor. 

Biraz çetrefilli oluyor. Bunların hepsinin altında 
geçmiş dönemdeki belki Trabzonspor’un yüksek 
maliyetlerle yaptığı transferleri olabilir, belki bizim 
bilmediğimiz sözleşmeler olabilir. Ama bütün de-
tayları Trabzon’a gittikten sonra öğreneceğiz” diye 
konuştu. 

“TRABZONSPOR’UN 
DERTLERİNE UZAK DEĞİLİZ” 

Ünal Karaman, Trabzonspor’un yaşadığı so-
runları yakından bildiğini ve kulübün dertlerine 
uzak biri olmadığını dile getirerek, “Kampa geleli 
24 gün oldu. Teknik adam der ki, bu kadar iyi ni-
yetli ve sorunsuz çalışan oyuncularımın arasında 
isterim ki kadrom hazır olsun, benimle beraber ilk 
gün başlasınlar. Ama yönetim kurulunun da çok 
ağır bir yükü var ve sizler de takip ediyorsunuz. 
Yani o borçlar ödenmeden transferin yapılması bir 
anlam ifade etmiyordu. Gerçekten ciddi sorumlu-
luklar olarak ağır yükün altına girdiler ve bir şeyleri 
değerlendirirler. Biz de Trabzonspor’un dertlerine 
uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben de isterim 
bir an önce oyuncularım elimde olsun diye. Ama o 
oyuncuların alınabilmesi ve transfer yasağının yen-
memesi için de rakamların ödenmesi gerekiyor. 
Ama şartlar bunu gerektirdi, bu şartlar içerisinde 
çalıştık. Mevcut oyuncularımın en üst seviyede 

lige hazır olabilmesi adına gayret gösterdim, çalış-
malar yaptırdım. Umuyorum ki en kısa dönemde 
gelirler ve rekabet ortamının içerisine girerler. Biz 
de takım çalışmasını hızlandırmış bir şekilde yap-
maya gayret gösteririz” ifadelerini kullandı. 

“TARAFTARLARIMIZ VERECEKLERİ DESTEKLE 
BİZİ DİRİ VE CANLI TUTAR” 

Karaman, son olarak da camiaya seslenerek 
şu mesajı verdi: “Zor bir dönemden geçtiler, ağır 
bir tahribat vardı. Bu ağır tahribatın ister istemez 
sahaya da yansımaları olacak. Bizlere verecekle-
ri destek ve moral bizleri daha canlı ve diri tutar. 
Şundan emin olsunlar; bu oyuncular iyi bir kamp 
dönemi geçirdiler, iyi çalıştılar. O özverilerini bü-
tün olma yolunda en ufak bir sorun yaşamama an-
lamında Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil ettiler. 
Taraftarlar da bu özverinin, bu desteğin en önemli 
parçası olsun. Bu takım onlarla güzel. İnşallah üst 
seviyede moralle beraber bize lige başlama fırsatı 
tanırlar.”  n İHA

Ünal Karaman: Trabzonspor’un dertlerine uzak değiliz

Yeni Malatyaspor’da transfer müjdesi



25 TEMMUZ 2018 19SPOR 2

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okul-
ları’nda Karate çalışmaları devam ediyor. Her yıl çok sayıda başvu-
runun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği 
özellikle İlköğretim çağındaki çocukların tatile girdiği yaz aylarında 
serbest zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en 
iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkân olan spor 
okulları, aynı anda binlerce çocuğa ve gence spor yapma imkânı 
sağlıyor. Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan Karate Salonu’nda 
çalışmaların sürdüğü Karate branşında Pazartesi-Perşembe, Sa-
lı-Cuma, Çarşamba-Cumartesi, Cumartesi-Pazar günleri yaş grup-
larına göre seanslarda çalışmalarını sürdürüyor. 5-18 yaş arası ço-
cuk ve gençlerin ücretsiz olarak faydalandığı Yaz Spor Okulları’nda 
20 branşta ücretsiz kayıtlar hala devam ettiği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını Konya’da tamamlayan tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor 2. Etap kamp çalışmaları için 
gittiği Erzurum’da antrenmanlarını  sürdürüyor. Erzurum Ski Lodge 
Otel’de kampa giren yeşil beyazlı takım 4 Ağustos tarihine kadar 
devam edecek kampta ilk antrenmanını gerçekleştirirken, teknik 
direktör Gürses Kılıç ve yardımcıları nezaretinde yapılan çalışma 
koşu ile başladı. Saha içine kurulan istasyonlarda kondisyona yö-
nelik koşu çalışması yapan futbolcular günün ikinci çalışmasını ak-
şam saatlerinde gerçekleştirdi. Yavru Kartal, hazırlıklarına bugün 
yapacağı idman ile devam edecek. 
n SPOR SERVİSİ

Yaz Spor Okulları 
tüm hızıyla sürüyor

Anadolu Selçukspor 
Erzurum’da hazırlanıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. 
ayağında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı, Türkiye’ye döndü. 
Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarını 1 altın, 2 bronz madalyayla 
tamamlayan ay-yıldızlı kafile, tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na 
geldi. Milli sporcu Mete Gazoz ise heyecanlı ve gururlu olduğunu 
belirtti. Berlin’de önemli bir başarı elde ettiğini aktaran Mete, “Tüm 
dünyanın önünde İstiklal Marşı’nı söylemek çok güzel bir duygu. 
Çok heyecanlı ve gururluyum.” değerlendirmesinde bulundu. Dün-
ya Kupası’nın finalinin Samsun’da olacağına değinen 19 yaşında-
ki milli okçu, “Kendi ülkemde yarışmak benim için çok büyük bir 
avantaj. Seyirci desteği benim için çok büyük moral kaynağı. Orada 
da şampiyon olacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.
n AA

Mete Gazoz: Çok 
heyecanlı ve gururluyumTürkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer 

alan Türkiye Satranç Birinci Ligi ve Türkiye Satranç İkinci Ligi 
15-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Konya’da düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından 58 takım ve 902 sporcunun 
bir üst lige yükselme mücadelesi verdiği Türkiye Satranç Bi-
rinci Ligi ve Türkiye Satranç İkinci Ligi nefesleri kesti. 9 tur 
sonunda Türkiye Satranç Birinci Ligi’nin şampiyonu Ordu 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği olurken, İkinci 
Lig’de şampiyonluk ipini Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü 
göğüsledi.

LİG YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU
2018 Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde ilk üç sırayı elde 

ederek 2019 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’ne yükse-
len takımlar; 1. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Der-
neği, 2. Sertel Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve 3. Tatvan 
Satranç Eğitimi Spor Kulübü olurken, 2018 Türkiye Satranç 
İkinci Ligi’nde ilk dört sırayı elde ederek 2019 Türkiye Sat-
ranç Birinci Ligi’ne yükselme başarısı gösteren takımlar; 1. 
Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü, 2. Olbia Satranç ve Spor 
Kulübü, 3. Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği ve 4. Yalova 
Belediye Spor Kulübü oldu.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Türki-
ye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Konya Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Kanber, fede-
rasyon ve kulüp temsilcileri takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Satranç 1. Lig ve 2. Lig müsabakaları Konya’da yapıldı

Elde ettiği başarılarla göz doldu-
ran Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, 
Çin’de gerçekleştirilen 2018 Mavi Göl 
Turu’nda da (Tour of Qinghai Lake) 
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 
162 kilometrelik ilk turda Batuhan 
Özgür ikinci, Onur Balkan da üçüncü 
oldu. 

Katıldığı bütün yarışlarda derece 
elde eden ve Türkiye’nin tek kıta bi-
siklet takımı olan Torku Şekerspor, 
Çin’de düzenlenen 2018 Mavi Göl 
Turu’nda da adından söz ettirmeyi 
başardı. Zorlu etaplarıyla otoritelerin 
dikkatini çeken Tour of Qinghai Lake, 
bu yıl da soğuk, yağmur ve yüksek ra-
kım tırmanışlarıyla yarışçıları oldukça 
zorlayacak gözüküyor. Dünyaca ünlü 

birçok bisikletçinin katıldığı Tour of 
Qinghai Lake’da Torku Şeker, elde et-
tiği başarılarla dikkatleri üzerine çek-
ti. Oldukça çekişmeli geçen 162 kilo-
metrelik birinci etapta Batuhan Özgür 

ikinciliğin, Onur Balkan da üçüncülü-
ğün sahibi oldu. Batuhan Özgür yeşil 
mayo giymeye hak kazandı. 

“TORKU ŞEKERSPOR, 
BAŞARININ TESADÜF 

OLMADIĞINI GÖSTERDİ” 
Grand Prixden büyük bir başarı 

ile çıktıklarını ifade eden Torku Şe-
kerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü 
Branco Filip yaptığı açıklamada, 

“Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Romanya, Belgrad, Sırbistan ve 
Bosna Hersek’te düzenlenen ulusla-
rarası yarışlarında iyi bir performans 
gösterdik. Şimdi de Çin’de hem kür-

süye çıkmış olduk, hem de tırmanış-
larda önemli bir başarı elde ettik. Bu 
yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda 
iyi bir netice almak istiyoruz, onun 
için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz” 
dedi. 

Antrenör Branco Filip, “Bize 
desteklerini hiç esirgemeyen Başka-
nımız Recep Konuk’a çok teşekkür 
ediyorum. Torku Şekerspor başarının 
tesadüf olmadığını herkese göster-
miş oldu. İyi takım olmayı başarıyo-
ruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu 
tempoda devam edeceğiz” ifadeleri-
ne yer verdi. 
n İHA

Torku Şekerspor Çin’de de kürsüde

Gençlerin hedefi 
A Milli Takım!

Konya’da düzenlenen Hokey U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan Türkiye U18 Milli Takımı’nın antrenö-
rü Yunus Hacıoğlu, yaptığı açıklamalarda hedeflerinin ilk olarak A Milli Takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu belirtti. 
Hacıoğlu, bir sonraki turnuvada şampiyon olarak dünyanın en iyileri arasına girmeyi istediklerini de sözlerine ekledi

 Hokey U18 Erkekler Avrupa Şam-
piyonası geçtiğimiz hafta Konya’da 
düzenlendi. Burada ikinci olan kırmızı 
beyazlılar, Hokey U18 Erkekler Avrupa 
Şampiyonası yarı finallerinde mücade-
le etme hakkı elde etti. Konya’daki tur-
nuvanın ardından Konya Yenigün Ga-
zetesi’ne açıklamalarda bulunan U18 
Milli Takım antrenörü Yunus Hacıoğlu, 
burada yetiştirdikleri genç sporcuları A 
Milli Takıma hazırlamak istediklerini 
ifade etti. Hacıoğlu, aynı zamanda Sel-
çuklu Belediyespor Hokey Takımı’nın 
antrenörlüğü de yapıyor.

EN İYİ TAKIMLAR ARASINA 
GİRMEK İSTİYORUZ

Güzel bir turnuvayı geride bıraktık-

larını ifade eden U18 Hokey Milli Takım 
Antrenörü Yunus Hacıoğlu, “Hokey U18 
Milli Takımımız, A Milli Takıma hazırlık 
olarak gördüğümüz bir yaş grubu. Genç 
ve iyi bir ekibiz. Burada hedefimiz şam-
piyon olmaktı ancak ikinci olduk. Tabi 
buna rağmen iki sene sonra yapılacak 
olan U18 Hokey Avrupa Şampiyonası 
yarı finallerine katılmaya hak kazan-
dık. Bu da bizim için bir başarı. Ama 
kendi ülkemizde yapılan, ev sahibi 
olduğumuz bu turnuvada şampiyon 
olmak istiyorduk. Nasip olmadı. Diğer 
şampiyonada hedefimiz şampiyonluk 
olacak. Buna rağmen bizim açımızdan 
çok güzel ve verimli bir turnuva oldu di-
yebilirim. İki sene sonraki şampiyona-

da hedefimiz en üst gruba yükselmek. 
Orada dünyanın en iyileri olacak. Biz de 
dünyanın en iyileri arasından yer almak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIMA
MONTE EDECEĞİZ

Hokey U18 Erkekler Avrupa Şam-
piyonası’nda bir üst tura çıktıklarını 
ancak asıl hedeflerinin A Milli Hokey 
Takımı’na sporcu yetiştirmek olduğunu 
belirten Hacıoğlu, “Bu yaş grubunun 
asıl amacı A Milli Takıma sporcu ha-
zırlamak. Yaklaşık bir ay sonra Dünya 
Şampiyonası yapılacak. Milli takımımız 
da orada olacak ve biz A Takıma bu-
radan 7-8 tane oyuncu göndereceğiz. 
U18’deki oyuncularımızı A Milli Takıma 

monte edeceğiz inşallah. Milli takım-
larımızı ve Türkiye’deki hokey branşını 
gelecekte güzel günler bekliyor” şeklin-
de konuştu.

DESTEK BEKLİYORUZ
Hokeyin Türkiye’de yaygınlaşma-

ya başladığını ancak yeterli desteğin 
olmadığını sözlerine ekleyen Yunus 
Hacığlu, basının ve sporseverlerin des-
teğini istedi. Hacıoğlu, “Hokey branşı 
Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya 
başladı ama her geçen gün gelişiyor. 
Burada en büyük iş basınımıza düşü-
yor. Bu branşa daha fazla yer verirlerse 
gelişmesine katkı sağlamış olurlar” di-
yerek sözlerini sonlandırdı.
n SPOR SERVİSİ



RPS
Konyaspor yönetimi kampta!

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy ve başkan yardımcısı Abbas Kılınç Hollanda’da devam eden ikinci etap kamp 
çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı. Burada teknik heyetle biraraya gelecek olan yönetim, transfere de son şeklini verecek

Atiker Konyaspor, ikinci etap ha-
zırlıklarına Hollanda’nın Arnhem ken-
tinde dün sabah saatlerinde yaptığı 
antrenmanla devam etti. 

İkinci etap kamp çalışmalarını 
Hollanda Arnhem’de sürdüren Atiker 
Konyaspor’da, Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay ve yardımcı antrenörler yö-
netiminde yapılan sabah antrenmanı 
koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 
Oyuncular 5’e 2 ve savunma-hücum 
organizasyon çalışması ile devam 
eden antrenmanı dönüşümlü ola-
rak yapılan top çalışması ve çift kale 
maç ile tamamladı. Atiker Konyaspor 

Hollanda kampını ziyaret eden İkinci 
Başkan Selçuk Aksoy ve Başkan Yar-
dımcısı Abbas Kılınç, Kulüp Menajeri 
Seçkin Özdil’den takımın son durumu 
hakkında bilgi aldı. 

Antrenmanda Mustapha Yataba-
re tedbir amaçlı takımdan ayrı olarak 
çalıştı. 

AKADEMİNİN ULAŞIM 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Atiker Konyaspor’da Futbol Geli-
şim Akademisinin tüm yaş gruplarının 
faydalanacağı iki midibüs işlemleri-
nin tamamlanmasının ardından hiz-
mete girdi.

Alt yapımızın antrenman ve şehir 
içi servis ihtiyacını karşılayacak olan 
midibüsler yıl boyunca faaliyette ka-
lacak. Eğitim öğretim dönemi içinde 
alt yapıda forma giyen öğrencilerin 
yoğun olarak bulundukları okullar dik-
kate alınarak oluşturulacak merkez-
lerden servis hizmeti de yapacak olan 
midibüslerin kulübe kazandırılmasıy-
la birlikte büyük bir ihtiyaç giderilmiş 
oldu.

Futbol Gelişim Akademisinin 
hizmetine sunulan midibüsler tıpkı A 
Takım otobüsü gibi kurumsal bir kim-
likle giydirilerek alt yapıdaki gençlerin 

hizmetine sunuldu.
PASSOLİG SAYISI 
130 BİNİ BULDU

Taraftaların stadyumlara gire-
bilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde 
uygulamaya konulan ve bugüne kadar 
pek çok taraftarın kullandığı Passo-
lig’in satışları devam ediyor. Süper 
Lig takımlarının sattığı elektronik bilet 
sayısı 3 milyonu aştı. Temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da bu rakam 130 bine 
dayandı.

Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 
2014 tarihinde uygulamaya geçen 
Passolig’de Spor Toto Süper Lig ta-

kımlarının sattığı Passolig sayısı 3 
milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara 
geçti. Geçtiğimiz sezon ligde taraftar-
larını en çok stadyuma çeken kulüp 
olan Galatasaray, 753 bin 888 Passo-
lig satarak bu alanda zirvede yer aldı. 
Fenerbahçe 717 bin 389, Beşiktaş ise 
648 bin 886 Elektronik bilet satarak 
sarı-kırmızılıları takip etti. 

SÜPER LİG’DEKİ TAKIMLARIN 
SATTIĞI PASSOLİG SAYISI; 

Galatasaray: 753 bin 888 
Fenerbahçe: 717 bin 389 
Beşiktaş: 648 bin 886 
Trabzonspor: 213 bin 790 

Konyaspor: 129 bin 381 
Bursaspor: 128 bin 524 
Antalyaspor: 97 bin 669 
Kayserispor: 60 bin 328 
Göztepe: 57 bin 093 
Yeni Malatyaspor: 56 bin 235 
Medipol Başakşehir: 50 bin 918 
Demir Grup Sivasspor: 49 bin 399 
Aytemiz Alanyaspor 33 bin 695 
Çaykur Rizespor: 32 bin 555 
Akhisarspor: 32 bin 418 
BB Erzurumspor: 29 bin 410 
MKE Ankaragücü: 25 bin 513 
Kasımpaşa: 13 bin 248 

n SPOR SERVİSİ


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16
	Yenigun17
	Yenigun18
	Yenigun19
	Yenigun20

