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için genci bıçaklamış
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SANAYİCİLERİN HAVA 
KARGOYA İLGİSİ ARTIYOR

ASFORA, 18. MAĞAZASINI 
YAZIR’DA HİZMETE AÇTI

KTO KARATAY’DAN 
ÖĞRENCİLER MEMNUN

SAUNA, YAZ AYLARINDA 
VÜCUDU TAZELER

KSO Başkanı Memiş Kütükcü: 

60 kişiye istihdam sağlıyor 

Memnuniyet araştırmasına damga vurdu 

Sauna Gümüşkapı Sahibi Katırcı: 

Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanından ilk ihra-
cat yapıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, “Hava kargoyu sanayicilerimiz her geçen gün 
daha fazla kullanılmaya başladı. 7 ayda 157 bin tonun 
üzerinde gelen-giden hava kargo hizmeti vermiş ol-
duk” dedi.

Asfora Marketler Zincirinin 18. mağazası olan Yazır 
şubesi gerçekleştirilen tören ile açıldı. 18. mağazayı 
açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Asfora 
Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Habib Gün-
gör, 60 kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafın-
dan yapılan ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin 
üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı 
sunan “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırma-
sına” (TÜMA) Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi damga vurdu.

Yaz aylarında saunanın sağlığa iyi geldiğini belirten 
Sauna Gümüşkapı Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin 
Hakan Katırcı, 15 dakikalık sauna banyosundan sonra 
ölü deri atılarak, vücudun tazelendiğini söyledi. Katırcı, 
“Bizim için misafirlerimizin sağlığı önceliklidir” dedi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Sağlık Bakanlığı’na
Konyalı isim atandı 

‘Şiir diye bildiğimiz 
sanat dalı yıkıldı!’ 

Ayaklarının üzerinde
yürümek istiyor

Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si ile bazı bakanlıklara bakan 
yardımcısı ataması yapıldı. 
Konyalı olan ve Erciyes Üni-
versitesi (ERÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven, Sağlık 
Bakanı Yardımcısı oldu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

TYB’nin etkinliğine katılan  “Şiir, 
şairin kaderidir” diyen Şair 
Osman Özbahçe, “ Özellikle 
1.Dünya Savaşından bu tarafa 
bizim şiir diye bildiğimiz sanat 
dalı çok köklü bir değişikliğe 
uğradı” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

İbrahim ve Fadime Kartop 
çiftinin 5 çocuğundan dördün-
cüsü olan 3 yaşındaki Ecrin, 
çarpık ayaklı olarak dünyaya 
geldi. Neşe dolu olan Ecrin’in 
dizlerinin üzerinde yürümeye 
çalışması ise görenlerin içini 
burkuyor.  n HABERİ SAYFA 6’DA
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Çelebi Kurs 
Merkezi ile 

değerler 
yaşatılacak
Yapımı Karatay Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen Çelebi Kurs Merkezi açıldı. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
“Geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe 
aktaracağız” dedi. Açılışta ücretsiz kurslara 

katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, 
sergiyle beğeniye sunuldu. n SAYFA 14’TE

Konya Çocuk Film Festivali yine coşkulu geçti 

‘Yaz dönemi çok 
renkli geçiyor’

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği Konya Çocuk Film Festivali 
yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
da festivale katıldı.  3 gün devam eden 
festival boyunca  çok sayıda ücretsiz 
film gösterimi, çizgi film karakterleri, 
bilim gösterileri, ücretsiz sinema ve 
lunapark biletleri ile çok sayıda sürpriz 
hediye çocuklar ile buluştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay Konya’da bu sene 
yaz döneminin çok renkli ve cıvıl 
cıvıl geçtiğini ifade ederek, “Hem 
camilerimiz, hem okullarımız, hem 
bilganelerimiz hem de gençlik 
merkezlerimizde cıvıl cıvıl geçiyor.  
Özellikle ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ 
projemiz düşündüğümüzün çok 
üzerinde bir etki oluşturdu. Velilerimiz 
de onlarla birlikte cami cemaatimize 
dahil oldu. Onun için hepinize teşekkür 
ediyoruz” dedi.  n HABERİ SAYFA 16’DA

‘Ar-Ge ile başardık’
‘ÜRETİCİNİN EN BÜYÜK 

HAYALİ İHRACAT YAPMAK’
Sector Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kundu-

racı, Türkiye’nin en modern fabrikasıyız. Üretim kapasi-
tesi anlamında da sayılı fabrikalarındanız, Avrupa’da 

ise 7. sıradayız. Buranın modernizasyonu bizi biraz 
yordu ama hedeflerimiz çok büyük. Bir üreticinin en bü-

yük hayali ihracat yapmak ve ülkesine döviz getirerek 
ekonomiye katkıda bulunmaktır. Zaten böyle bir aşk, 

şevk yoksa ihracat yapma şansınız yok” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

TÜRKİYE’NİN EN MODERN
TESİSİNİ KURDULAR 
3 üniversite arkadaşının hayallerinin ete kemiğe 
bürünmesiyle oluşan Sector Tarım, başarı basa-
maklarını art arda çıkmayı başardı. 2009 yılında sıvı 
gübre ithalatı yapan bir firma haline gelen Sector 
Tarım, idealist bir düşünceyle Türkiye’yi bu alanda 
ithalattan kurtarmak istedi. Bu düşünceyle gerekli 
altyapıyı oluşturan Sector Tarım, Avrupa Birliği 
normlarında yaptığı üretim alanıyla Türkiye’nin en 
modern tesisini kurarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin en modern tesisiyle en kaliteli gübreyi üreterek ülke ekonomisine katkı 
sağlama hedefine ulaşan Sector Tarım’ın yeni hedefi dünya markası olmak

Sector Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kunduracı
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3 üniversite arkadaşının hayallerinin ete kemiğe bürünmesiyle oluşan Sector Tarım, başarı basamaklarını art arda çıkmayı başardı. Türkiye’nin en 
modern tesisiyle en kaliteli gübreyi üreterek ülke ekonomisine katkı sağlama hedefine ulaşan Sector Tarım’ın yeni hedefi dünya markası olmak

Anadolu’dan dünyaya!

Gelişen Konya sanayisi içeri-
sinde farklı gelişim öyküsü bulu-
nan birçok üretici bulunuyor. Bun-
lardan dikkat çekenlerden biri de 
hiç kuşkusuz Sector Tarım. Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 
Bölümü’nde okuyan 3 arkadaşın ha-
yallerinin ete kemiğe bürünmesiyle 
2002 yılında kurulan Sector Tarım, 
başarı basamaklarını adım adım 
tırmandı. Bitki besleme üzerine ti-
caret yaparak sektöre giriş yapan 
şirket, gelişmeye başladıkça yeni 
hedefler de koymaya başladı. Yeni 
projeksiyonlar çerçevesinde 2006 
yılında ithalat yapmaya karar veren 
şirket, yeni bir başarı basamağını 
tırmanmanın da ilk adımını atmış 
oldu. Dünyanın sayılı firmalarından 
biriyle görüşmeler yaparak, ithalat 
yapmaya başlayan Sector Tarım, 
Konya merkezli bir firma olarak ilk 
hedefleri olan İç Anadolu pazarında 
büyük bir ivme yakaladı. Bu ivme 
büyümeyi de beraberinde getirdi. 
2009 yılında sıvı gübre ithalatı ya-
pan bir firma haline gelen Sector 
Tarım, idealist bir düşünceyle Tür-
kiye’yi bu alanda ithalattan kurtar-
mak istedi. Bu düşünceyle gerekli 
altyapıyı oluşturan Sector Tarım, 
Avrupa Birliği normlarında yaptığı 
üretim alanıyla Türkiye’nin en mo-
dern tesisini kurarak büyük bir ba-
şarıya imza attı. 12 bin metrekare 
kapalı ve 8 bin metrekare açık alan 
olmak üzere 20 bin metrekarelik 
üretim alanıyla sektörün önemli 
bir markası haline gelen Sector-
Tarım’ın yeni hedefi ise Avrupa’da 
üretim alanları oluşturarak dünya 
markası haline gelmek. 

BAŞARI ART ARDA GELDİ 
Sector Tarım Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Kunduracı, Sector-
Tarım’ın kuruluş öyküsü ve yeni 
hedefleri konusunda önemli açıkla-
malarda bulundu. Şirketi 3 üniver-
site arkadaşı olarak kurduklarının 
bilgisini veren Kunduracı, şirketin 
kuruluş öyküsünü şöyle anlattı, 
“Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi’nde okuyan, sıra hatta ev ar-
kadaşları olarak 3 kişi kafa kafaya 
verdik ve bu şirketi kurduk. Üniver-
siteden mezun olduktan sonra bir-
kaç yıllık iş tecrübesinin ardından 
bu şirket 2002 yılında ortaya çıktı. 
Başlangıçta al-sat yapan bir firmay-
dık. Besleme ile başladık. Gelişme-
ye başladıkça yeni hedefler koyma-
ya başladık ve yeni projeksiyonlar 
oluşmaya başladı. 2006 yılında it-
halat yapmaya karar verdik. Dünya-
nın sayılı firmalarından biriyle gö-
rüşmelere başladık. Onlara Türkiye 
pazarını anlattık, kendimizi anlattık. 
İkna ettik ve ilk ithalatımızı yaptık. 
İç Anadolu’da da sektörümüzde ilk 
ithalat yapan firma olduk. Konya 
merkezli bir firma olarak ilk hede-
fimiz İç Anadolu bölgesine hitap 
etmekti daha sonra bu hedefimiz 
gittikçe büyüdü. İthalatla birlikte 

büyüme rekorları kırmaya başladık. 
Akabinde 2009’da sıvı gübre ithalatı 
yapan bir firma olduk.”
HEDEF TÜRKİYE’NİN İTHALATINI 

BİTİRMEK
Sektörde başarı adımlarını tek 

te tırmanmaya başlayan Sector Ta-
rım, kısa sürede Türkiye’nin sayılı 
firmaları arasına girme hedeflerini 
yakaladı. Bu başarının yenide he-
defleri de ortaya çıkardığını belirten 
Kunduracı, üretim yapma başarı-
larını şu şekilde anlattı, “2011 yı-
lında üretim yapmak amacıyla ilk 
girişimlerimize başladık. 2013 gibi 
Türkiye’de yaşanan olumsuzluklar, 
Suriye’deki sıkıntılar nedeniyle 

ihracat pazarımız büyük oranda 
kapanmıştı. Avrupa Birliği o dö-
nemki projeksiyonlar içerisinde 
daha sağlam bir ekonomik yapıda 
görünüyor ve bizim için iyi bir Pazar 
olabileceğini düşündük. Tabi Avru-
pa ülkeleri, AB normlarına uygun 

üretim alanı ve ürün istiyor. Biz de 
Fransa’daki partnerlerimizden des-
tek isteyerek AB normlarında fab-
rika yaptık. Zannediyorum şuanda 
Türkiye’nin en modern fabrikasıyız. 
Üretim kapasitesi anlamında da 
sayılı fabrikalarındanız, Avrupa’da 
ise 7. sıradayız. Buranın moderni-
zasyonu bizi biraz yordu ama he-
deflerimiz çok büyük. Bir üreticinin 
en büyük hayali ihracat yapmak ve 
ülkesine döviz getirerek ekonomiye 
katkıda bulunmaktır. Zaten böyle 
bir aşk, şevk yoksa ihracat yapma 
şansınız yok. Önce ülkenize aşık 
olacaksınız, üretim heyecanınız 
olacak bunun akabinde de neler ya-

pabileceğiniz sürekli geliştirecek-
siniz. Biz önce insana yatırım yap-
tık. İnsan kaynaklarının bu işin en 
önemli bölümü olduğunu gördük ve 
iyi bir kadro oluşturduk. Adım adım 
ilerliyor. 2019-2020 hedefimiz 101 
ziraat mühendisi ile Türkiye’yi 

adım adım dolaşmaktı. Hedefimiz 
doğrultusunda adım adım ilerli-
yoruz. Dışarıdan gelen personelle 
birlikte 60’ın üzerinde ekibimiz 
var. 4 tane bölge ofisi oluşturduk. 
Bitki besleme üretebiliyoruz ve 
ilaç üretimi yapabiliyoruz. Bütün 
kimyasal sistemini kurabiliyoruz. 
TSE normlarından daha yüksek bir 
laboratuvar kurduk. Bunları ülke-
yi sevmeden yapma şansınız yok. 
Çünkü çok ciddi maliyetler isteyen 
işler bunlar. Biz en iyiyi, en doğru-
yu yapalım istedik. Birkaç üniversi-
teden de danışmanlar oluşturduk. 
İlk hedefimiz Avrupa’ya ihracattı. 
Asya ülkelerinin yanında İspanya, 

Fransa gibi ülkelere ihracatlara 
başladık. Hayalimizi gerçekleştir-
meye başladık. Hedefimiz 21 Avru-
pa ülkesine ihracat yapmak. Latin 
Amerika ülkelerine de Pazar oluş-
turmaya çalışıyoruz. İnşallah istedi-
ğimiz ihracat seviyesine geleceğiz. 

Asıl hedefimiz Bor ve çinko gibi kay-
nakların ihracatını oluşturabilmek. 
Çünkü bunların kaynakları büyük 
oranda Türkiye’de. Yani yüzde yüz 
yerli ihracat yapmak hedefimiz. Di-
ğer türlü ithalata dayalı ihracat yap-
mak durumunda kalıyorsunuz ve 
bu sizi yoruyor. Döviz riski bir türlü 
azalmıyor ve bu bize risk aldırıyor. 
Bu tür hammaddenin Türkiye’de ol-
ması bizim için büyük bir avantaj. 
Hammaddeyi, diğer bileşenleri tü-
müyle Türkiye’de oluşturduğunuz 
zaman bizim açımızdan daha iyi 
olacak. İlk Hedefimiz 700 bin tonluk 
Avrupa pazarının 35 binini almak. 
Bunun için adım adım gidiyoruz. 
Ülkemizin ideali olan 2023’te bunu 
hemen hemen tamamlamış olaca-
ğız diye hedefliyoruz.”

DÜNYA MARKASI OLMAK 
İSTİYORUZ

“Türkiye’nin her yerinde varız” 
diyen Kunduracı, bin 400’ün üzerin-
de bayi ağlarının olduğunu söyledi. 
Kaliteden ödün vermeden çalış-
malarını sürdürdüklerini ve Türk 
markası olarak dünyaya isimlerini 
duyurmayı hedeflediklerini dile 
getiren Kunduracı, “Yurt dışında 
üretim alanları kurmak istiyoruz. 
Bunun için fizibilite çalışması ya-
pıyoruz. Projemizin ilklerinden biri 
Ukrayna. Burada büyük bir tarım 
pazarı var. Fizibilite çalışması bitti, 
ruhsatlarımızı kapattık. Ekonomik 
yapımız uyarsa 2019’da fabrikaya 
başlayacağız. Akabinde de Fransa 
ilk önceliğimiz olmak üzere Avru-
pa’da bir fabrika kurmak hedefimiz. 
Birkaç fabrika kurup dünyada iyi bir 
üretici marka olmayı hedefliyoruz. 
Böylece ülkemizin bir markası dün-
yaya yayılsın istiyoruz” ifadelerini 

kullandı.
ÜRETİM PORTFÖYÜ OLDUKÇA 

GENİŞ 
Üretim portföyü ile ilgili bilgi 

veren Kunduracı, “Sector Tarım 
taban gübresi, kimyasal gübre, 
organik gübre, spesifik gübre üre-
tebiliyor. Yeni yatırımlarımız taban 
gübresi üzerine olacak. Çünkü dün-
ya buna geçiyor. Büyük firmalara 
karşı bunu yapmak zorundaydık. 
Kimyasal gübreden daha ekonomik 
ürünler üretiyoruz. Türkiye de buna 
geçmeye başladı. Biz Türkiye ola-
rak neden bunu ithal edeceğiz? Bu 
düşünceyle üretimimize başladık. 
İthalat verilerimiz de düşmeye baş-
ladı” şeklinde konuştu. 

AR-GE’YE ÖNEM VERİYORUZ 
Sector Tarım olarak Ar-Ge’ye 

önem verdiklerini de dile getiren 
Kunduracı, bu anlamda üniversite-
lerden destek aldıklarını söyledi. 
“Selçuk Üniversitesi ile hiçbir za-
man iletişimimiz kopmadı” diyen 
Kunduracı sözlerine şöyle devam 
etti, “Ar-Ge konusunda da üniver-
sitenin kapıları bize sonuna kadar 
açık. Hocalarımızla birçok proje 
üzerine çalışıyoruz. Ege Üniversite-
si, Atatürk Üniversitesi’nden de bu 
konuda destek alıyoruz. Ayrıca bün-
yemizdeki arkadaşlarımızın üretti-
ği projeleri de değerlendiriyoruz. 
Mesela önümüzdeki günlerde bir 
projeye başlayacağız. Genç çiftçiler 
yetiştirme konusunda bir proje ha-
zırladı arkadaşımızın biri. Bu projeyi 
değerlendirdik. Bu proje sayesinde 
1 kişi kazandırsak ne mutlu bize. 
Çünkü çiftçiliği meslek haline ge-
tirmemiz, profesyonelleştirmemiz 
gerekiyor.” n HASAN AYHAN-
ABDULLAH AKİF SOLAK

Sector Tarım, 12 bin metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alan olmak üzere 20 bin 
metrekarelik AB normlarındaki üretim alanıyla, Türkiye’nin en modern tesisine sahip.

Sector Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kunduracı, kaliteden 
ödün vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini ve Türk markası olarak 

dünyaya isimlerini duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Konya’nın başarılı üreticilerinden Sector Tarım, Türkiye tarımı için önemli bir işe imza attığı gibi, bir Türk firması olarak dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sector Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kunduracı, Yenigün Gazetesi’nden 
Hasan Ayhan ve Abdullah Akif Solak’a şirketin kuruluşunu ve başarısını anlattı.

2009 yılında sıvı gübre ithalatı yapan bir firma haline gelen Sector Tarım, idealist bir düşünceyle Türkiye’yi bu alanda ithalattan kurtarmak istedi. Bu düşünceyle gerekli 
altyapıyı oluşturan Sector Tarım, Avrupa Birliği normlarında yaptığı üretim alanıyla Türkiye’nin en modern tesisini kurarak büyük bir başarıya imza attı.
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Köksallar Gıda firma sahiplerinden Selman Köse’nin oğlu Ahmet Timuçin sünnet olarak 
erkekliğe adım attı. Köse ailesini mutlu günlerinde dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı

Köse ailesi sünnet 
mutluluğu yaşadı

Köksallar Gıda firma sahiplerin-
den Selman Köse’nin oğlu Ahmet 
Timuçin sünnet olarak erkekliğe 
adım attı. Selman-Tuğba Köse çif-
tinin oğulları Ahmet Timuçin Cemo 
Düğün Salonu’nda düzenlenen sün-
net merasimi ile erkekliğe adım attı.  
Köse ailesini mutlu günlerinde akra-
baları, dostları ve sevenleri yalnız bı-
rakmadı. Düğüne katılan misafirler 

Ahmet Timuçin ile bol bol fotoğraf 
çektirdi. Köse ailesi misafirlerini ka-
pıda karşılayarak hayırlı olsun dilek-
lerini kabul etti.  Selman ve Tuğba 
Köse çiftinin mutlulukları gözlerin-
den okunuyordu. Yenigün Gazetesi 
olarak Ahmet Timuçin’e geçmiş ol-
sun dilerken, Selman- Tuğba Köse 
çiftini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MEC Vakfı, Kurban’da
yüzleri güldürecek

Mahmud Es’ad Coşan (MEC) 
Vakfı tarafından düzenlenecek 
“100 Bin Tebessüm Uluslararası 
Kurban Organizasyonu” için hazır-
lıklar başladı. Bu yıl “Gülümseyen 
Yüzbinler” sloganıyla 13’üncüsü 
gerçekleştirilecek organizasyonda, 
dünyanın dört bir yanındaki hayır-
severlerden alınacak vekaletlerle 
kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahip-
lerine elden teslim edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, 
bu yılki organizasyonda, açlık sı-
nırında zor bir hayat geçiren En-
donezya’daki yüzbinlerce aileye 
kurban etlerinin ulaştırılacağı bil-
dirildi.

MEC Vakfı’nın, dünyanın bir-
çok ülkesinden katılan hayırsever-
lerin vekaletleriyle kesilen kurban-
ların, ilk elden ve layıkıyla ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmasını görev edin-
diği vurgulanan açıklamada, şun-
lar kaydedildi:

“MEC Vakfı, bu yıl da yüzbin-
lerce insanın yüzünde bir gülüm-
seme, kalbinde bir ışık, sofrasında 
bir lokma olmak için var gücü ile 
çalışıyor. Coğrafi olarak uzaklarda 
olan, açlık sınırında zor bir hayat 
geçiren Endonezya’daki Müslü-
manlara unutulmadıklarını hatır-
latmak için en güzel vesile olan 
kurban bağışı, vekaletin alındığı 
andan, ihtiyaç sahibine ulaşana ka-
dar özenli, sistemli ve disiplinli bir 
yolculuktan geçiyor. İbadet has-
sasiyetiyle kesilen kurbanlar, bir 
Müslümandan, ihtiyaç sahibine bir 
hediye olarak teslim ediliyor. Yüz-
binlerce aileye kurban eti ulaştıran 
MEC Vakfı, bu yılki büyükbaş ve 
küçükbaş kurban bedelini 845 lira 
olarak belirledi. Sadece internet 
üzerinden gerçekleştirilecek veka-
let işlemleriyle ilgili detaylı bilgiye 
kurban.mecvakfi.org adresinden 
ulaşılabilir.” n HABER MERKEZİ

Asfora Marketler Zincirinin 18. mağazası olan Yazır şubesi gerçekleştirilen tören ile açıldı. Asfora 
Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Habib Güngör, 60 kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı

Asfora, 18. şubesini
Yazır’da hizmete açtı

Asfora Marketler Zincirinin 
18. Mağazası, Elmalı Hamdi Bey 
Yazır Caddesi üzerine açıldı. Ger-
çekleştirilen açılış törenine Konya 
Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Ka-
raca, Çelikkayalar Marketler Zin-
ciri Genel Müdürü Ali Kaya’nın 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 
Açılıştan önce konuşmalarını 
gerçekleştiren Asfora Marketler 
Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib Güngör 18. Mağazalarını 
Yazır halkı ile buluşturduklarını 
ifade eden sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Asfora Marketler 
Zincirimizin 18. Halkasını Yazır 
Mahallemize açmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. 18 mağazamızın 7 
tanesi Selçuklu bölgesinde. İn-
şallah bu mağazamız ile beraber 
sayıyı 8’e çıkartmış olduk. Konya 
Perakendeciler Derneği olarak 

da Konya’mıza hem iş istihdamı 
hem de gençlere iş imkânı sağ-
lıyoruz. Marketimiz 2 bin 500 
metrekare ve 2 kattan ibarettir. 
60 personel istihdamı da sağlı-
yoruz” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Habib Güngör
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AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Fikri Burak Civcik, Nazlı Sena ile hayatını 
birleştirdi. Genç çifti mutlu günlerinde dostları sevenleri ve akrabaları  yalnız bırakmadı 

Nazlı Sena ve Fikri Burak
mutluluğa ‘Evet’ dedi

Hakim Oto Firma sahiplerinden 
ve AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcısı Fikri Burak Ci-
vcik,  İnce ailesinin kızı Nazlı Sena 
ile dünyaevine girdi. Selma- Ad-
nan İnce çiftinin kızı Nazlı Sena ile 
Nurten – Süleyman Civcik çiftinin 
oğlu Fikri Burak Öncü Düğün Salo-
nu’nda düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. Genç çifti mutlu 
günlerinde İnce ve Civcik ailelerinin 
yakınları ile dostları ve sevenleri yal-
nız bırakmadı. Genç çiftin nikah şa-

hitliğini AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta ve , Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer yaptı.  İnce ve Civcik aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak ha-
yırlı olsun dileklerini kabul etti. Dü-
ğüne katılan misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. Yenigün 
Gazetesi olarak Nazlı Sena ve Fikri 
Burak’a bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, İnce ve Civcik ailelerini de 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Okul servis aracı
şoförlerine eğitim

Konya Minibüsçüler Odası  ve 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Okul Servis Araçları 
Şoförlerine eğitim verildiğini söy-
ledi. Karabacak, “25.10.2017 tari-
hinde yürürlüğe giren Okul Servis 
Araçları Hizmet yönetmeliği kap-
samında Okul Servis Aracı şoförler 
ve Rehber Personellerinin almak 
zorunda oldukları eğitimler var. 
Bu kapsamda Konya Minibüsçüler 
ve Servisçiler Odası, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve İl Halk Eğitim Mü-
dürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 
5 günde 30 saat süreli eğitimler 
Meram, Karatay ve Selçuklu Halk 
Eğitim Merkezlerinde devam et-
mektedir” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezinde dü-
zenlenen Seminerler sonucun-
da seminerlere katılan şoförlere 

plaketlerini Konya Minibüsçüler 
Odası Genel Sekreteri Harun Gün, 
Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Özgüç 
verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çankırlı’nın kızı Büşra, Koyuncu ailesinin oğlu 
Galip ile dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı 

Çankırlı ve Koyuncu 
aileleri akraba oldu
Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Murat Çankırlı’nın kızı 
Büşra,  Koyuncu ailesinin oğlu Galip 
ile dünya evine girdi. Gülay-Murat 
Çankırlı çiftinin kızı Büşra ile Behi-
ye-Mustafa Koyuncu çiftinin oğlu 
Galip Umman Düğün ve Toplan-
tı Merkezi’nde düzenlenen düğün 
töreni ile dünyaevine girdi. Düğün 
törenine Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet 
Arıcı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, MÜSİAD Kon-
ya Şubesi 5.Dönem Başkanı Aslan 
Korkmaz, MÜSİAD Konya Şube-
si 6.Dönem Başkanı Lütfi Şimşek, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Genç MÜ-

SİAD Konya Şubesi 6. Dönem Baş-
kanı Emre Babayiğit, Konya Sanayi 
Odası Başkan Vekili Ömer Saylık, 
Konya Ticaret Odası yönetim kuru-
lu üyeleri, MÜSİAD Konya Şubesi 
yönetim kurulu üyeleri ile Çankırlı 
ve Koyuncu ailelerin akrabaları, ya-
kınları katıldı.  Çankırlı ve Koyuncu 
aileleri misafirlerini kapıda karşıla-
yarak hayırlı olsun dileklerini kabul 
etti. Düğüne katılan misafirler genç 
çift ile bol bol fotoğraf çektirmeyi ih-
mal etmediler. Genç çiftin nikahını 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay kıydı. Yenigün 
gazetesi olarak Büşra ve Galip’e bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Çankırlı ve Koyuncu ailelerini tebrik 
ederiz. n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Muharrem Karabacak
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Seydişehir ilçesinde hububat eleme işlerinde 
kullanacak modern selektör sisteminin temeli 
atıldı. Karabulak Mahallesi’ne kurulacak ve 
hububat eleme işlerinde kullanacak selektör 
sisteminin temeli, Ziraat Odası Başkanı İsmail 
Korkmaz’ın katılımıyla atıldı. Ziraat Odası 
Başkanı Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, 
ilçede önemli bir projeye daha imza attık-
larını belirterek, yöre çiftçilerinin ihtiyacını 
giderecek kapsamlı ve modern bir selektörün 
temelini attıklarını söyledi. Korkmaz, “Çiftçi-
lerimiz mahsulü getirdiğinde sadece selektör 
sistemine boşaltılacak, elemesini yapıp el 
vurmadan traktörüne yükleyecek. Ayrıca 
selektör tohumdan çıkan yabancı maddelerin 
kırılmasını da yapmaktadır” diye konuştu.
n AA

Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler 
üzerine cami önlerinde ve vatandaşların 
yoğun olduğu yerlerde vicdani duyguları 
suistimal eden dilencilere gerekli işlemleri 
uyguluyorlar. Çalışmaları takip eden Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven, “Vatandaşla-
rımızdan gelen yoğun şikayet üzerine Em-
niyet mensuplarımız ve Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerimiz dilencilerle ilgili gerekli işlemleri 
uyguluyorlar. Dilencilerin duygu sömürüsü 
ile hemşehrilerimizi rahatsız etmelerine 
izin vermiyoruz, vermeyiz. Bu noktada 
vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Hububat için 
modern selektör

Ereğli’de dilencilere 
geçit verilmiyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İsrail Parlamen-
tosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasasını 
kınadı.  Necmettin Erbakan Üniversitesinden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada şöyle denildi: “İsrail Parlamentosu ta-
rafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, ülkenin 
yüzde 20’sini yok saymaktadır. Yeni yasa, evrensel hukuk 
ilkelerini açıkça çiğnemenin en somut göstergesidir. Irkçılı-
ğın resmi hale geldiği yeni düzenleme, 1933 yılında Yahu-

dilere yapılan ile çok ciddi düzeyde benzeşmektedir. Ülkede 
kendi kaderini tayin etme hakkının sadece Yahudilere ve-
rilmesi, resmi dilin sadece İbranice olarak kabul edilmesi, 
Yahudi şeriatının referans alınması ve Kudüs’ün tek taraflı 
olarak İsrail’in başkenti olması kabul edilemez. İsrail’in ırkçı 
devlet olduğunun göstergesi olan bu yasayı kınıyor, ulusla-
rarası toplumu göreve davet ediyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

NEÜ, İsrail’in kararını kınadı

Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanından ilk ihracat yapıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü, “Hava kargoyu sanayicilerimiz her geçen gün daha fazla kullanılmaya başladı” dedi

Sanayicilerin hava 
kargoya ilgisi artıyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi 
tarafından şehre kazandırılan Hava 
Kargo ve Geçici Depolama Alanı, 
hizmeti sanayicilerin ayağına ge-
tirdi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 
gümrüklü hava kargo taşımacılığı 
hizmeti verilmeye başlanan alanda, 
7 ayda 157 bin tonun üzerinde işlem 
yapıldı. Ayrıca hava kargo alanından 
ilk ihracat da geçtiğimiz günlerde 
Bürotime firması tarafından Suudi 
Arabistan’ın Başkenti Riyad’a ger-
çekleştirildi. 

Konya OSB’nin Konya’ya kazan-
dırdığı Hava Kargo ve Geçici De-
polama Alanı hakkında bilgi veren 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, “Daha önce Konyalı sa-
nayicilerimiz hava kargo hizmetini 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller-
den alıyordu. Biz de sanayicilerimize 
hem zaman kazandırmak hem de 
maliyetlerini düşürmek amacıyla 
Konya Havaalanımızın eski VİP giri-
şini Hava Kargo ve Geçici Depolama 
Alanına çevirerek, burada gümrüklü 
hava kargo taşımacılığı hizmeti ver-
meye başladık. Konya OSB’mizin bu 
yatırımı sanayicilerimiz tarafından 
her geçen gün daha fazla kullanıl-
maya başlandı. Konyalı sanayicileri-
miz, geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu 
yılın Haziran ayı sonuna kadar Tür-
kiye’nin farklı illerine 69 bin 411 ton 
mal gönderdi, 87 bin 897 ton da mal 
kabul etti.  Böylece 7 ayda 157 bin 
tonun üzerinde gelen-giden hava 
kargo hizmeti vermiş olduk” şeklin-

de konuştu. 
Hava Kargo ve Geçici Depo-

lama Alanından ilk ihracatın ise 
geçtiğimiz günlerde yapıldığı bilgi-
sini paylaşan Kütükcü, ilk ihracatın 
Konya’da büro mobilyaları üreten 
Bürotime Mobilya tarafından THY 
ile Suudi Arabistan’ın Başkenti Ri-
yad’a gerçekleştirildiğini kaydetti. 
Konya Hava Kargo ve Geçici Depo-
lama Alanı geçtiğimiz yılın Aralık 

ayında hizmet vermeye başlamış, 
resmi açılışı ise bu yılın mayıs ayın-
da Konya Valisi Yakup Canbolat, AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Cenap Aşcı, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, THY 
ve Devlet Hava Meydanları yetkilile-
ri ile sanayicilerin katıldığı bir tören-
le yapılmıştı.
n HABER MERKEZİ

‘KKTC, Kıbrıs Türkü’nün öz vatanıdır’
Karatay Belediyesi, Kıbrıs Barış 

Harekatının 44. yıl dönümü mü-
nasebetiyle Muharip Gaziler Der-
neği’nin Şube Başkanları ve 81 ilin 
temsilcileri onuruna yemek düzen-
ledi

 Yemeğe; Türkiye Muharip Ga-
ziler Derneği Genel Başkanı Emekli 
Albay Mehmet Şükrü Tandoğan, 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Konya Şube Başkanı Mustafa Bu-
ğur, Konya Garnizon Komutanı Hv. 
Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, Efsane Komutan Emekli Piya-
de Komando Albay Orhan Ceylan, 
81 vilayette derneği temsil eden 
şube başkanları, temsilcileri, eşleri 
ve Kıbrıs Gazileri katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derne-

ği üyeleri ve temsilcileri ile bir araya 
gelmekten duyduğu mutluluğu dile 
getiren Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Gazilerimizin 
yaşam standartlarını yükseltici fa-
aliyetlerde bulunmak gibi ulvi bir 
gayeye hizmet eden Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği’nin çok de-
ğerli yetkilileri, bu sıcak ve samimi 
sofrada sizlerle bir arada olmaktan 
onur duyduğumu ifade eder, hepi-
nizi en kalbi hislerle selamlarım. Hz. 
Mevlana’nın diyarına hoş geldiniz.  
Bugün Kıbrıs’ta soydaşlarımız rahat 
edebiliyorsa sizlerin verdiği o müca-
deleler sayesinde. Ben hem Kıbrıs 
şehitlerimizi hem de tüm şehitleri-
mizi rahmetle yâd ediyorum. Allah 
ruhlarını şad,  mekânlarını cennet 
etsin. Gazi olan tüm vatandaşla-

rımıza da uzun ve sağlıklı ömürler 
diliyorum. Gerçekten tarih boyunca 
bizimle uğraşanlarla, bizi haritadan 
silmek isteyenlerle mücadele ettik. 
Yarınlarımızı da; ülkemizin bağım-
sızlığı, Türk vatanının bölünmez 
bütünlüğü, millî birlik ve beraberli-
ğimizin korunması için üstün feda-
karlıklar göstererek canı, kanı paha-
sına, ölümüne göğsünü siper etmiş 
şehit ve gazilerimizin verdikleri 
onurlu mücadelelere borçlu kala-
cağımızın idrakindeyiz” ifadelerine 
yer verdi.

Karatay’da olmaktan dolayı 
mutlu olduklarını belirten Türki-
ye Muharip Gaziler Derneği Genel 
Başkanı Emekli Albay Tandoğan 
ise, “Burada gördüğünüz gaziler 
Türkiye’nin dört bir yanından gel-

diler. 1974 yılında Kıbrıs Barış Ha-
rekatı’na katıldılar. Kıbrıs Barış Ha-
rekatı sayesinde, Kıbrıs Adası barış 
ve huzur içindedir. Kıbrıs Türkü 20 
Temmuz 1974’ten itibaren kendi 
vatanında ve kendi bayrağının altın-
da hür ve bağımsız yaşamaktadır. 
Uğruna kan dökülen, can verilen 
bu toprak artık Kıbrıs Türkü’nün öz 
vatanıdır. Kıbrıs’ta kazanılan vatan 
toprağı asla geri verilemez ve kade-
rine terk edilemez” dedi. 

 Kendilerini Karatay’da misa-
fir eden Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür eden 
Başkan Tandoğan, Türkiye’nin bir-
lik ve beraberliğini bozmaya kimse-
nin gücünün yetmeyeceğini söyle-
yerek konuşmasını bitirdi.
n HABER MERKEZİ

Yaza susamış 
bir kışın, bütün 
hasretleri kıskan-
dırırcasına ağladığı 
bir ikindi vaktiydi. 
Gün, akşam olmak 
ile hala aydınlık kal-
mak arasında cebel-
leşiyordu ya, bu can 
çekişin bir fayda-
sının olmayacağını 
anladığı saatlerdeydi 
zahir. Yani ki güneşin hepten 
kaybolmak üzereyken, dünya-
da ebedi kalma arzusunu çığlık 
çığlığa yeryüzüne haykırmak 
istediği o uğursuz ikindi vakitle-
rinden biriydi… 

Bu vakitlerde, şehirler şehri 
İstanbul’un göğsünde kalmış, 
gizli saklı gecekondu mahal-
lelerinden birinde, sokağın en 
sonunda kalan ve pencereleri 
ıssıza çalan bir evin kapısı açıldı 
hışımla. Kapı korkmuştu, ev de 
öyle. İkisi aynı anda titremişti. 
İçeri giren ise, bedeni tüm bu 
hoyratlığa yakışmayacak olan, 
zayıf mı zayıf, heybetten yoksun 
bir güzellikti.

Allah gücü, kudreti, heybeti, 
azameti erkeğe vermişti. Tüm 
bunların karşılığında kadına ise 
güzellik vermişti. O yağmur 
vakti, sırılsıklam içeri giren bi-
çare ise bu verilmişlikten fazla-
ca nasipli olmalıydı. 

Hani bir an kalem günah 
mürekkebine değse ve kelâm da 
buna müsaade etse, yazan kişi 
farzımuhal deyip Tanrı’nın tek 
olmadığını, tanrıçaların olduğu-
nu söylese kâinatta. Sonrasında 
o kızılca kıyamet yağmurun se-
bebini illa ki tufandan saklanan 
bu güzel kadına verirdi. Belli ki 
kıskanan, güzellik tanrıçaları 
olacaktı. Haset edilen ve zen-
ginliği keseler dolusu altınla de-
ğil bedeni ile ölçülen de yine o 
kadından başkası olmayacaktı.   

Adı, bu hikâyede zikredilme-
mişti. Edilmeyecekti de. Bütün 
hemcinslerinin hasret müsaba-
kasındaki temsil görevi ona ve-
rilmiş gibi, ismi “Kadın” olarak 
kalacaktı. 

Gecekondu mahallesinde 
kalmış pencereleri ıssıza çalan 
evine hışımla giren kadın, önce 
çamura bulanmış ayakkabılarını 
çıkardı kapının eşiğine. Sırılsık-
lam olmuş çoraplarını da eline 
alıp, ıslak ayaklarının zarafetini 
dokundurdu yerdeki eskimiş 
ahşaba. 

Buz gibi sofadan yürüyüp 
odasına girdi. Yorulmuştu. Ya-
tağına külçelerce ağırlığı bırakır 
gibi oturdu. Seneler var ki, sırı 
dökülmüş, eski karyola da bu 
ağırlığı taşımaktan yorulmuştu.

Neden sonra, ıslanmış elbi-
senin ayazı iliklerine işlemeye 
başlayınca ellerini düğmelerine 
götürdü kadın. Hemen oracığa, 
gecekondu mahallesinin yor-
gun evinde, eskimiş ahşapla 
kaplı zemine bıraktı elbisesini. 
Acele etmeliydi. Yağmur dindi 
dinecek; beklenen geldi gele-
cekti. 

Giyindi, mutfağa yürüdü. 

Parmak uçlarına 
yükselip dolabın 
üstündeki bakır cez-
veye uzandı. Eğildi, 
raftaki gümüşlük-
ten kahveyi çıkardı. 
Tarifini milyon kez 
tekrar ettiği şeyi 
unutmak istedi o an. 
Beklediği, gelecek 
olan yani ki, kahve 

değil çay severdi. 
Kahveyi seven kadındı. Ba-

kışlarının güzelliği kahveden, 
kahvenin güzelliği ise telvesin-
dendi. 

Çayın güzelliği demindendi. 
Beklediğinin güzelliği hasretin-
den... 

Fakat yine de çay koymadı 
ocağa. Cezalıydı, gecikmişti. 
Gelmeyeli onca zaman geç-
mişti. Çay değil, kahve içsin o 
kadardı. Kahvenin adı hatırdı. 
Gelmemesi ise ayıp... Ayıp, 
nefisten idi; aşk, fıtrattan… 
Sevmek, âşıktan idi; aşk, yara-
tandan… 

Ocağın üzerindeki çelik çay-
danlığı hızla alıp çekti kenara. 
Biraz daha beklerse dayana-
mayıp demleyecekti, biliyordu. 
Bu yüzdendi, çayların kutu kutu 
bitmesi lâkin bir avuç kahvenin 
gümüşlükte yıllanması. 

Suyu doldurdu cezveye, 
kahveyi de. Ateşi yaktı, cezveyi 
koydu paklanmak için yaratıl-
mış ilk cezanın üzerine. Çay ile 
kahvenin vazgeçilmez tadı bun-
dandı ki, ikisi de ateş ile suyun 
harmanından geçerdi: paklan-
manın iki şartından. Sudan ve 
ateşten…

Kahvesini pişirdi kadın. Bü-
tün günahlarını yaktı elindeki 
hatırlığın. Bütün günahlarını 
yıkadı. Fazla geleni taşırdı şe-
kersiz kahvenin. Burası yıkan-
mamış olmalıydı. Yıkanmayan 
kısmı muhakkak, aşkın değdiği 
yerdendi.

 Sararmış fincanı eline 
alıp sofaya geçti. Aksayan bir 
sandalye yerleştirdi pencere 
kenarına. Yağmur dinmemiş-
ti ama dineceği gelmişti artık. 
Sevdiği gelmemiş, geleceği de 
yok gibiydi. Oysa kadın yine de 
bekleyecekti. Gelirse eğer çay 
demleyecekti. 

Kahvesinden bir yudum 
aldı. Kahve kahve bir bakış düş-
tü aklına. Onca zaman sonra 
yüreğinde bıraktığı hatırından 
utandı. Bir yudum daha aldı. 
Fincanın içindeki zengin siyah-
lığın kokusu ona uzunca boylu 
bir esmerliği hatırlatmıştı. Bir 
yudum daha almadan fincan-
dan çıkan dumanı kokladı. Ko-
kusunu da hatırlamıştı. Biraz 
öfke, biraz aşk biraz da hasret 
gibi kokuyordu. Kahve kokusu, 
ne çok şey anlatıyordu. 

Fincanın dibinde kalmış 
telveden süzülen son ıslaklığı 
yutarken kadın, bütün hatırla-
dıklarından utanmıştı. Fincanı 
pencerenin eşiğine koyarken 
fark etmişti. Yağmur dindi di-
necek, beklediği geldi gelecek 
gibiydi.

KAHVE KOKUSU

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Memiş Kütükcü
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Beyşehir ilçesinde, yıldırım düş-
mesi sonucu ormanlık alanda çıkan 
yangın kısa süre içerisinde yangın 
söndürme tankeriyle olay yerine 
ulaşarak ilk müdahaleyi yapan muh-
tar ve ailesi tarafından büyümeden 
söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Çukurağıl Mahallesi’n-
de ormanlık alanda çıkan yangına 
ilk müdahale Çukurağıl Mahallesi 
Muhtarlığı tarafından yapıldı. Çam 
ve ardıç ağaçlarının bulunduğu or-
manlık alandaki yangın, muhtarlığa 
ait yangın söndürme tankeriyle ya-
pılan müdahalenin ardından daha 
da geniş bir alana yayılmadan kont-
rol altına alındı. Yangın ihbarı üzeri-
ne bölgeye gelen orman söndürme 
arazözleri de soğutma çalışması ger-
çekleştirdi. 

Çukurağıl Mahallesi Muhtarı İs-
mail Hakkı Sarıkaya, ormanlık alan-
da yıldırım düşmesi sonucu çıktığı 
belirlenen yangına oğluyla birlikte 
tankerle su sıkarak müdahale ettik-
lerini belirterek, “Kısa süredeki mü-
hahalemiz bölgemizdeki ormanlık 
alanı büyük bir felaketin eşiğinden 
kurtardı. Daha sonra bölgemize in-
tikal eden orman teşkilatına bağlı 
yangın söndürme arazözleri de so-
ğutma çalışmalarıyla müdahalede 
bulunmuştur. Yangında küçük çaplı 
bir örtülük alan zarar görmüştür” 
dedi.
n İHA

Göçük altında kalan 
santral işçisi defnedildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde-
ki Yatağan Termik Santrali’nde 
kömür bandının çökmesinin ar-
dından cansız bedenine ulaşılan 
Sezgin Kılıç’ın cenazesi, Tuzlukçu 
ilçesinde toprağa verildi. Sezgin 
Kılıç’ın cenazesini Tuzlukçu’daki 
baba ocağına getiren cenaze ara-
cını gören anne Şükran ve baba 
Cezmi Kılıç ile eşi Şahender Kılıç 
gözyaşı döktü.

Kılıç’ın cenazesi, öğle nama-
zına müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından ilçe mezarlığına 
defnedildi. Cenaze törenine, Tuz-
lukçu Belediye Başkanı Nurettin 
Akbuğa, Türkiye Enerji, Su ve Gaz 
İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Muğla 
Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçe-

lik, termik santral işçileri ve vatan-
daşlar katıldı.
n AA

İbrahim ve Fadime Kartop çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü olan 3 yaşındaki Ecrin, çarpık ayaklı olarak 
dünyaya geldi. Neşe dolu olan Ecrin’in dizlerinin üzerinde yürümeye çalışması ise görenlerin içini burkuyor

Minik Ecrin, ayaklarının 
üzerinde yürümek istiyor

Karamanlı aile, çarpık ayaklı 
olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki 
kızları Ecrin’in yaşıtları gibi yürü-
yebilmesi için kendilerine yardımcı 
olunmasını istiyor.

Merkeze bağlı Paşabağı köyün-
de ikamet eden İbrahim (37) ve Fa-
dime Kartop çiftinin 5 çocuğundan 
dördüncüsü olan 3 yaşındaki Ecrin, 
çarpık ayaklı olarak dünyaya geldi. 
Ailenin maddi durumunun iyi olma-
ması sebebiyle Ecrin’e 6 aydır halası 
Şerife Şimşek bakıyor. 

Yeşil kartı olan ve köyünde gü-
nübirlik işçi olarak çalıştığını anla-
tan baba İbrahim Kartop, kimseden 
para istemediğini, sadece kızının yü-
rümesi için yol gösterilerek yardımcı 
olunmasını istediğini söyledi. Kızının 
yürüyebilmesi için çok uğraştığını 
anlatan baba Kartop, “Kızımı doğ-
duğunda Karaman ve Konya’daki 

hastanelere götürdüm. Sonuç olarak 
ameliyat olursa bizim gibi, olmasa 
da yürüyebileceği söylendi. Bu ko-
nuda Cumhurbaşkanımdan yardım 
bekliyorum” dedi. 

“ECRİN, NEŞE DOLU BİR ÇOCUK” 
Aydın’da yaşayan ve altı aydır 

Ecrin’e kendisinin baktığını belirten 
halası Şerife Şimşek de, “Ecrin’i Ad-
nan Menderes Üniversitesi Uygula-

ma ve Araştırma Hastanesine götür-
düm. Doktor bana Ecrin’in yapılacak 
olan tedavi sonucu iyileşebileceğini, 
ancak tedavi sürecinin uzun süreli 
ve epey uğraştırıcı olacağını söyledi” 
şeklinde konuştu. Ecrin ile dışarıya 
çıktıklarında top oynayan çocukları 
görünce yüz ifadesinin değiştiğini 
aktaran Şimşek, “Cumhurbaşka-
nımızdan ve eşi Emine hanımdan 
özellikle yardımlarını bekliyorum. 
Ecrin için istiyoruz. Eğer benim 
maddi durumum olsaydı gerçekten 
kimseden bir şey beklemezdik. Ec-
rin’in bizim kadar olmasa da kendi 
ayaklarının üzerinde durabilecek 
şekle gelmesini istiyoruz. Çocuklarla 
oyun oynamasını, bizim gibi koşma-
sını istiyorum” diye konuştu. Neşe 
dolu olan Ecrin’in evin içinde dizleri-
nin üzerinde yürümeye çalışması ise 
görenlerin içini burkuyor. n İHA

Yıldırım düştü, ormanlık alan yandı

Kontrol ettiği pompalı tüfekle yanlışlık-
la arkadaşını vurduğu öne sürülen genç 
gözaltına alındı. İddiaya göre, bir arkadaşının 
düğününe giden H.A. (17), evine dönerken 
merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi 
Fahri Efendi Caddesi’nde yanındaki pompalı 
tüfeği kontrol etmek istedi. Bu sırada tüfeğin 
yanlışlıkla ateş alması sonucu çıkan saçma-
lar, yanındaki arkadaşı Yunus Emre S’ye (18) 
isabet etti. Kalçasından yaralanan Yunus 
Emre S, 112 Acil Servis ekiplerince Konya 
Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaçan H.A, 
kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. İfa-
desi alınan H.A. işlemlerinin ardından Çocuk 
Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
n AA

Beyşehir’de meydana gelen iki ayrı trafik 
kazasında 4 kişi yaralandı. İlk kaza Çiçekler 
Mahallesi yolunda meydana geldi. Cüneyt 
Kökboyun (33) idaresindeki 42 H 6847 
plakalı otomobil, Beyşehir istikametin-
deyken kontrolden çıkarak Bada Köprüsü 
yanındaki sulama kanalına düştü. Kazada 
yaralanan sürücü Kökboyun, Beyşehir Dev-
let Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer 
kazaysa Beyşehir-Konya karayolunun 20. 
kilometresindeki Doğanbey Mahallesi yol 
ayrımında meydana geldi. Bayram Akdo-
ğan yönetimindeki 06 DR 667 plakalı hafif 
ticari araç, Mustafa Uluçam’ın kulandığı 42 
DZ 710 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 
sürücüler Akdoğan ve Uluçam ile Öner 
Akyüz yaralandı. n AA

Pompalı tüfekle
arkadaşını vurdu

İki ayrı kazada
4 kişi yaralandı

Babasının kullandığı traktörün arka kısmına takılan sa-
man makinesinin şaftına takılan 4 yaşındaki Muhammed 
Ali hayatını kaybetti.  Olay, merkez Meram ilçesi Karahü-
yük Mahallesi Akasma Sokak üzerinde bulunan müstakil 
evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir sokak 
üzerinde bulunan ve hayvancılık yapan evde çalışan İbra-
him El Muhammed hayvanlar için yem karmaya başladı. 
Bu sırada İbrahim El Muhammed’in 4 yaşındaki oğlu Mu-
hammed Ali El Muhammed babasının kullandığı traktörle 
şaftın arasına sıkıştı. Oğlunun sıkıştığını fark eden İbrahim 

El Muhammed makineyi durdurarak oğlunu kurtardı. Ya-
şanan olayın ardından aile durumu polis ve sağlık ekiple-
rine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekiplerinin 
ilk kontrollerinin ardından Muhammed Ali’nin hayatını 
kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri incele-
melerde bulundu. Oğlunu kurtarmaya çalışan İbrahim El 
Muhammed kanlı gömleğiyle oturarak olup bitenleri izledi. 
Muhammed Ali’nin cansız bedeni incelemelerin ardından 
otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 
n İHA

Şafta takılan çocuk hayatını kaybetti

Karamanlı aile, çarpık ayaklı olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki kızları Ecrin’in 
yaşıtları gibi yürüyebilmesi için kendilerine yardımcı olunmasını istiyor.
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Konya’da, İsveç seçimleri kampanyası!
İsveç’te, Eylül ayında yapıla-

cak genel ve yerel seçimler için 
bütün yurt dışı temsilciliklerin 
yanı sıra çok sayıda İsveç vatan-
daşlığına sahip kişinin bulunduğu 
Kulu ilçesinde seçim kampanya-
ları yürütülüyor. Sosyal Demokrat 
Parti ile Yeşiller Partisinin azınlık 
koalisyonunun iktidarda olduğu 
Avrupa Birliği (AB) ülkesi İsveç’te 
9 Eylül’de düzenlenecek genel ve 
yerel seçimler için geri sayım de-
vam ediyor. İsveç’te 50 bine yakın 
Kululunun bulunması ve bunun 
da 40 bine yakınının İsveç vatan-
daşlığına sahip olması nedeniyle 
partiler her seçimde olduğu gibi 
bu seçimde de Kulu’da aktif seçim 
kampanyası yürütüyor. 

İsveç’te sağ Liberal Merkez 
Partisinden ilk defa birinci sırada 
milletvekili adayı gösterilen ilk 
Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki 
Mikail Yüksel, Kulu’da seçim çalış-
malarına başladıklarını söyledi. Oy 
kullanma işleminin 18 Ağustos’ta 
başlayacağını belirten Yüksel, şöy-

le konuştu:
“Kulu’da 18 Ağustos’ta İsveç 

Fahri Konsolosluğu’nda sandık 
kurulacak. İsveç vatandaşlarının 
demokratik haklarını kullanmaları 
önemli. Kurban Bayramı olmasın-
dan dolayı birçok vatandaş burada 
olacaktır. Oylarını kime verirlerse 
versinler, önemli olan bu seçimde 

mutlaka oy kullansınlar. Partinin 
amblemini ve posterlerimi Kulu 
sokaklarına astık. Seçmenden oy 
istiyoruz. Başta hemşehrilerim ol-
mak üzere İsveç vatandaşı bütün 
Türklerin oyuna talibim. Zira bu 
seçim çok önemli.”

Yüksel, İsveç’te ırkçı partinin 
yükselişte olduğunu aktararak, 

“Buna dur demek lazım. İsveç’te 
Türklerin seçimlere katılımı çok 
düşük. Yüzde 15 civarında. Ku-
lu’da çalışmalarımız iyi gidiyor. 
Vatandaşlarla birebir irtibata ge-
çiyorum. Göteborg’dan liste başı 
aday olduğum gibi aynı zamanda 
genel seçimlerde de adayım” dedi.

İşsizlik, İslamofobi ve yabancı 

düşmanlığı gibi konular üzerinde 
durduğunu anlatan Yüksel, şunları 
kaydetti: “Irkçı İsveç Demokratlar 
Partisi yükselişte. Kamuoyu araş-
tırmalarında ikinci parti durumun-
da. Bu partide yabancı düşmanlığı 
yapan siyasetçiler var. Biz de tam 
tersi yabancı dostu partiyiz. İsla-
mofobi ve yabancı düşmanlığıy-

la demokratik yollarla mücadele 
edeceğiz. Bu yolda en büyük etken 
yabancı kökenli vatandaşların se-
çimlere katılım sağlaması ve bu 
ırkçı partiye dur demesi lazım. Şu 
anki hükümet bu konularda yeter-
siz.” 

Öte yandan eylüldeki seçim-
lerde Mikail Yüksel dışında Kulu 
kökenli iki milletvekili adayı daha 
bulunuyor. Sağ Liberal Merkez 
Partisi Östergötland bölgesi ikin-
ci sırada Muharrem Demirok ile 
Sosyal Demokrat Partisinin 10. 
sıradan Stockholm adayı Sultan 
Kayhan seçimlerde yarışacak. 
Konya’nın Kulu ilçesi İsveç’e ver-
diği göçler nedeniyle bu ülke siya-
setinde önemli yer tutuyor.  2014 
yılındaki seçimler sırasında da 
Kulu’da sandık kurulmuş ve par-
tiler ilçede aktif çalışma yapmıştı. 
2009’da ise dönemin İsveç Baş-
bakanı Fredrik Reinfeld, Kulu’yu 
ziyaret ederek seçim çalışmalarını 
ilçede başlatmıştı.
n AA

Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile bazı bakanlıklara bakan 
yardımcısı ataması yapıldı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Ba-
kanlıklarına, bakan yardımcılarını 
atadı. Sağlık Bakanlığı bakan yar-
dımcılığına Konyalı olan Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven atandı. 
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcı-
lığına, Prof. Dr. Muhammet Gü-
ven’in atanması hakkındaki karar 
21 Temmuz 2018 tarihli ve 30485 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

MUHAMMET GÜVEN KİMDİR ?
Muhammet Güven 1966 yılın-

da Konya’da doğdu. 1989 Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 
olan Güven, uzmanlık eğitimini Er-
ciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1995) 
ve Yoğun Bakım Ana Bilim Da-
lında (2011) gerçekleştirdi. Birçok 
kurum içi görevlerde bulunan Prof. 
Dr. Muhammet Güven ín 100´ün 
üzerinde bilimsel makalesi var. Bir 
dönem Türk Dahili ve Cerrahi Bi-
limler Yoğun Bakım Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanlığını da yürüten 
Güven, birçok yurt içi ve yurt dışı 
dergilerde hakemlik yaptı. Avrupa 
Yoğun Bakım Derneği’ne üye olan 
Güven; İngilizce, İspanyolca ve 
Fransızca biliyor. Güven, evli ve 5 
çocuk babası. n SAMİ KAYALAR

Öğrenciler, KTO Karatay
Üniversitesi’nden memnun

Üniversite Araştırmaları Labo-
ratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan 
ve Türkiye’deki üniversite öğrenci-
lerinin üniversite deneyimleri hak-
kında geniş bir bakış açısı sunan 
“Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Araştırmasına” (TÜMA) Konya Ti-
caret Odası (KTO) Karatay Üniver-
sitesi damga vurdu.

Türkiye’de lisans düzeyinde 
öğrenim gören öğrencilerin de-
neyimlerini ve memnuniyetleri-
ni anlama, üniversitelerin daha 
öğrenci merkezli olma yolun-
da ilerlemelerine katkı sağlama 
amacıyla hazırlanan TÜMA 2018 
Raporu yayımlandı. Altı ana baş-
lıkta üniversitelerin incelendiği 
araştırma, “Öğrenim Deneyiminin 
Tatminkârlığı”, “Yerleşkenin ve 
Yaşamının Doyuruculuğu”, “Aka-
demik Destek ve İlgi”, “Kurumun 
Yönetimi ve İşleyişinden Memnu-
niyet”, “Öğrenim İmkânı ve Kay-
naklarının Zenginliği” ile “Kişisel 
Gelişim ve Kariyer Desteği” baş-
lıkları altında “A+”, “A”, “B”, “C”, 
“D” ve “FF” harf puanlarıyla üni-
versitelerin başarısını gösteriyor.

KTO KARATAY, VAKIF 
ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRENCİ 

MEMNUNİYETİ GENEL 
SIRALAMASINDA 20. 

“İş Hayatına Açılan Kapı” slo-
ganıyla eğitim faaliyetlerini sürdü-
ren ve öğrencilerinin memnuni-
yetine de son derece önem veren 
KTO Karatay Üniversitesi, “Vakıf 
Üniversitelerinin Öğrenci Mem-
nuniyeti Genel Sıralamasında” 20. 
sırada yer alarak, 63 vakıf üniver-
sitesi arasında ayrıcalığını korudu. 
KTO KARATAY GENEL SIRALAMADA 

172 ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE 33.
“Üniversitelerin Öğrenci Mem-

nuniyeti Genel Sıralamasında” 
KTO Karatay Üniversitesi, 172 

üniversite içerisinde 33. oldu. KTO 
Karatay Üniversitesinin istatistik-
lerde üst sıralarda yer alması, üni-
versitenin her şeyden evvel “in-
sana yatırım” felsefesi ile hareket 
ettiğinin de kanıtı oldu. 

UNİKOP SIRALAMASINDA 1.
Bilimsel literatürdeki son ge-

lişmeleri yakından takip ederek 
öğrencilerine aktaran, alanında 
deneyimli, uzman akademik kad-
rosuyla, dünya standartlarında 
yükseköğretim imkânı sunan KTO 
Karatay Üniversitesi, 12 üniver-
sitenin bulunduğu KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği (UNİKOP) sı-
ralamasında ise 1. sırada yer aldı.

Öğrenim Deneyiminin Tat-
minkârlığı alanında A+ düze-
yine yükselen KTO Karatay, 
Yerleşke ve Yaşamının Doyuru-
culuğu (A+), Genel Memnuniyet 
(A), Akademik Destek ve İlgi (A), 
Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği 
(A) alanlarında sahip olduğu A+ 
ve A puanlarla dikkat çekiyor. 
Türkiye’nin en modern üniversite 
kampüslerinden birine sahip KTO 
Karatay Üniversitesi bölümleriyle 
de dikkat çekiyor. Sektör Danış-
manlığı Projesi ile öğrencilerine 
4 yıllık iş tecrübesi de sunan KTO 
Karatay’da, yoğun uygulamalı 
eğitimin olduğu 7 farklı mühen-
dislik bölümü yer alıyor. Ayrıca, 
Türkiye’de ilk kez KTO Karatay’da 
açılan İslam Ekonomisi ve Finans 
ile Enerji Yönetimi bölümleri, 
Türkiye’nin dış ticaret hedefleri 
için nitelikli uzmanların yetiştiği 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bö-
lümü, bu yıl ilk kez öğrenci kabul 
edilecek Mütercim Tercümanlık 
İngilizce bölümü ile birlikte top-
lam 38 ön lisans ve lisans prog-
ram ve bölümü bulunuyor. 
n HABER MERKEZİ

Babasına kendini ispatlamak için liseli genci defalarca bıçaklayan, Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hasta-
nesi’nde iki kez muayene edilen İ.T., ‘Aleyhime olan iddiaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum” dedi

Kendini ispatlamak 
için genci bıçaklamış

Gittiği futbol maçında tribün-
de tanıştığı lise öğrencisi M.Ö.’nün 
(17), cep telefonunu zorla alan, otur-
dukları evin bodrum katına götürüp 
14 yerinden bıçaklayarak yaralayan 
İ.T.’nin (17), 5’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde yargılanmasına devam 
edildi. Adana Ruh Sağlığı ve Has-
talıkları Hastanesi’nde iki kez mua-
yene edilen İ.T., ‘Aleyhime olan id-
diaları kabul etmiyorum, tahliyemi 
istiyorum” dedi.

Olay, 4 Ocak günü merkez Sel-
çuklu ilçesi Dumlupınar Mahalle-
si’nde meydana geldi. 11’inci sınıf 
öğrencisi M.Ö., bir arkadaşının de 
yer aldığı maçı izlemek için iki arka-
daşıyla mahalle stadına gitti. M.Ö. 
tribünde maç izlerken arkadaşlarıyla 
sohbet eden İ.T. ile tanıştı. İ.T., bir 
süre sonra bir arkadaşını arayacağını 
söyleyerek M.Ö.’den cep telefonunu 
istedi. M.Ö. ise kontörü olmadığını 
ifade etti. İ.T., iddiaya göre M.Ö.’nün 
elindeki telefonu zorla aldı.

SENİ ANNEMLE TANIŞTIRACAĞIM
M.Ö., defalarca telefonunu iste-

mesine rağmen İ.T. telefonu verme-
di. İ.T. daha sonra M.Ö.’ye ‘’Bizim 
eve gidelim, seni annemle tanıştı-
racağım’’ diyerek birlikte evlerinin 
önüne gitti. İ.T, eve girip geri dön-
dü, M.Ö.’ye binanın bodrum katında 
sigara içmeyi teklif etti. Ancak M.Ö., 
bu teklifi reddetti. Bunun üzerine 
İ.T., M.Ö.’yü zorla bodrum kata gö-
türüp, kapıyı kilitledi. 

YARALAYIP KARNINA 
OTURDU, SİGARA İÇEREK 

BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ
İ.T., burada M.Ö.’ye ‘’Okul ti-

şörtün güzelmiş, arkanı dön’’ dedi. 
M.Ö.’nün arkasını dönmesini fırsat 
bilen İ.T., M.Ö.’yü, sırtından ve vü-
cudunun çeşitli yerlerinden defalar-
ca bıçakladı.  Ardından kanlar içinde 
yere yığılan ve bağırarak yardım 
istemeye çalışan M.Ö.’ye, ‘’Boşuna 
bağırma, öleceksin’’ dedi. Daha son-
ra M.Ö.’nün karnının üzerine otu-

ran İ.T., sigara içerek bıçaklamaya 
devam etti. İddiaya göre bu sırada 
ise, ‘’Bana, ‘onu yapamazsın, bunu 
yapamazsın’ dediler, bak adam öl-
dürüyorum’’ diyerek sigara içmeyi 
sürdürdü.
SAĞLIKÇILARA, ‘GELMENİZE GEREK 
YOK, CAN ÇEKİŞİYOR, ÖLECEK’ DEDİ

İ.T., M.Ö.’yü 14 yerinden bıçak-
ladıktan sonra polisi arayıp, ‘’Ben 
birisini bıçakladım, gelin’’ diyerek 
ihbarda bulundu. 112 Acil Servis 
çağrı merkezindeki görevliler, adresi 
almak için aradıklarında İ.T., görev-
lilere “Ambulansa gerek yok. Zaten 
can çekişiyor, ölecek’’ deyip telefonu 
M.Ö.’ye verdi. M.Ö. de telefondaki 
görevlilere çok kan kaybettiğini be-
lirtip, adresi verdi. Ambulansla has-
taneye kaldırılan M.Ö., yaklaşık 1 ay 
hastanede tedavi gördükten sonra 
taburcu oldu. İ.T. de olayın ardından 
tutuklandı.

SÜRÜKLEYEREK 
BODRUMA GÖTÜRDÜM

İ.T., savcılıktaki ifadesinde, 

“M.Ö.’yü daha önceden tanımıyo-
rum. Olay günü eve giderken yolda 
yanıma geldi. Benden sigara iste-
di. Ben de yok dedim. Sonra küfür 
edince onu dövdüm. Daha sonra da 
onu sürükleyerek oturduğum apart-
manın bodrumuna götürdüm. Onu 
bodruma kilitledim. Evden aldığım 
ekmek bıçağıyla defalarca çeşitli 
yerlerinden bıçakladım. Ne kadar 
vurdum, nerelerine vurdum hatırla-
mıyorum. Daha sonra polisi aradım” 
dedi.

‘KENDİMİ İSPAT ETMEK İSTEDİM’
İ.T. hakkında hazırlanan iddia-

namenin ardından 5’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı. ‘Ço-
cuğu kasten öldürmeye teşebbüs, 
hürriyetten yoksun kılma, tehdit 
ve hırsızlık’ suçlarından toplam 17 
yıla kadar hapis cezası istenen İ.T., 
mahkemedeki ifadesinde ise kendi-
sini, babasına ispat etmek için suçu 
işlediğini ileri sürdü. İ.T. ifadesinde, 
‘’Babam bana ‘senden bir şey olmaz’ 
diyordu. Ben de kendimi ispatlamak 

için böyle bir şey yaptım” dedi.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ

5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de yargılanmasına devam edilen 
İ.T., yeniden hakim karşısına çıktı. 
İ.T., mahkemenin talebi üzerine 
iki kez Adana Ruh Sağlığı ve Has-
talıkları Hastanesi’ne götürülerek 
muayene edildi. Bu duruma itiraz 
eden İ.T.’nin avukatı, “İ.T., iki kez 
Adana’ya götürülmesine rağmen 
hastanede yatırılmamış, günübir-
lik götürülüp, muayenesi yapılmış. 
Bu şekilde sağlıklı bir inceleme ve 
değerlendirme yapılması mümkün 
değil. İ.T.’nin bir sağlık kuruluşuna 
yatırılıp, muayene edilmesini talep 
ediyorum” dedi. İ.T.’de, “Aleyhi-
me olan iddiaları kabul etmiyorum. 
Avukatımın söylediklerine katılıyo-
rum. Tahliyemi istiyorum” şeklinde 
konuştu.

Duruşma, sanık, mağdur ve 
avukatların dinlenmesinin ardından 
ileriki bir tarihe ertelendi.
n DHA

Prof. Dr. Güven, Bakan Yardımcısı oldu

Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, Kulu’da seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi

Genci 14 yerinden bıçaklayarak yaralayan İ.T.’nin (17), 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.
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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
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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.

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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VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
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

• 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

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ
444 5 158

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.
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Koşarak sınava
yetişebildiler 

Binlerce kişinin girdiği 2018 
Kamu Personel Seçme Sınavı’nın 
(KPSS) başlamasına dakikalar kala, 
adaylardan bazıları koşarak sınava 
yetişebildi. Memur adaylarının ka-
tıldığı 2018 KPSS sınavına girecek 
adaylar saatler öncesinden, aileleriy-
le birlikte sınava girecekleri okullara 
geldi. Öğrenciler sınava 1 saat kala 
güvenlik kontrolünden geçirilerek 
salonlara alındı. Kalem, peçete, cüz-
dan, saat, kolye ve küpe gibi eşyalar 
ise içeri alınmadı. Bazı adayların ise 
sınavın başlamasına dakikalar kala 
koşarak okullara geldikleri görüldü.
n İHA 

Yapımı Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Çelebi Kurs Merkezi açıldı. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe aktaracağız” dedi 

Değerler yaşatılacak
 Yapımı Karatay Belediyesi tara-

fından gerçekleştirilen Çelebi Kurs 
Merkezi’nin açılışı; yıl sonu sergisi 
ve sertifika töreni düzenlendi 

 Karatay Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanarak ibadete açılan 
ve farklı mimarisiyle dikkat çeken 
Çelebi Cami’nin hemen yanında yer 
alan Çelebi Kurs Merkezi’nde yıl bo-
yunca gerçekleştirilen ücretsiz kurs-
lara katılan kursiyerlerin el emeği 
göz nuru eserleri, sergiyle beğeniye 
sunuldu. Çelebi Kurs Merkezi’n-
de gerçekleştirilen törene; Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; MHP Karatay İlçe Başka-
nı Remzi Karaaslan, Konya İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş, Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, Ka-
ratay Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
İbrahim Sardoğan, Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 
Muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

ÇELEBİ KURS MERKEZİ 
KARATAY’A YAKIŞTI

Çelebi Kurs Merkezi’nin açılışı; 
yıl sonu sergisi ve sertifika töreninde 
konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli. “Modern yapı-
laşmanın merkezi olan Karatay’da 
ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiri-
len çalışmalarla yaklaşık maliyeti 2 
Milyon TL olan Çelebi Kurs Merkezi 
projesinin hayata geçmesinden son 
derece memnun olduklarını belir-
terek, Çelebi Kurs Merkezi’nin içe-
risinde; çeşitli derslikler, kondisyon 
salonu, aerobik salonu, sauna-buhar 
odası, oturma salonu, giyinme oda-
ları, kafeterya, idari odalar yer aldı-
ğını kaydetti. Başkan Mehmet Han-
çerli; Büyükşehir Karkent Hanımlar 
Lokalinin ardından önceki yıllarda 
Karatay Belediyesi tarafından yapı-
mı gerçekleştirilen, Mengene Ha-
nımlar Lokali ve Fetihkent Hanım-
lar Lokali’nin KOMEK bünyesinde 
hizmet vermeye devam ettiğini dile 
getirerek; Karatay’daki 4. Hanımlar 
Lokalinin Çelebi Kurs Merkezi olarak 
hizmet verdiğini, Çelebi Kurs Mer-
kezi’ni Karatay Belediyesi tarafından 
şehre kazandırmış olmanın guru-

runu ve mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. 

Çelebi Kurs Merkezi’nin başarı-
sının, kamu kurum ve kuruluşları-
nın birlikteliğinin meyvesi olduğunu 
söyleyen Başkan Mehmet Hançerli, 
“Karatay’da tüm mülki amirler güç-
lerini birleştirerek Hz. Mevlana’nın 
diyarına hizmet edebilmek elini ta-
şın altına koymuştur. Bu vesileyle 
binamızın açılışını da gerçekleştir-
miş olduk.  Geçmişten gelen değer-
lerimizi geleceğe aktarabilmek adı-
na geleneksel Türk el sanatlarımızın 
kaybolmasının önüne geçmek için 
birçok branşta emek veren eğitimci-
lerimize, el emeği göz nuru emekle-
rini sergileyen kursiyerlerimize çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

 BAŞKAN HANÇERLİ YENİ 
PROJELERİN DE MÜJDESİNİ VERDİ

‘İlçemizde gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlarla Karatayımızı daha da 

modern bir geleceğe taşıyoruz’ di-
yen Başkan Hançerli; 2018 yılın-
da da çalışmaların hız kesmeden 
süreceğini dile getirerek; 2 adet 8 
derslikli anaokulu, 1 BİLSEM Li-
sesi yapılacağının ve Konya’nın en 
yoğun çalışan karakollarından biri 
olan Köprübaşı Polis Karakolu’nun 
da Karatay Belediyesi tarafından 
yapılan yeni binasına taşınacağının 
müjdesini verdi.

Karatay Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü olarak 1846 kurs ve 
35 bin kursiyere ulaştıklarını belir-
ten Karatay Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü İbrahim Sardoğan; ‘Her 
Zaman-Herkese-Her Yerde’ sloga-
nımızla çıktığımız bu yolda Kursları-
mızın amacı genç kızlarımıza ve ka-
dınlarımıza el sanatlarını öğretmek 
ve geliştirmek, istihdam olanağı 
sağlamak, aile ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunarak genç kızların ve 

kadınların iş bulabilmelerini sağla-
mak ve kendi işlerini kurmalarını 
amaçlamaktır” dedi.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Ömer Büyükmanav ise; Yaygın 
eğitim ve açık eğitimde Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 7/24 
hizmet verdiklerini söyledi. Halk 
Eğitim Merkezlerindeki kursiyer sa-
yısının her geçen gün attığına dikkat 
çeken Büyükmanav bunun eğitim 
kalitesinin yükselmesi açısında son 
derece sevindirici olduğunu söyledi. 

Büyük bir beğeni ile izlenen halk 
oyunları gösterisinin ardından kurs-
larını başarıyla tamamlayan kursi-
yerlere Karatay Kaymakamı Abdul-
lah Selim Parlar, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli ve diğer 
protokol üyeleri tarafından belgele-
ri takdim edildi. Sertifika töreninin 
ardından protokol üyeleri sergideki 
eserleri inceledi. n HABER MERKEZİ

Önce toplumda azınlı-
ğın dile getirdiği, çok ciddi-
ye de alınmayan Üniversite 
- Sanayi işbirliği:

Canı en çok acıyan, bu 
eksikliği en çok hisseden 
sanayiciler tarafından “Ka-
lifiye eleman” bulamıyoruz 
diyerek daha sık dillendirilir 
oldu.

Aslında bu eksikliği, 
üniversite sanayi işbirliği-
sürecini yönetip geliştire-
cek olanlar Üniversiteleri-
mizdi.

Ancak üniversiteler genelde ülkemiz-
de devlet kurumu mantığı ile kurulduğu ve 
yönetildiği için bu konuda, öngörü, tasarı, 
projeolarak çok ciddi girişimler olmuyor-
du.

Bazı üniversitelerde bu konuda araş-
tırmalar yapılıyorsa da sanayi ve üniversi-
telerin ortak projelerine dönüşemiyordu.

Elbette burada üniversite ile birlikte iş-
birliğine kapalı girişimcilik kültürünün çok 
önemli bir yeri var.

Sanayicilerimiz uzun yıllar üniversite-
lerimize kapılarını açmadılar, açamadılar.

Dolayısıyla sanayi kuruluşlarımız üni-
versitelere yabancılaştı.

Dolayısıyla üniversiteden çıkıp direkt 
sanayiye yönelen gençler sosyal, psikolojik 
ve ekonomik hayal kırıklıklarıyla karşılaştı-
lar.

İş hayatını anlamadan, algılamadan 
işe başlayan gençler iş çevreleri tarafından 
kabul edilebilecek çalışma davranış ve be-
cerilerinden uzak oldukları için, işverenler 
ve çalışanlar tarafından da doğal olarak,   
toy olarak görülüyor, yılların ustaları karşı-
sında ezilmekten başka bir yol kalmıyordu

Gençler de  karşılaştıkları ve edindikle-
ri olumsuz  bilgiler nedeni ile zorunlu olma-
dıkça özellikle Anadolu sanayilerini ikinci 
planda tutuyorlardı.

Bu konuda 2014 yılında TOBBDr. A. 
Yardımcı ve E.B. Müftüoğlu’na yaptırdıkları 
çalışmada çarpıcı tespitler var.

Üniversitelerin, Sanayicilerin ve Devle-
tin eksik bakış açılarını, olması gerekenleri 
çok iyi anlatmışlar.

Şubat 2018’de Konya’daki üniversi-
teler,  Çelikel A.Ş veKonya Teknokent, ve 
Selçuklu TTO arasında Üniversite sanayi 
işbirliği protokolü imzalanmış.

Çok önemli bir adım.
Asıl önemli olan ise bu adımların 

işletmeler tarafından kendiliğinden talep 
edilmesi.

İşte Sektör Kimya AŞ. 3. Organize 
Sanayi Bölgesinde, endüstriyel deterjan 
üreterek, böyle örnek bir girişimi kendili-
ğinden yaptı.

Ülkemiz genelinde satış ağı ile organi-
ze olan Sektör Kimya,  Yurt dışına yaptığı 
ihracatla da gelişmesini uluslararası piya-
sada da sürdürerek, kendisine ve dolayısı 
ile ülkemiz ekonomisine kapı aralamaktadır

Kimyager olan patronu Yusuf Bo-
dur’un teşviki ile başlatılan bu girişim öğ-
renciler tarafından ilgi ile karşılandı.  İlan 
ile ulaşılan öğrenciler arasından seçilen 
stajyerler işyerinde geçirdikleri sürede çok 
farklı bakış açılarına sahip oldular.

Elbette Laboratuvar ve Kaliteden So-
rumlu Şefleri Mihriban Sarduvan’ın ,on-
ların  içinden çıkmış bir Kimyager olarak 
onlara elinden gelen katkıyı yapma gayreti  
onların iş yerinde daha verimli çalışmaları, 
iş ortamına ayak uydurmaları konusunda 
yardımcı olmuştur.

Stajyerlerden Enis Ödek Tekirdağ’dan 
gelmiş.

Toz ve sıvı bölümünde görev almış. 

Analiz yapıyor, ürün ta-
nımlıyor. Staj benim iş or-
tamına uyum sağlamama 
yardımcı oldu, yoruluyo-
rum ama  yoğruluyorum 
da diyor

Özlem Saygı Hakka-
ri’den Gelmiş. 

İş yeri psikolojisi, ça-
lışan psikolojisi konusun-
da önemli deneyimlerim 
oldu.  Öğrenci hayatımda 
teorilerle iç içe iken burada 

onların gerçekleri ile tanıştım. 
Laboratuvarda ürünü tanımlayarak,  bloke 
ederek, ya da onayvererek formüllerin ger-
çekleriyle buluştum diyor

Gamze Buse Ekim Konyalı.  Toz ürün-
lerini tanımlıyor. 

Görerek öğreniyorum. Okulu ve oku-
manın değerine de daha farklı bir algı ile 
yaklaşıyorum. Kriterlerim değişti. Kendisi 
de elinden geldiği kadar yazıyor. Paylaşı-
yor.

Merve  Boynueğri. Çok çabuk adapte 
oldum. Sıvı bölümündelaboratuvarda de-
ney, analiz yapıyor, Sonuca göre  red ve 
onay veriyor.

Melike Bosumtı  İşe tamamen adapte 
olmuş çalışmaya devam edecek.

Hepsinin ortak görüşü, stajla beraber 
hayatın merkezine iş oturuyor. İş yaşamın 
ortak paydası oluyor.

Bilgi ile normal çalışmanın çatışması-
na tanık oldum.

Ben yönetici olursam nasıl yönetirim 
diye düşünmeye başladılar.

Kariyer yolculuğunda daha düzenli 
öngörülerim oldu.

İş yeri problemleri, yönetici problem-
leri, iletişim problemleri ve onların çözüm 
şekillerine tanık olduk diyorlar.

Kaliteli bir ürün nasıl olur, kaliteye 
nasıl ulaşılır?İş sürecini daha doğru algıla-
maya başladık.

Enis, Sınırlarımızı zorlamayı öğrendik. 
Ruhsal bedensel sosyal sınırlarımızı test 
ettik.

Özlem; girişimci olmayı hayal ettim 
diyor.

İş yerinde paylaşmayı, dayanışmayı, 
saygıyı öğreniyorsunuz diyorlar.

Yönetmek istiyorsan yönetilmeyi de 
bileceksin diyorlar.

Sabrı öğrendik. Bilgi deneyim birik-
tirmeyi, öğrendik olgunlaşmanın, mer-
divenin basamaklarını çıkmak olduğunu 
öğrendik.

Gelecek daha çok somutlaştı derken, 
iş hayatına adım atmanın staj ile çok daha 
kolay olduğunu söylüyorlar.

İş yerimiz ne kaybetti?
Hiç bir şey.
Öğrenciler ne kazandı? 
Öğrenciler gerçek iş hayatın kapılarını 

araladı.
Ülke ne kazandı?
Ülke üniversitede yetişmiş insan kay-

naklarını iş hayatına hazırlamış oldu.
Ekonomi ne kazandı?
Ekonomi katma değerli ürünler üreten 

gelişmiş ekonomilerin kapılarını araladı.
Sektör Kimya gibi firmalar artmalı.  

Sanayi ve üniversiteler arasında daha yo-
ğun işbirlikleri olmalı.   Üniversiteler proje-
lerle iş hayatına gelmeli.

Firmalar sorunlarını üniversitelere 
projelendirerek götürmeli.  Bilgilerinin sı-
nırlarını birlikte keşfetmeli.

Üniversiteler ve öğretim elemanları 
sanayiye daha yakın olmalı,

Belki de OSB yanına açılacak S.Ü Tek-
nokent Fakülteleri çok büyük  gelişmelerin 
başlangıcı olacak.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER VE SEKTÖR KİMYA

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

İsmet Safa Botsalı
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‘Şiir diye bildiğimiz sanat dalı yıkıldı!’
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi 2018 etkinlikleri devam edi-
yor. TYB Konya şubesi tarafından 
“Şiir Şairin Neyi Olur?” paneli ya-
pıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi’nin Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği 
programda Şair Osman Özbahçe 
ve Şair Yazar Yunus Emre Altuntaş 
katıldı.

 “Şiir, şairin kaderidir” diyen 
Şair Osman Özbahçe, “Özellikle 
1.Dünya Savaşından bu tarafa bi-
zim şiir diye bildiğimiz sanat dalı çok 
köklü bir değişikliğe uğradı. Âdeta 
bizim şiir diye bildiğimiz sanat dalı 
yıkıldı, yok oldu; bunun yerine, hat-
tâ bir iki tutamak noktası dışında 
sıfırdan şiir dediğimiz sanat yeniden 
kuruldu. Meselâ işte modern şiir bu 
çerçevede bir kavramlaştırmadır. 
Ve bu modern şiiri izleyebilmek, ta-

kip edebilmek, yazabilmek, okuyup 
zevk alabilmek bir tür uzmanlaşma 
gerektirdi. Ne yazık ki Türkiye’deki 
şiir okuyucusu bir kenara, şiir yazan 
şairlerimizin çok çok büyük bir ora-
nı, yani tamamına yakın bir oranı bu 
değişimin ve dönüşümün farkında 
değil. Meselâ bugün Mehmed Âkif 
gibi şiir yazmanızın bir anlamı yok, 
Tevfik Fikret gibi şiir yazmanızın bir 
anlamı yok, Nazım Hikmet gibi şiir 

yazmanızın bir anlamı yok. İş o nok-
taya gelmek üzere ki; Sezai Karakoç, 
Cemal Süreyya, İsmet Özel, Cahit 
Zarifoğlu gibi yazmanın bile anlamı 
kaybolmak üzere. Çünkü hayat ve 
insan değişiyor. Ciddi ölçüde deği-
şiyor. Şiirin temel özelliği ile bu de-
ğişimi yakalamak veya bu değişimin 
içinde devinmek ve ulaştığı hakikâti 
bizlere kendi yöntemiyle duyurmak 
veya ulaştırmaktır” dedi. 

ŞAİRLER HAYATIMIZIN 
MİHENK TAŞLARIDIR

Şairlerin normal insanlardan 
farklı olduğuna dikkat çeken Şair 
Yunus Emre Altuntaş; “Osman 
Ağabey ‘Şiir, şairin kaderidir’ der-
ken, çok doğru bir tespitte bulu-
nuyor. Şiir, şairin aynı zamanda da 
merhemidir; şiir, şairin nefesidir; 
şiir, şairin bilinçaltıdır, imzasıdır, 
sığınağıdır; şiir, şairin kederidir. Bu 

anlamda her şiir yazanı normal ol-
mayan acılı bir portre gibi değerlen-
direbiliriz. Ve Cemal Süreyya; ‘İkinci 
Yeni kuşağı bir Ankara olayıdır, 
ama Ankara olayından da önce bir 
parasız yatılı şiiridir’ diyor. Yani pa-
rasız yatılı okuyanların şiiridir. Ben 
de parasız yatılıyım. On yaşında, 
çok küçük yaşta ailemden ayrıldım. 
Şimdi düşünüyorum, parasız yatılı 
okumasaydım muhtemelen şiirle 

hiçbir zaman yollarımız kesişme-
yecekti. Çektiğimiz acılardır bizleri 
çeviren, dönüştüren, şair yapan. Bu 
acılar olmasaydı emin olun şair de 
buna ihtiyaç duymaz, şiir yazmazdı. 
Bu mânâda acılarını şiire çeviren, 
dilimize yeni imkânlar kazandıran, 
duyguları besleyen ve aynı zaman-
da da sesini yakalamış şiirler yazan 
şairlerimizin aslında hayatımızın 
mihenk taşları olduğunu da belirt-
mek isterim.” dedi.     

Program sonunda konuşmacıla-
ra günün anısına Katılım Belgeleri-
ni TYB Konya Şube Başkanı Hayri 
Erten ve Yazar Duran Çetin takdim 
etti. Başkan Hayri Erten şairlerin şi-
irleriyle topluma tercüman oldukla-
rını ve toplumun söyleyemediklerini 
şairlerin şiir sanatıyla dile getirdikle-
rini söyledi.  
n HABER MERKEZİ

Sauna Gümüşkapı Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, 15 daki-
kalık sauna banyosundan sonra ölü deri atılarak, vücudun tazelendiğini söyledi

Sauna, yaz aylarında 
vücudu tazeler

Yaz aylarında saunanın sağlı-
ğa iyi geldiğini belirten Sauna Gü-
müşkapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Celalettin Hakan Katırcı, 15 daki-
kalık sauna banyosundan sonra ölü 
deri atılarak, vücudun tazelendiğini 
söyledi. Yaz aylarında saunanın sağ-
lığı koruduğunu dile getiren Sauna 
Gümüşkapı Yönetim Kurulu Başka-
nı Celalettin Hakan Katırcı, “ Bilim 
adamları güneşin yaydığı zararlı 
ultraviyole ışınlarını vücudumuzdan 
atmak için hamamdaki buharlı orta-
mı tavsiye etmektedir. Yaz ayların-
da nemin yüksek olması nedeniyle 
vücutta oluşan yapışkan dokuyu at-
mak için ve vücuda sürülen güneş 
yağları nedeniyle cildimizde tıka-
nan gözeneklerin açılması için bilim 
adamları tarafından önerilen en uy-
gun yol 15 dakikalık sauna banyosu-
nudur. Bu banyodan sonra ölü deri 
atılarak, vücut tazelenir. Sağlık için 
yılın her mevsimi ve her ayı sauna 
yapmak son derece vücuda yararlı 
olduğu kadarda çok faydalıdır” dedi.

 İNSAN SAĞLIĞINA BİRÇOK YÖNDE 
SAUNANIN ETKİSİ VARDIR

Celalettin Hakan Katırcı sauna-
nın insan sağlığına olumlu yönde 
birçok etkisinin olduğuna dikkat 
çekerek, “Sauna insan sağlığına 
olumlu yönde birçok etkisi vardır. 
Saunanın romatizmadan uyku bo-
zukluğuna gerginlikten depresif 
sıkıntılara kadar, birçok konuda sağ-
lığımız ile ilgili problemlere karşı iyi-
leştirici ve tedaviye yardımcı olacak 
şekilde etki gösterdiği bugün bir-
çok sağlık uzmanı tarafından kabul 

görmektedir. Sauna günün stresin-
den ve sorunlarından sıyrılıp sıcak, 
nemli ve ahşap bir oda içerisinde 
hem terleyerek hem de gevşeyerek 
dinlenmenizi ve rahatlamanızı sağ-
layan bir sağlık kabinidir. Saunanın 
yararları eski çağlardan beri insanlar 
tarafından bilinmektedir ve depresif 
bozukluklar, kireçlenme, romatizma 
gibi daha birçok hastalığın tedavi-
sinde kullanılmaktadır. Saunanın 
yararları kullanım şekillerine göre 
aşağıda sıralanmıştır. Başta kan do-
laşımını hızlandırarak vücudunuza 
zindelik kazandırır” diye konuştu. 
BİZİM İÇİN SAĞLIĞINIZ ÖNCELİKLİDİR

Celalettin Hakan Katırcı Sauna 
Gümüşkapı olarak misafirlerimi-

zin sağlığı önceliklidir anlayışını 
prensip edindiklerini ifade ederek, 
“Konya’da 30 yıldır misafirlerimize 
ve dostlarımıza hizmet vermekte 
olan Sauna Gümüşkapı olarak her 
zaman sağlığınız bizim için önce-
liklidir anlayışından taviz verme-
dik. Bugün 150 kişilik kapasitesi 
iki adet saunamız, buhar odamız, 
fitness salonumuz, kese ve masaj 
odalarımızın yanı sıra digitürk hiz-
meti, kafeterya, mescit, spor sa-
lonlarımız ile de müşterilerimizin 
daha sağlıklı yaşamaları için hizmet 
veriyoruz.  Kese ve masaj sayesin-
de ciltteki ölü deriler atılarak deri-
den toksin atılımı kolaylaşıyor. Türk 
hamamı geleneğindeki ilk aşamayı 

oluşturan ‘kese’, vücudun yoğun 
ter atmasının ardından temizlen-
mek ve arınmak için tatbik edilir.  
Köpük Masajı ise; vücudun doğal 
sabunlardan üretilen yoğun bir 
köpükle kaplanması ve bu köpük 
yardımıyla yapılan eşsiz rahatlatıcı 
masajdır. Ayrıca toksik maddelerin 
önemli bir bölümü de özellikle sıcak 
havalarda deri aracılığıyla atılır. Her 
gün yapılacak geleneksel hamam 
seansları, toksinlerin deriye zarar 
vermesini önler ve vücuttan atıl-
masını sağlar.  Deneyimli ve tecrü-
beli personelimizle misafirlerimize 
ve dostlarımıza hizmet etmekten 
mutlu oluyoruz. “
n HABER MERKEZİ

Okullarda felse-
fe okutulması ciddi 
bir paradoks içerir. 
Genellikle ezbere 
dayanan bu eğitim, 
öğrencinin felsefe-
ye yakınlaşmasını 
amaçlarken aslıda 
öğrenciyi felsefe-
den uzaklaştırır. Bu 
durum bütün bi-
limleri sorgulayan bir düşünce 
sisteminin ayaklar altında ezil-
mesine neden olmaktadır. Aynı 
zamanda kelime anlamı bilgelik 
sevdası olan felsefe daha çok 
zorunluluk olarak algılanmak-
ta ve gençlerimiz bu sevdayla 
aralarına mesafe koymakta-
dırlar. Soruların cevaplardan 
daha önemli olduğu felsefede 

örgenciler sorular 
sorup kesin cevap-
lar istenmektedir. 
Felsefenin bir özel-
liği olan tutarlılık 
sizce bunun nere-
sindedir?

Bu sayıp döktü-
ğüm bütün örnekler 
ülkemizde felsefe-
nin yanlış anlaşılıp 

yorumlandığını göstermek-
tedir. Bu konunun alanında 
uzman felsefecilerle devredilip 
daha bilinçli ve daha vizyonlu 
gençlerin yetiştirilmesi sağ-
lanabilir. Bu durumda bilgiye 
daha sevdalı bir gençliğin ye-
tişmesinde ve ülkemizin daha 
ileriye gitmesinde bir mihenk 
taşı olabilir.

FELSEFE PARADOKSU

Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş, “Memur-Sen ailesi ola-
rak Allah’a hamdolsun taban ay-
lığa zam olmak üzere özel hizmet 
tazminatı yansıtma oranıyla bir-
likte ortalama emekli hekimlerin 
maaşlarına 500-600 liralık artışı 
sağladık” dedi.

Memiş, sendikanın Konya Şu-
besince bir otelde düzenlenen top-
lantıda, yıpranma hakkının Sağ-
lık-Sen’in en önemli taleplerinden 
biri olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 12 Mayıs 2014’te prog-
ramda, sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 
yıl yıpranma payı sözü verdiğini 
hatırlatan Memiş, “Hemen orada 
düzenlemenin hayata geçmesi için 
üst düzey yetkililere talimat ver-
mişti. Ancak ne yazık ki 4 yılı aşkın 
süredir hantal bürokrasiyi aşabil-
mek mümkün olmamıştır. Yıpran-
ma payının, yeni dönemdeki ilk 
torba kanunu içinde yer alıyor ol-
ması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin farkını ortaya koyması 
açısından son derece olumludur.” 
diye konuştu.

Memiş, yıpranma payının geç-
mişe dönük olarak da verilmesi 
için mücadele vereceklerini belir-
terek 3600 ek göstergenin de çö-
zülmeyi beklediğini aktardı.

Toplantıya emekli sağlık çalı-
şanlarının maaşlarının artışına yö-

nelik de çaba içerisine girdiklerini 
anlatan Memiş, şunları kaydetti: 
“Hekimlere verilen emekli maaşı 
çok düşük. Sadece hekimleri de-
ğil sağlık çalışanlarının maaşı da 
düşük. Ek ödemelerin mutlaka 
emeklilere yansıtılması gerekiyor. 
Memur-Sen ailesi olarak Allah’a 
hamdolsun taban aylığa zam ol-
mak üzere özel hizmet tazminatı 
yansıtma oranıyla birlikte ortala-
ma emekli hekimlerin maaşlarına 
500-600 liralık artışı sağladık. Ye-
terli mi, değil. Hemşirelere 3600 
ek gösterge konusu konuşulduysa 
bunun kapsamının genişletilmesi 
ve tüm sağlık çalışanlarına veril-
mesi gerekiyor. İnşallah bunu sağ-
layabilirsek 550 lira ek artış oluyor. 
Bunu sağlayabilirsek sağlık çalı-
şanları için önem arz edecek. Bu 
torba yasa içerisinde 3600 ek gös-
terge yok. Bu konuyu takip ediyo-
ruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği 
sözün en kısa zamanda uygulama-
ya konulacağını düşünüyorum.” 

Toplantıya, AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Halil Etyemez, 
Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet 
Özdemir, Leyla Şahin Usta, ME-
MUR-SEN Konya İl Başkanı Nazif 
Karlıer, İl Sağlık Müdürü Mehmet 
Koç, Sağlık-Sen Konya Şube Baş-
kanı Zeynel Abidin Uysal ile çok 
sayıda sağlık çalışanı katıldı.
n AA

‘Emekli hekim maaşlarına 
500-600 liralık artış sağladık’

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM IŞIK

Metin Memiş

Sauna Gümüşkapı Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya Çocuk Film Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi. 3 gün devam eden festivalde çocuklar, 
sevdikleri çizgi karakterlerin maskotları ile buluştu, sinemalarda film seyretti. Çocuklar eğlenceli dakikalar geçirmenin mutluluğunu yaşadı 

Çocukları eğlendiren festival

Büyükşehir’den iki örnek proje 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın katkısıyla düzenlediği Konya 
Çocuk Film Festivali büyük ilgi gör-
dü. 3 gün boyunca M1 Konya Sine-
maları ve Açık Alanı’nda gerçekleş-
tirilen festivalde on binlerce çocuk 
unutulmayacak anılar yaşadı. Fes-
tival boyunca  çok sayıda ücretsiz 
film gösterimi, çizgi film karakterle-
ri, bilim gösterileri, ücretsiz sinema 
ve lunapark biletleri ile çok sayıda 
sürpriz hediye çocuklar ile buluştu. 
Konya Çocuk Festivalinin açılışına 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ile çok sayıda 
çocuk ve ailesinin katılımı ile yapıldı. 

BİZİM HİZMET ÖNCELİĞİMİZ 
ÇOCUKLAR, GENÇLER VE KADINLAR

Festivalin açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay Konya’da bu sene 
yaz döneminin çok renkli ve cıvıl cı-
vıl geçtiğini ifade ederek, “Bu sene 
Konya’da yaz civil civil geçiyor. Hem 
camilerimiz, hem okullarımız , hem 
bilganelerimiz hem de gençlik mer-
kezlerimizde cıvıl cıvıl geçiyor.  Tüm 
çocuklarımıza ve projelerimize katı-
lan velilerimize teşekkür ediyorum. 
Özellikle ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ 
projemiz düşündüğümüzün çok 
üzerinde bir etki oluşturdu. Tüm 
çocuklarımız koşarak camilerimizi 
dolduruyor. Velilerimiz de onlar-
la birlikte cami cemaatimize dahil 
oldu. Onun için hepinize teşekkür 
ediyoruz. Okullarımız yine cıvıl cıvıl  

55 yüzme havuzumuza 40 binden 
fazla çocuğumuz kayıtlı. Yine GENÇ 
KOMEK’imizde 20 bine yakın ço-
cuğumuz hem din eğitimi hem de 
değerler eğitimiyle birlikte spor et-

kinliğine katılıyor. Bilgehanelerimiz 
çocuklarımıza mahallelerde hizmet 
vermeye devam ediyor. Bizim hiz-
met önceliğimiz çocuklar, gençler 
ve kadınlar. Bu projeleri yürütmek-
ten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
Özellikle çocuklarımızın gelecek uf-
kunu oluşturmak için sinema günle-
ri ile çocuklarımız biletlerini alarak, 
sinema izleyici kıvamında kendileri 
için seçilmiş çok güzel etkinlikler 
düzenliyoruz. Festivalin gerçekleş-
mesinde emeği geçen herkese te-
şekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

ÇOCUKLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ. 
ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da Konya’da bu 
yaz döneminin çocuklar için çok 
eğlenceli geçtiğini ifade ederek, “ 
Konya’da yaz tatili bu yıl çok renkli 
yaşanıyor. Çocuklarımız hem Sel-
çuklu Belediyesinin Spor okulların-

da hem de Komekler’de gün boyu 
değişik aktivelerde bulunuyorlar. 
Çocuklarımız hem eğitim faaliyet-
lerine katılıyorlar, hem de spor fa-
aliyetlerine katılıyorlar. Yine Konya 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
Konya genelinde çeşitli okullara 
kurulan havuzlarda yüzme öğreni-
yorlar.  Çocuklar bizim her şeyimiz. 
Onlar için ne yapsak azdır. Hem yaz 
döneminde hem kış döneminde 
onlarla ilgili çok değişik faaliyetleri 
yaparak gelişimlerine katkıda bu-
lunmak bizim vazifemiz. Bunun için 
de elimizden geleni yapmaya gayret 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN HAYIRLI 
BİR HİZMETE ÖNCÜLÜK ETMEK
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Büyükşehir Belediyesi’nin 
çocuklara yönelik çok sayıda pro-
jeyi hayata geçirdiğini belirterek, “ 
Güle oynaya camiye gel projesi ge-
çen sene Selçukluda idi. Bu sene ise 
Büyükşehir sınırları içerisinde tüm 
Konya genelinde uygulanıyor. Geç-
tiğimiz sene iyi bir tohum atılmış. 

İnşallah bu hayırlı tohum önümüz-
deki sene bütün Türkiye’de yeşe-
rir. Önemli olan hayırlı bir hizmete 
öncülük etmek. Çocuklarımız hep 
başkaların dizilerini seyrediyordu. 
TRT’de yayınlanan Emiray Çizgi 
Filmi’nin kazandırılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Emiray bizleri hem Türkiye’de hem 
de dünyada gururla temsil ediyor” 
dedi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Konya Çocuk Film Festivalinde çiz-
gi film karakterleri Emiray, Niloya, 
Harika Kanatlar, Elif’in Düşleri ve 
Heidi Tiyatrosu, çok sayıda ücret-
siz film gösterimi, bilim gösterileri, 
atölye çalışmaları, yazar buluşma-
ları, yarışmalar, animasyon atölyesi, 
ücretsiz sinema ve lunapark biletle-
ri, çocuk oyunları, çok sayıda sürp-
riz hediye ve ikramlar çoçuklar ile 
buluştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı arasında Konya 
Bilim Merkezi odaklı “Bahçede Bi-
lim” ve “Herkese Biraz Gökyüzü” 
projelerinin protokolü imzalandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Bilim Merke-
zi’nin sadece Konya’ya değil, böl-
genin tamamına hizmet veren bir 
merkez olduğunu belirterek, KOP 
İdaresi işbirliğinde hayata geçirile-
cek projelerin merkezi hükümetle 
yerel yönetim birlikteliğinin güzel bir 
örneği olduğunu söyledi. 

 “Bahçede Bilim” ve “Herkese 
Biraz Gökyüzü” projelerinin imza tö-
reni öncesi konuşan Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, KOP İdaresiyle Büyükşehir 
Belediyesi’nin çok önemli projeler 
yürüttüğünü ifade etti. 

Konya Bilim Merkezi’nin özel-
likle çocukların ve gençlerin bilime 
merakını ve ilgisini artırmak için 

önemli bir yer olduğunu dile getiren 
Başkan Altay, “Konya bir sanayi şeh-
ri ama aynı zamanda bir tarım şehri. 
Konya Bilim Merkezi de KOP İdaresi 
işbirliğiyle özellikle şehirde yaşayan 
çocukların tarımsal gelişmeleri öğ-
renmesi açısından çok önemli bir 
projeyi hayata geçiyor. İnşallah Bilim 
Merkezimiz böylece gelen ziyaretçi-
lerimize tarım konusunda da önemli 
bir merkez olacaktır” dedi. 

MERKEZİ HÜKÜMET 
YEREL YÖNETİM BİRLİKTELİĞİ 
KOP İdaresinin yerel kalkınmada 

hem belediyelerle hem de üniversi-
telerle önemli işlere imza attığını be-
lirten Başkan Altay, “Bu bağlamda 
Ürgüp Astro Fest 2018 kapsamında 
da birlikte bir proje yürütüyoruz. Ür-
güp’te olması çok önemli. Konya Bi-
lim Merkezi sadece Konya’ya değil, 
bölgenin tamamına hizmet veren 
bir merkez. Gökyüzü de hepimizin 
merak ettiği bir alan. Çocuklarımı-
za hem Bilim Merkezinde bir eği-

tim hem yerinde bir gözlem imkanı 
sunuyoruz. Bunların kaynakları da 
KOP İdaremiz tarafından karşılanı-
yor. KOP İdaresi Başkanımızın şah-
sında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu aslında bir merkezi 
hükümet yerel yönetim birlikteliği-
dir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere hükümetimizin tüm üyelerine 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ve KOP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanı İhsan Bostancı tarafından 
“Bahçede Bilim” ve “Herkese Biraz 
Gökyüzü” projelerinin protokolü im-
zalandı. 

BAHÇEDE BİLİM PROJESİ 
Proje kapsamında, çiftçilik mes-

leğinin yeni nesillere tanıtılması 
amacıyla Konya Bilim Merkezinde 
bir reyon açılacak. Çocuklar ve genç-
lerin doğa ile tanışmalarına imkan 
sağlayacak, bizzat kendileri uygu-
layarak ve gözlemleyerek tarımsal 

üretim tekniklerini görüp öğrenebi-
lecekleri reyonda düzenlenecek et-
kinliklere yılda 220 bin ziyaretçinin 
katılımı planlanıyor. 
HERKESE BİRAZ GÖKYÜZÜ PROJESİ 

Özellikle dezavantajlı çocuk-
lara ve gençlere bilim, astronomi 
ve uzayı sevdirmenin amaçlandığı 
projede bilimin gündelik hayattaki 
yeri kurulacak atölye ve etkinliklerle 
anlatılacak. Bu kapsamda; Konya Bi-
lim Merkezi bünyesinde astronomi 
ile sanatın birleştirileceği bir Astro-
nomi Sanat (Astro-Sanat) Atölyesi 
oluşturulacak. Bu atölyede eğitim 
alan çocuklar ve ailelerinin katılı-
mıyla Nevşehir ili Ürgüp ilçesinde 
bir Astronomi Festivali (Astro-Fest) 
düzenlenecek. Çocuklar öğrendikleri 
bilgileri güneş, ay, gezegen gözlem-
leri, astronomi söyleşileri ile pekişti-
recek. İki projenin 1 milyon 855 bin 
lira olan toplam bütçesi KOP İdaresi 
tarafından karşılanacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı arasında Konya Bilim Merkezi odaklı iki farklı projenin protokolü imzalandı.

Uğur İbrahim Altay Ahmet Pekyatırmacı Ahmet Sorgun
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Zülfiye Nur ile Burhan bir ömür boyu mutluluk için hayatlarını birleştirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Aileler çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı 

Mutluluğunuz daim olsun

Ayşe- Ahmet Keklik çiftinin kızı 
Zülfiye Nur ile Sema- Orhan Mertoğ-
lu çiftinin oğlu Burhan düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Çumra’da Sırçalı Düğün Salonunda 
gerçekleştiren nikah merasimine 
Keklik ve Mertoğlu ailesinin yakın-
ları , sevenleri  ve dostları katıldı. 
Keklik ve Mertoğlu aileleri misafirle-
rini kapıda karşılayarak hayırlı olsun 
dileklerini kabul etti. Genç çift mi-
safirlerini, “ Mutluluk gele dursun.

Dostlara haber olsun.Düğünümüz 
var bugün. Bizi sevenler buyursun” 
mesajı ile davet etti. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğraı çektirerek, düğünü ölüm-
süzleştirdiler. Düğün boyunca Zül-
fiye Nur ve Burhan’ın mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. Yenigün 
Gazetesi olarak Zülfiye Nur ve Bur-
han’a bir ömür boyu mutluluklar di-
lerken, Keklik ve Mertoğlu ailelerini 
tebrik ederiz. n MEVLÜT EGİN

Başkan Toru, kınalı 
kuzuları uğurladı

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Dereliler Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’nin organi-
ze ettiği askere uğurlama şölenine 
katıldı. Askerlere hayırlı tezkereler 
dileyen Başkan Toru,Bizim inancı-
mızda vatan mukaddestir.Asker-
lerimizi Allah’a emanet ediyoruz” 
dedi. 

Dere Camiikebir ve Dere Aşık-
lar Mahallelerinde askere gidecek 
gençler, Dereliler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği’nin organize 
ettiği programla peygamber oca-
ğına uğurlandı. Programa Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Milliyetçi Hareket Partisi 
Meram İlçe Başkan Vekili Mus-
tafa Kemal İzgüt, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve mahalle sakinleri 
katıldı. Meram Belediye Başkanı 
ve protokol üyeleri askere gidecek 
gençlere hayırlı tezkereler dilekle-
rinde bulunurlarken, aileleri tebrik 
ettiler.    Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, vatani görevini yapa-
cak olan askerleri tebrik ederken 
“Bizim inancımızda vatan mukad-

destir. Ezan, bayrak, vatan toprak-
ları mukaddesatımızdandır. Vatanı 
korumak önemli bir görevdir hepi-
miz için. Görevlerini yapmak üzere 
kardeşlerimizi hep beraber uğurla-
yacağız. Vatan dediğimiz topraklar 
sadece Türkiye Cumhuriyeti değil-
dir. Bizim vatan kavramımız çok 
daha geniştir. Gönül coğrafyamızın 
uzandığı topraklar Balkanlar’dan 
başlayarak Kafkaslar, Ortadoğu’ya 
kadar çok geniş bir coğrafya bizim 
için vatandır. Özellikle son 2 yıldır 
Suriye’deki çatışmalarda vatanı-
mızı korumak üzere tüm asker-
lerimize dua ettik. Allah onlardan 
razı olsun. Türkiye’nin güvenliği 
Misak-ı Milli sınırlarında başlar. Sı-
nırlarımızdaki güvenliği sağlamak 
istiyorsak Suriye’de, Musul’da Ker-
kük’te olmak zorundayız” şeklinde 
görüş belirtti. Programın sonunda 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru tarafından kınalı kuzulara 
Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve 
çeşitli hediyeler takdim edilirken, 
hep beraber hatıra fotoğrafı çekti-
rildi.
n HABER MERKEZİ

Necipoğulları Beton Elemanları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız’ın oğlu Necip, 
Fatmanur Tekbaş ile evlendi. Gerçekleştiren düğün törenine çok sayıda davetli katıldı 

Fatmanur ve Necip 
dünyaevine girdi

Necipoğulları Beton Elemanları 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ku-
laksız’ın oğlu Necip, Fatmanur Tek-
baş ile evlendi. 

Hacer – Adil Tekbaş çiftinin oğlu 
Fatmanur ile Semahat- Hasan Ku-
laksız çiftinin oğlu Necip, Dedeman 
Otel’de düzenlenen düğün ve nikah 
töreni ile dünyaevine girdi. Düğün 
törenine Tekbaş ve Kulaksız aileleri-
nin yakınları, sevenleri dostları ile iş 
dünyasından çok sayıda isim katıldı. 
Genç çiftin nikahını Meram Belediye 

Başkanı Fatma Toru kıyarken, çiftin 
nikah şahitliğini 26. Dönem İstanbul 
Milletvekili Abdullah Başcı, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, Konya Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirler Odası (SM-
MMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek 
yaptı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli de düğüne katıldı. 
Tekbaş ve Kulaksız aileleri misafirle-
rini kapıda karşılayarak hayırlı olsun 
dileklerini kabul etti. Düğüne katılan 

misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

Genç çiftin mutluluğunu göz-
lerinden okunuyordu. Dedeman 
Otel’de gerçekleştiren düğünün ar-
dından Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezinde misafirlere gele-
neksel Konya pilavı ikram edildi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Fatmanur ve 
Necip’e bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, Tekbaş ve Kulaksız ailele-
rini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Özen Yatağanlı Unlu Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan’ın oğlu 
Osman Doğan, Hülya-Dursun Doğan çiftinin kızı Merve ile dünyaevine girdi

Atiker Konyaspor camiasının renkli simalarından Efe Şar, Necla-Hasan Alpgül ailesinin 
kızları Kübra ile hayatını birleştirdi. Genç çifti mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı 

Doğan ailesi düğün 
mutluluğu yaşadı

Efe ve Kübra, bir ömür 
mutluluk için ‘evet’ dedi

Konya Fırıncılar Odası Eski Baş-
kanı Osman Doğan’ın torunu, Özen 
Yatağanlı Unlu Mamulleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Doğan’ın 
oğlu Osman Doğan, Merve Doğan 
ile evlendi.Hülya-Dursun Doğan 
çiftinin kızı Merve ile Havva-Meh-
met Doğan çiftinin oğlu Osman, 

ömür boyu mutluluk için ‘evet’ di-
yerek dünyaevine girdi. Genç çiftin 
nikahını Konya İl Müftüsü Prof. Dr. 
Ahmet Poçanoğlu kıydı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru ve 
Konya Ticaret Odası eski Başkanı 
ve Konya eski milletvekili Hüseyin 
Üzülmez de düğüne katıldı. Mave-

ra Kır ve Düğün Bahçesinde dü-
zenlenen düğün merasimine Do-
ğan ailelerinin yakınları, sevenleri 
ve dostları katıldı. Düğüne katılan 
misafirlerin ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
ni kabul eden Doğan aileleri, ken-
dilerine geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulundu. Mutlulukları 

gözlerinden okunan genç çift ise 
sevenleri ve yakınları ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal 
etmedi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merve ve Osman çiftine ömür boyu 
mutluluk, Doğan ailelerine ise ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Atiker Konyaspor camiasının 
renkli simalarından Efe Şar dünya-
evine girdi. Konyaspor tutkusu ile 
bilinen Efe Şar hayatını Necla-Hasan 
Alpgül ailesinin kızları Kübra ile bir-
leştirdi. 18 Temmuz tarihinde Kübra 
Alpgül’ün Sakarya’da bulunan ba-
baevinde gerçekleştirilen kına mera-
siminin ardından, çift Konya’da yapı-
lan düğün ile mutluluğa ‘evet’ dedi. 

Manzara Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen merasimde spor ca-
miasının önemli isimleri Efe-Kübra 
çiftini mutlu günlerinde yalnız bırak-
madı. Davetlilerin yoğun ilgi göster-

diği düğünde, misafirlere geleneksel 
Konya düğün pilavı ikram edildi. 

Damadın annesi  Gönül Şar ve 
babası Suat Şar’ın davetlilerle yakın-
dan ilgilendiği düğün renkli görün-
tülere sahne oldu. Yine Konyaspor 
taraftarının önde gelen isimlerinden 
damadın kardeşi Alper Şar da, şıklı-
ğı ve alçak gönüllülüğü ile düğüne 
damga vurdu. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak, 
Konyaspor camiasının renkli siması 
Efe Şar ve Kübra Alpgül’e bir ömür 
boyu mutluluklar dileriz. 
n SPOR SERVİSİ
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Maçlar yaklaştıkça Konyaspor 
camiası yavaş yavaş hareketleniyor. 
Geçen sezon başında ve devamında 
yaşanan saçma sapan süreç düşü-
nüldüğünde gayet dengeli ve normal 
bir gidiş söz konusu. Atiker Kon-
yaspor’un yeni yönetimi hem vakur 
tarzı, hem de mantıklı transfer politika-
sı ile taraftarında bir güven oluşturmuş 
görünüyor. 

*** 
Tabi ufak tefek sorunlar yok de-

ğil. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın 
mobese kamerasına bile konuşacak 
eğilimde olması, transferden, kamp 
yerine kadar pek çok konuda ufak 
ufak sızlanmaya başlaması, yönetimin 
bakış açısı ile teknik heyetin futbol 
anlayışı arasındaki farklılıkları ortaya 
koyuyor. 

Karşılıklı basın açıklamaları ve 
göndermelerle ilerleyen süreç krize 
dönüşür mü bilmiyorum? Lakin dö-
nüşürse bunun müsebbibi kesinlikle 
teknik heyet olmaz. Rıza Çalımbay’ın 

tarzı belli. Bu tür çıkışları ilk değil ve 
son olmayacak. Eğer takımın başına 
getirildiyse bütün bunlar göze alınmış 
olmalı. Teknik heyet ile yönetim ara-
sındaki farklılıklar diyalogla çözüme 
kavuşturulmalı. Sezon başlamadan 
yaşanacak olası bir kriz, takıma büyük 
zarar verir ve yönetimin eksi hanesine 
yazar.

*** 
Teknik heyet ve yönetim arasında-

ki ‘göndermeli’ süreci, krize dönüşme-
dikçe birbirini tanıma ve tartma olarak 
görüyorum. Süreç yönetilebilir ve ağır 
bir sarsıntıya mahal vermeden durum 
atlatılabilirse, birbirini kabullenme so-
nucu çıkar ve bu sorunsuz bir takım 
olarak Konyaspor’u sezon içerisinde 
iyi noktalara götürür.

Burada asıl önemli olan yönetimin 
mevcut felsefesinden vazgeçmemesi. 
Başkan Hilmi Kulluk’un açıklamasın-
daki gibi, “Herkes şunu iyi bilsin ki; 
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu 
olarak kulübümüzü karşılığı olmayan 

borçlanmanın içine sü-
rüklemeden, geleceğimi-
zi bugün bir çok Süper 
Lig takımında olduğu 
gibi ipotek altına alma-
dan...” anlayışı doğru bir 
yaklaşım ve Türk futbo-
lunu içinde bulunduğu 
ekonomik rezaletten kur-
taracak formül.

*** 
Yönetimi, “Hem 

duruşundan taviz verme, hem de bu 
duruşa ufaktan muhalefet eden teknik 
heyetle krize sebebiyet verme” gibi bir 
ikileme hapsettiğimizin farkındayım. 
Fakat yöneticilik de tam olarak budur. 
Standart tercihler yapmak herkesin 
yapabileceği iş. Önemli olan bu tür 
süreçleri yürütebilmek.

*** 
Konyaspor kulislerinde konuşulan 

bir diğer konu ise, genel 
kurul sürecinde elindeki 
güçlü delege yapısı ile 
mevcut yönetime destek 
veren Ahmet Şan ile ilgili. 
Eski başkanın Konyaspor 
yönetimini baskı altına 
almaya çalıştığı, yönetim 
süreçlerine müdahale 
ettiği ve bu nedenle Kon-
yaspor yönetimi ile so-
runlar yaşadığı kulaktan 

kulağa yayılıyor. 
Konyaspor Başkanı Hilmi Kul-

luk anlatıldığı gibi kimseye eyvallahı 
olmayan birisi ise bu sorunu kökten 
halledecek ve yönetimi dışarıdan yön-
lendirmeye çalışan yapılara yol vere-
cektir. Başınızın üzerinde “Buraya sizi 
ben getirdim” kılıcı sallanırken, kulübü 
sağlıklı bir şekilde yönetmek hayal. Bu 
konuda yönetimin alacağı her türlü 

tedbiri taraftar ve basın olarak destek-
lemek gerekir.

*** 
Tabi konu buraya gelmişken de-

lege yapısını da konuşmak gerek. Ah-
met Şan ve kulüp üzerinde hegemon-
ya kurmaya çalışan bütün yapıların tek 
gücü çarpık delege yapısı. 200 kişilik 
üye sayısında 40-50 adamı olan baş-
kan tayin edebiliyor. 

Ve her seçilen, bu yapıya mahkum 
oluyor. Bu çarpık durumun çok acil 
şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. 
Mevcut yönetim genel kurul öncesi  
delege yapısı için adımlar atacağının 
sözünü verdiğini biliyoruz. Transfer 
sürecinde delege konusu ile ilgili bir 
gündem oluşturmak abes olur. Se-
zon hazırlıkları tamamlanıp, yönetimin 
önündeki acil konular halledildiği ilk 
anda bu konuya eğilinmeli.

Tabi yeni delege alımının nasıl ya-
pılacağı da başka bir tartışma konusu. 
Elbette ‘Herkese açalım, önüne gelen 
üye olsun’ anlayışı ile bu yapı düzel-

mez. Belirli kesimlerin hegemonyasını 
yıkmaya çalışırken, başka yapılara tes-
lim etmemek gerek. Çeşitli kriterlerle 
doğal bir yapı için sınırlamalar konul-
malı.

***
Fakat bu kriterlerden birisinin 

“Kulübe üye olan kişiler belirli bir süre 
sonra genel kurulda oy kullanma yet-
kisine sahip olur” gibi mevcut durumu 
koruyan bir kriter olacağı iddiası var. 
Bu tamamen bir sonraki genel kuru-
la mevcut yapı ile gitmenin garantisi 
olur. Eğer doğru ve Konyaspor’u taşı-
yacak bir delege durumu olsa bu tür 
bir sınırlama mantıklı. Ancak şuan ki 
durum içler acısı ve bir sonraki genel 
kurula kadar bağımsız ve doğal üyeler-
le içerdeki hegemonya yıkılmalı. 

Kulübü taraftara açıyoruz adı altın-
da üye yapıp genel kurulda oy kullan-
ma yetkisi vermemek, en hafif tabirle 
kamuoyunun gazını almak, hatta bek-
lentileri hafife almak olur. 

ESKİLER, YENİLER VE YENİLENEMEYENLER

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Moke ve Eto’o için 
teklifler değerlendiriliyor

Atiker Konyaspor’da gönderilecek isimler netleşir-
ken, Eto’o ve Moke için teklif telifler değerlendiriliyor. 
Yeşil beyazlıların gelecek sezon kadroda düşünmediği iki 
oyuncu ile de yolların ayrılması bekleniyor. 

Eto’o konusunda somut bir gelişme yaşanmazken 
özellikle Çin ve MLS takımlarının gündeminde olduğuna 
yönelik iddialar güç kazanmış vaziyette. Eto’o’nun sözleş-
mesi gereği Konyaspor’dan alacağı garanti ücreti tahsil 
ettikten sonra Konyaspor’dan ayrılacağı düşünülüyor.

Konyaspor’un gözden çıkardığı bir başka isim ise 
Moke. Oyuncu için çeşitli takımlardan teklifler gelirken, 
en somut istek Erzurumspor’dan geldi. Yurt dışından da 
bazı takımların Moke’yi istediği biliniyor.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da stoper 
arayışları sürüyor

Atiker Konyaspor’da stoper arayışları sürüyor. Yeşil 
beyazlıların gündeminde olan İsmail Traore’da bonser-
vis sorununa takılan Anadolu Kartalı sorunu çözmek için 
çaba harcıyor. Yeşil beyazlılar mukavele problemini aşa-
bilirse oyuncuyu kadrosuna katacak.

İsmael Traore kimdir?
Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu. 31 yaşında olan 

deneyimli oyuncu fizik gücü ve hızı ile öne çıkıyor. Angers 
takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trao-
re’nin 1. 5 milyon Euro piyasa değeri var.
n SPOR SERVİSİ

Milo ve Yatabare’den 
Türkiye’ye destek 

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor’un ya-
bancı futbolcuları, Mustapha Yatabare ve Deni Milose-
vic, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 
2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye’nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan 
sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklama-
larda bulunan Atiker Konyasporlu futbolcular, turnuva 
için Türkiye’nin gerekli tesis altyapısına sahip olduğunu 
söyledi. Fransız futbolcu Yatabare, Türkiye’nin çok iyi 
statlara sahip olduğunu aktararak, “Türkiye’de çok coş-
kulu bir atmosfer var. İnsanlar futbolu seviyor ve stad-
yumları doldurmaya hazırlar. Bu da futbolda sevdiğimiz 
bir şeydir” diye konuştu. Bosna Hersekli futbolcu Milo-
sevic de Türkiye’nin ve Konya’nın birçok geleneğe sahip 
olduğunu belirterek, EURO 2024 adaylığına destek oldu.
n İHA

Konyaspor’un Romanchuk aşkı depreşti
Atiker Konyaspor’un uzun yıllardır kadrosuna 

katmaya çalıştığı ancak bir türlü başaramadığı 
Taras Romanchuk aşkı yeniden depreşti. Yeşil 
beyazlıların Jevtovic transferinden önce Raras 
Romanchuk için kulübüne teklifte bulunduğu an-
cak cevap geciktiği için ibrenin Jevtovic transferi-
ne döndüğü ortaya çıktı. Konyaspor’un Raras Ro-
manchuk ile yeniden ilgilenmesi sosyal medyayı 
da karıştırdı. “Leyla ile mecnundan beri böyle bir 
kavuşamama hikayesi yok” esprileri yapıldı.

KOCAMAN DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI
Atiker Konyaspor’un Raras Romanchuk aşkı 

2 yıl önce başlamıştı. O dönem piyasa değeri 
300 bin euro olan ve sıradan bir futbolcu profili-
ne sahip olan Taras için kulübü ile iletişime ge-
çen Konyaspor oyuncuyu uzun süre beklemişti. 
Teknik direktörün “Taras satılırsa istifa ederim” 
restine kulüp ortaklarının bazılarının da katılması 
nedeniyle transfer büyük bir krize neden olmuş, 
oyuncunun gelmek istemesine rağmen gerçek-
leşmemişti.

HER DÖNEM ROMANCHUK
O dönemden sonra her transfer sezonunda 

ismi bir şekilde Konyaspor gündemine düşen 
Taras Romanchuk takımında büyük bir başarı or-
taya koyarak iki sezondur ligi ikinci bitiren Jagiel-
lonia Białystok takımının en önemli ismi haline 
geldi. Takımında 142 maça çıkan Taras 18 gol 
10 asistlik performans sergiledi. 
n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay’dan 
yönetime mesaj!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kamp yerinden ve transferden şikayet 
etti. Deneyimli teknik adam Hollanda’nın kamp için uygun olmadığını belirterek, 

transferlerin de bir an önce bitirilerek üst düzey oyuncular alınması gerektiğini belirtti
Atiker Konyaspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT 

Spor’a yaptığı açıklamada, “Bolu’daki ilk kamp güzel geçti. 
Hollanda kampı da güzel geçiyor. Bu kampı da en iyi şekilde 
değerlendirmek istiyoruz. Normalde soğuk yerlere gitmemiz 
gerekiyor. Sıcaktan geldik. Avusturya biraz daha soğuk ve 
kamp için daha uygun. Hollanda sıcak biraz... Son yıllardaki 
en yüksek sıcaklık yaşanıyor. Bu kamp programını biz yapma-
dık. Biz sonradan geldik ve hazır bir kamp programı bulduk. 
Buna uymaya çalışıyoruz. Beklediğimizin çok üzerinde bir sı-
caklık var” dedi. 

NE KADAR ERKEN BİTERSE O KADAR İYİ
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çalımbay, 

“Yaptığımız transferler yeterli değil. Almamız gereken kritik 
yerlerimiz var. Stoper, kanat, orta saha. Bunları yönetimimiz-
le paylaştık. Bitirmeye çalışıyoruz transferleri. Ne kadar erken 
biterse transferler o kadar iyi. Alacağımız isimler elimizdeki-
lerden daha üst düzeyde oyuncular olmalı. Buna ihtiyacımız 
var. Hem taraftarımız hem de takım için çok iyi transferler yap-
malıyız. Kritik 3-4 oyuncu bir an önce almalıyız. Yerler belli 
ama isimler belli değil’ diye konuştu.  

HEM İYİ HEM MAKUL
‘Kulübün bir dengesi var. Bu dengeyi bozmamak gereki-

yor’ ifadelerini kullanan Çalımbay, şunları kaydetti: ‘Uçuk fi-
yatlara transfer yapamayız. Hem iyi oyuncu alacak da hem de 
fiyatı makul olacak. Pazartesi yönetici gelecek ve transferi bir 
an önce bitirmeye çalışacağız. Lige sahamızda başlayacağız 
ve sezona çok iyi başlamalıyız. Taraftarı da düşünmemiz la-
zım. Geçen seneki kadrodan birkaç değişik oyuncu gördükleri 
zaman hele hele oyunu değiştirecek isimler olursa taraftarımız 
daha çok heyecanlanır ve maçlara da daha çok ilgi gösterir.”

YENİLERİN ALIŞMASI ZAMAN ALACAK
Yeni transfer edilen sol bek Yevhen Opanasenko ve Sırp 

ön libero Marko Jevtovic ile ilgili de konuşan Çalımbay, 
“Oyuncu almamız gerekiyordu. Sol beke ihtiyacımız vardı. 
Baktığımızda istikrar olarak olabilir. Göbeğe aldığımız oyuncu 
da iyi. Ama Türkiye Ligi için ne olur, onu şimdiden bilemiyo-
ruz. Buraya çok iyi ayak uydurmaları gerekiyor. Hazırlık maç-
larında yakından göreceğiz. Kampa katılmaları bizim için de 
onlar için de şans. Alışmaları belli bir zaman alabilir. Bunu da 
sabırla bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ
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Başkandan balans ayarı!
Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, verdiği demeçlerde süreçle ilgili çekince belirten teknik direktör 

Rıza Çalımbay ve eleştirilere balans ayarı yaptı. Kulübün kaynaklarının doğru kullanılmaya devam 
edileceğini belirten Kulluk, “Kulübün tek kuruşunu heba etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı

Atiker Konyaspor’da başkan Hilmi 
Kulluk yeni sezon hazırlıkları ve transfer 
çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Başkan Hilmi Kulluk “Sezonun 
ilk maçına hazır vaziyette girmek istiyoruz. 
Bunun için elimizden gelen gayreti yönetim 
kurulu üyelerimizle birlikte gösteriyoruz. 
Amacımız kulübümüzün bir tek kuruşunu 
heba etmeden, isabetli ve uzun vadede 
kendilerinden maksimum düzeyde faydala-
nabileceğimiz transferleri kadromuza dahil 
etmek. Bu doğrultudaki çabalarımızın taraf-
tarlarımız ve basınımız açısından da ‘olumlu 
ve doğru adımlar’ olarak değerlendirilmesi 
bize güç vermektedir. Herkes şunu iyi bilsin 
ki; Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak 
kulübümüzü karşılığı olmayan borçlanma-
nın içine sürüklemeden, geleceğimizi bu-
gün bir çok Süper Lig takımında olduğu gibi 
ipotek altına almadan, akl-ı selim hareket 
ederek mücadele gücü, seyir keyfi yüksek 
bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun 
için hangi mevkide nasıl bir futbolcuya ih-
tiyacımız var ise en kısa ve kulübümüz açı-
sından en uygun zamanda camiamıza ka-
zandırmaya kararlıyız. Bugüne kadar diğer 
takımların büyük bir bölümü transfer döne-
mini büyük bir suskunluk içinde geçirirken 
Uğur  Demirok, Ertuğrul Taşkıran, Yehven 
Opanasenko, Marko Jevtovic gibi önemli ve 
kaliteli isimleri kadromuza kattık. Bu konuda 
çalışmalarımızı herkesin bilgisi dahilinde ve 
koordineli bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.
KISA ZAMANDA UYUM SAĞLAYACAKLAR

Yapılan transferlerin Türkiye ligine ya-
bancı olduğuna yönelik gelen eleştirilere de 
değinen Başkan Kulluk, “Sayın hocamızın 
da ifade ettiği üzere kaliteli bir kadroya sa-
hibiz. Futbolcularımızın, geçtiğimiz sene or-
taya koyduğu performansın çok çok üzerine 

çıkacaklarına inanıyoruz. Mevcut kadroya 
dahil ettiğimiz/edeceğimiz futbolcularımızın 
ilk seneleri olmasına rağmen tıpkı Skubic, 
Milosevic ve diğer yeni transferlerimiz gibi 
uzun süredir yeşil beyaz forma için ter döken 
aidiyet hissi kazanmış ya da Türkiye’deki 
ilk sezonlarında gol krallığı yaşayan, üst 
düzey futbol oynayarak önemli takımlara 
transfer olan oyuncular gibi kısa zamanda 
uyum sağlayacaklarına inanıyoruz. Aramıza 
yeni katılacak futbolcuların da en az mevcut 
oyuncularımız gibi üst düzey kaliteye sahip 
isimler olması noktasında sıkı bir çalışma 
içindeyiz. Bu konudaki temaslarımızı ni-
hayete erdirip transferlerimizi Türkiye ve 
Avrupa’daki önemli takımların tercih ettiği 
Hollanda’daki kamp yerimize göndereceğiz 
ve böylelikle sezonun ilk maçına hazır hale 
geleceğiz” diye konuştu,

HEYECAN VERİCİ BİR KONYASPOR…
Takıma güvenini de ifade eden Kulluk, 

“Son olarak; hocamıza, teknik heyetimize, 
futbolcularımıza, aramıza yeni katılan arka-
daşlarımıza ve camiamıza güveniyorum. Bu 
sezon heyecan verici bir Atiker Konyaspor 
izleteceğimize olan inancımızı artırarak ko-
ruyorum. Tüm yönetici arkadaşlarımızla bir-
likte özellikle transfer komitesinde yer alan 
ve yarın da kamp çalışmalarını yakından 
takip etmek üzere Hollanda’ya gidecek olan 
başta ikinci başkanımız Selçuk Aksoy olmak 
üzere, başkan yardımcımız Abbas Kılıç, as 
başkanlarımız Osman Koçak ve Mustafa Ay-
dınalp’e teşekkür ediyorum.

Bütün mesaimizi, gücümüzü, sevgimizi 
Konyaspor’umuzun  âli menfaatleri için se-
ferber ettiğimizi bir kez daha ifade ediyor, 
yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ
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