
ADESE, FORTUNE
500’DE 260. SIRADA 

63 YAŞINDA ŞEHİTLER
İÇİN ANKARA YOLUNDA 

HEM ÇOCUKLAR HEM
AİLELER MUTLU OLDU 

Bu yıl da listede yer almayı başardı 

15 Temmuz şehitleri için yürüyor 

Çocuk Film Festivali coşkulu geçti

İttifak Holding’in ulusal perakende markası Adese, Türki-
ye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 liste-
sinde bu yıl 260’ıncı sırada yer aldı.

Beyşehir’den başlattığı yürüyüşle Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine (TBMM) giden 63 yaşındaki Osman Koç, Konya’ya 
geldi. Koç, 15 Temmuz günü başkente ulaşmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın katkılarıyla düzenlediği Konya Çocuk Film Festivali 
renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar eğlenerek öğrendi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE
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Güneşten kararıyorlar!
İnşaat işçileri, kavurucu 

sıcaklara rağmen ekmek 
parası için çalışmayı 

sürdürüyor. Kendi 
yöntemleri ile sıcaktan 
korunmaya çalışsalar 
da, sıcağın etkisinden 

kurtulamıyorlar

DÖKTÜKLERİ TERDEN
OLDUKÇA MUTLULAR

Sıcaklara rağmen alın teri döken, mesai-
lerini sürdüren inşaat işçileri, ekmek pa-
rası kazanmak için güneşin alnında me-
sailerini sürdürüyor. Ailelerinin geçimini 
sağlamak için sıcağa aldırış etmeyen in-
şaat işçileri, yıllardır bu sektörde dök-
tükleri terin karşılığını her şeye rağmen 
almaktan oldukça mutlular. İnşaat işçileri 
için çay ve su olmazsa olmazlar arasında.

‘DENİZDE GİBİYİZ, 
GÜNEŞTEN KARARDIK’ 

Sıcakta çalışmanın zorluklarını anlatan 
Demir ustası Ümit Güçlü sıcak günlerde 
inşaat işinin zorlaştığını ancak çalışmak 
zorunda olduklarını belirterek, “Ekmek 
parası için çalışmak zorundayız” dedi. 
Kalıp ustası İsmail Doğru da, “Denizde gi-
biyiz, güneşten karardık” diyerek sıcağın 
altında yaşadıkları zorlu mesaiyi anlattı.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

05 Remziye Nine’nin 
hedefi üniversite 07 Asker arkadaşları 30

yıl sonra buluştu 14 2001 krizinde evlenme
düştü, boşanma arttı

Sıcak hava 
yeniden geliyor

Meteorolojiden vatandaşlara 
bir kez daha sıcak hava uyarısı 
geldi. Geçtiğimiz hafta 37 dere-
ceden 27 dereceye kadar inen 
hava sıcaklıkları yeni hafta ile bir-
likte tekrar kendini gösterecek.
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Meram şantiye
alanına döndü’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru,Meram Kaymakamı Resul 
Çelik ve muhtarlar ile Dutlu Ko-
ruluğunda çalışmaları inceledi. 
Başkan Toru, “İlçemiz daha da 
güzelleşiyor. Meram adeta bir 
şantiyeye döndü” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Selçuklu asfalt
hedefini aştı

Asfalt sezonunun açılışından bu 
yana 160 bin metrekare sıcak 
asfalt, 96 bin 935 metrekare 
parke, 23 bin 465 metre bordür 
imalatı yapan Selçuklu Beledi-
yesi ekipleri, hedeflerin üstünde 
bir üretim gerçekleştirdi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Uyuşturucuya savaş açtılar Okkalar İnşaat sağlıklı ve güvenli!
Konya’da uyuşturucu satışıyla ön 
plana çıkan mahallelerden olan 
Doğanlar Mahallesi sakinleri, 
bir araya gelerek uyuşturu-
cuya karşı mücadele etme 
kararı aldı.Mahalle sakinleri 
adına konuşan İsma-
il Çokkaynar, “Uyuşturucu 
almak için kimse buraya 
gelmesin. Bu saatten 
sonra buraya madde 
almak için gelenler 
dövülecektir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Uluslararası İşgücü Ge-
nel Müdürü Saadettin 

Akyıl, Okkalar İnşaat’ı zi-
yaret etti. Akyıl, İş sağlığı 

ve güvenliğine verdikleri 
önemden dolayı Okkalar İn-

şaat yöneticilerine teşekkür 
etti. Okkalar İnşaat Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Okka, 
“Amacımız inşaat sektöründe 

iş sağlığı ve iş güvenliği anlayı-
şının uygulanması ve yayılması-
na katkı sunmaktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

Şiirlerle gönüllere 
ışık tutuyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin katkıları ile 
düzenlenen geleneksel ‘Mevlana Şiir Şöleni’ bu yılda gerçekleştirildi. 
TYB Konya Şube Başkanı Hayri Erten,Hz. Mevlana'nın sözleri ile ve 
gönüllere ışık tuttuğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Müca-
hit Sami Küçüktığlı ise; “Dairemizin Konya’da yürütmüş olduğu bir çocuk 
festivali var. En az 30 bin yavrumuz bu film festivalinde 3 gün boyunca 
animasyon filmleri izleyecekler” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Kimseye el açmadı, rızkı için çalıştı
20 yıldır Hacıveyiszade 

Cami önünde misk (güzel 
koku) satarak geçimini 

sağlayan Naim Kaya, tek 
koluyla çalışmasına rağmen 
işini hakkıyla yapıyor. 80 ya-
şındaki Kaya, “Hiç kimseye 

de el açmadım” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin katkıları ile düzenlenen geleneksel ‘Mevlana Şiir Şöleni’ bu yılda 
gerçekleştirildi. TYB Konya Şube Başkanı Hayri Erten, Hz. Mevlana’nın sözleri ile ve gönüllere ışık tuttuğunu söyledi 

‘Gönüllere ışık tuttular’
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
tarafından her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen ‘Mevlana Şiir Şöleni’ bu yıl da 
Mevlana Gül Bahçesi Açık Sema ala-
nında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
Şiir Şöleni’ne, Türkiye’nin çeşitli böl-
gelerinden şairler katıldı. Türkiye Ya-
zarlar Birliği Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Hayri Erten, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Da-
iresi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit 
Sami Küçüktığlı ve birçok kişinin katıl-
dığı şiir şöleninde açılış konuşmalarını 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten yaptı. 

ŞİİR YÜRÜYÜŞÜN 
RAKSA DÖNÜŞMÜŞ HALİDİR

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, 
şiirin duygular, düşünceler ve özlem-
lerden süzülerek birikimleri ifade et-
tiğini söyleyerek TYB olarak bu tür 
şiir şölenlerine sonuna kadar destek 
vereceklerini vurguladı. Erten şiir şöle-
nine gelen bütün şairlere de teşekkür 
etti. Erten, şunları kaydetti: “İlim ve 
irfan şehri Konya ilimin ve edebiyatın 
öncülüğünü yapmış önemli İslam şe-
hirlerinden biridir. Konya, Mevlana ve 
onun mesnevisi ile adeta bütünleşmiş-
tir. Hazret, mesnevisinde ki şiirleri ile 
insanların ruhları, duyguları ve kalpleri 
ile en anlaşılır ve hissedilir şekilde ile-
tişime geçmiştir. Zira şiir duygulardan, 
düşüncelerden, özlemlerden süzülerek 
birikimleri ifade eder. Şairler sözcükleri 
ustalıklar ile kullanarak okurda estetik 
duygularda uyandırarak düşünce ve 
fikirleri kısa ve özlü olarak sergilerler. 
Şiir yürüyüşün raksa dönüşmüş hali-
dir. Onda duygu, düşünce, anlam, ri-
tim ve estetik vardır.  Hazret bir şiirin-
de;‘Dünyada nice diller var, nice diller, 
ama hepsinde anlam bir, sen kapları, 
testileri hele bir kır, sular nasıl bir yol 
tutar, gider, hele birliğe ulaş, hır gürü, 
savaşı bırak, can nasıl koşar, bunu can-
lara iletir.’ Hz. Mevlana, milletçe birliğe 
ve dirliğe çok ihtiyacımızın olduğu şu 

günlerde insanları bir ara-
ya getirerek, onları kay-
naştıracak aynı zamanda 
düşündürecek sözleri şiir 
ile ne kadar mahirce ve 
anlamlı bir biçimde asır-
lar öncesinde dile getir-
miş ve gönlümüze de ışık 
tutmuştur. Bu bağlamda 
gündemden düşmüş şiiri 
tekrar gündeme aktar-
ma isteği günden güne 
artmaktadır.  Ahmet Ha-
şim’in ifadesiyle, sessiz 
bir şarkı olan şiiri tekrar 
gündemimize sokmamız gerekir. Şa-
irlerimizin şarkılarıyla birlikteliğimiz 
korur ve canlı tutabiliriz. Şehirlerimi-
zin kültürel zenginliğini şiirler ile güç-
lü kılabiliriz. TYB Konya Şubesi kuru-
luşundan itibaren Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve çeşitli ilçe Belediyeler ile 
birlikte şiir şölenleri gerçekleştirmiştir. 
Özellikle Büyükşehir ve Karatay Be-
lediyeleri ile birlikte TYB Konya Şube 
eski Başkanlarından Ahmet Köseoğ-
lu ve M. Ali Köseoğlu bu şölenlerin 
gerçekleştirilebilmesi için büyük çaba 
göstermişlerdir. Allah’a hamdolsun 

bu yıl Mevlana Şiir Şöleni 
ismiyle organize ettiği-
miz etkinliğimizi Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile 
gerçekleştirdik. Bu şöle-
nin gerçekleştirilmesi için 
değerli katkılarını esir-
gemeyen Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek başta ol-
mak üzere Genel Sekre-
ter Hasan Kılcı, Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı 
M. Sami Küçüktığlı ve 
eski tecrübelerini bizimle 

paylaşan Basın-Yayın ve Halkla İlişki-
ler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu’na 
şükranlarımızı sunuyorum.”

“ŞİİRLE MEMLEKETİMİZİ 
YÖNETEN BİR LİDERİMİZ VAR”
Konya Büyükşehir Belediyesi Kül-

tür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mü-
cahit Sami Küçüktığlı ise bütün gelen 
şairlere teşekkür ederek şiirle siyaset 
yapan bir liderin olduğunun altını çizdi. 
Küçüktığlı şiirin hayatımızda önemli 
bir yere sahip olduğunu da ifade ede-
rek, “Mevlana Şiir Şöleninin hayırlara 
vesile olmasını Allahtan niyaz ediyo-

ruz. Dairemizin Konya’da yürütmüş 
olduğu bir çocuk festivali var. En az 
30 bin yavrumuz bu film festivalinde 
3 gün boyunca animasyon filmleri iz-
leyecekler. Gönül isterdi ki biz bir o 
kadar çocuğumuza Necip Fazıl’ı, Meh-
met Akif’i anlatabilseydik. Mevlana’yı 
sunabilseydik ve şiirlerini öğretebil-
seydik. Gönül ister ki bu tür çalışmaları 
daha çok artırarak yürütelim ve sürdü-
relim. Biz şiirin anlamın ve önemine 
vakıfız, biliyoruz. Çünkü şiirle siyaset 
yapan şiirle memleketimizi yöneten 
bir liderimiz var. Kaderin üzerinde ka-
der vardır diyen bir liderimiz var” diye 
konuştu.

Şölende Atilla Yaramış, Bestami 
Yazgan, Hasan Ejderha, Hasan Topcu, 
Hayriya Ünal, Hicabi Kırlangıç, İbra-
him Demirci, İsmail Göktürk, M. Ali 
Köseoğlu, M. Hanefi İspirli, Mehmet 
Mutluoğlu, Osman Özbahçe, Selim 
Tunçbilek, Seyyid Ahmet Kaya, Şaban 
Halis Çalış, Vural Kaya ve Zeynep Ar-
kan kürsüye çıkarak şiirlerini seslendir-
diler. Naci Gümüş ve Nurettin Duman 
ise şölene katılamadı. Şairlere plaket 
ödüllerinin takdiminin ardından prog-
ram son buldu.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 
Mevlana Şiir Şöleni, şiir severleri ve şehrin kültür-sanat camiasını Mevlana Müzesi Gülbahçe’de bir araya getirdi.

TYB Konya Şube 
Başkanı Hayri Erten



Eski Gazetecilerden Merhum Ali 
Akgül’ün kızı Miray Akgül dünya evi-
ne girdi. Ali-Buket Akgül çiftinin kızı 
Miray ile Zeki Kral-Fadime Kibar çifti-
nin oğlu Tayfun ‘evet’ diyerek mutlu-
luğa ilk adımlarını attılar. 

Atiker de LuxeDüğün Merke-
zinde gerçekleşen görkemli düğün 
merasimine Akgül ve Kral ailelerinin 
sevenleri, dostları ve akrabaları katıl-
dı. Gelen davetlilerle tek tek ilgilenen 
Akgül ve Kral aileleri ise bu mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız bırak-

mayan yakınlarına teşekkür ederek 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul ettiler. 
Genç çifti ise salona girdikten sonra 
nikâh masasına oturarak bir ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ dedi. Dü-
ğün merasimi mutlu çiftlerin dans 
etmesiyle başlayarak eğlenceli bir 
şekilde devam etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Miray ve Tayfun çiftine ömür 
boyu mutluluklar diler,Akgül ve Kral 
ailelerine hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 16 Şevval 1438  -  Rumî: 27 Haziran 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,43 05,29 13,02 16,53 20,22 22,00
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  19    32

Karaman 16    31 

Aksaray  18 32

Ankara 17   32
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Ekin Kurye Yönetimi Kurulu Başkanı Osman Öztürk’ün oğlu Ahmet dünya evine girdi. Yavuz 
ve Öztürk aileleri ise düğün mutluluğu yaşadı. Düğüne KTO Başkanı Selçuk Öztürk de katıldı 

Yavuz ve Öztürk aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Ekin Kurye Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Öztürk oğlu Ahmet’i evlendirdi. 
Emine-İbrahim Yavuz çiftinin kızı Ayşen 
ile Sadiye- Osman Öztürk çiftinin oğlu 
Ahmet, ‘evet’ diyerek dünya evine girdi. 
Pelitli Bahçe Kır Düğün Salonunda ger-
çekleşen düğün merasimine Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, MUSİAD 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İş dün-
yasından isimler ve çok sayıda davetli ka-
tıldı. Genç çiftin nikâh şahitliğini ise Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk yaptı. 
Düğün merasimine gelen misafirlerle tek 
tek ilgilenen Yavuz ve Öztürk aileleri ise 
bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmayan yakınlarına teşekkür ederek 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul ettiler. Ye-
nigün Gazetesi olarak Ayşen ve Ahmet 
çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler, 
Yavuz ve Öztürk ailelerine hayırlı olsun di-
leklerimizi iletiyoruz.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Türk Yıldızları’nı 
simülasyonla sevdirdiler

63 yaşında 15 Temmuz
şehitleri için yürüyor

Çocuklara, Türk Yıldızları’nı 
sevdirmek ve tanıtmak amacıyla 
simülasyon ve satış tırı Konya’ya 
geldi. Bir alışveriş merkezinin oto-
parkında düzenlenen Çocuk Film 
Festivali’nde hizmet veren tırlardan 
elde edilen gelir, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Kartal Vakfı aracılı-
ğıyla şehit ve gazi ailelerine destek 
olacak.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği 
simülasyon tırı, pazar günü akşama 

kadar 6-12 yaş arasındaki çocuklara 
hizmet verecek.

İlk defa simülasyon heyecanını 
yaşayan çocuklar, simülasyonu iz-
ledikten sonra tır girişinde bulunan 
Türk Yıldızları defterine duygu ve 
düşüncelerini yazdı.

Daha sonra Türk Yıldızları’nın 
uçak posterlerini alan çocuklar, tır 
önünde fotoğraf çektirdi. Çocuklar, 
satış tırında bulunan çeşitli aksesu-
arlardan aldı.   n AA

Beyşehir’den başlattığı yürüyüş-
le Türkiye Büyük Millet Meclisine 
(TBMM) giden 63 yaşındaki Osman 
Koç, Konya’ya geldi. 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin birinci yıl 
dönümü yaklaşırken elindeki Türk 
bayrağıyla 63 yaşında olmasına rağ-
men yollara düşen Osman Koç, 15 
Temmuz günü başkente ulaşmayı 
hedefliyor. Yolda yürürken vatan-
daşların yoğun ilgisiyle karşılaştı-
ğını belirten Osman Koç, “Bugün 
Konya’ya geldim Allah’ın izniyle. 15 

Temmuz olaylarının yıldönümün-
de Ankara Gölbaşı’nda Polis Özel 
Harekat Merkezinde olacağım. He-
defim ilk orası. Ondan sonra Özel 
Kuvvetler Komutanlığını ziyaret 
edeceğim. Ziyaret edeceğim yere 
giderken Ömer Halisdemir’imizi de 
ziyaret etmeden geçmeyeceğim” 
dedi. 

Koç, üzerinde 6,5 lira para oldu-
ğunu bu para ile bir ekmek, bir şişe 
su alacağını ve bu şekilde Ankara’ya 
yürüyeceğini de dile getirdi.  n İHA

Gazetecilerden Merhum Ali Akgül’ün kızı Miray Akgül dünya evine girdi. Miray ve Tayfun çifti 
‘evet’ diyerek mutluluğa ilk adımlarını attı. Genç çifti yakınları yalnız ve dostları yalnız bırakmadı

Genç çift bir ömür boyu 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Emine-İbrahim Yavuz çiftinin kızı Ayşen ile Sadiye- Osman 
Öztürk çiftinin oğlu Ahmet, ‘evet’ diyerek dünya evine girdi.



Ramazan ayının bitmesiyle bir-
likte beklenen sıcaklıklar ülkeyi etkisi 
altına aldı “Afrika sıcakları” diye tabir 
edilen sıcak havalar özellikle geçtiği-
miz hafta etkisini gösterdi. Sıcaklıklar 
geçtiğimiz haftaya oranla biraz düşse 
de, bunaltıcı sıcaklar halen devam 
ediyor. 

Bu nedenle sıcaklardan bunalan 
vatandaşların hem performansı dü-
şüyor hem de bunaltıcı sıcaklardan 
dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor. 
Ancak sıcaklara rağmen alın teri dö-
ken, mesailerini sürdüren inşaat işçi-
leri, ekmek parası kazanmak için gü-
neşin alnında mesailerini sürdürüyor. 
Kendi yöntemleri ile sıcaktan korun-
maya çalışsalar da, sıcağın etkisinden 
kurtulamıyorlar. 

Ancak ailelerinin geçimini sağla-
mak için sıcağa aldırış etmeyen inşaat 
işçileri, yıllardır bu sektörde döktük-
leri terin karşılığını her şeye rağmen 
almaktan oldukça mutlular. 

ÇAY VE SU OLMAZSA OLMAZ
Sıcak altında mesailerini sürdüren 

inşaat işçileri, gün boyu çalışmalarını 
sürdürüyor. Ancak hava sıcak olduğu 
için ve sürekli hareket halinde olmala-
rının etkisiyle çok fazla terliyorlar. 

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak 
için ise inşaatçılar bol bol su tüketiyor-
lar. Ayrıca sabah 09.00-10.00 arası ve 
14.00-15.00 arası olmak üzere günde 
2 kere çay molası veriyorlar. Gölgeye 
geçip bir nebze olsun dinlenmeye ve 
serinlemeye çalışan inşaat işçileri için 
su ve çay olmazsa olmazlar arasında 
yer alıyor. 

‘EKMEK PARASI İÇİN 
ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ’

Demir ustası Ümit Güçlü yaptığı 
açıklamada, yaz sıcaklarına rağmen 
çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Sı-
cak nedeniyle mesailerinde herhangi 
bir değişiklik olmadığını ifade eden 
Güçlü, gün boyu çalışma temposu-
nun sürdüğünü dile getirdi. Sıcak 
günlerde inşaat işinin zorlaştığını 
ancak çalışmak zorunda olduklarını 
söyleyen Güçlü; “Ekmek parası için 
çalışmak zorundayız. 

Sıcakta zor oluyor ama yapacak 
bir şey yok. Güneşten korunmak için 

şapka takıyoruz. Tabi bol bol su tü-
ketiyoruz çünkü sıcağın altında ağır 
oluyor yaptığımız iş. Güneşin altında 
kaldığı için demirler çok sıcak olur. O 
yüzden eldiven kullanırız yoksa demi-
re dokunamayız. Önceden su dökerek 
soğutmaya çalışırdık ama şimdi bunu 
yapmıyoruz. Döksen hangi birine dö-
keceksin” diye konuştu. 

‘DENİZDE GİBİYİZ, 
GÜNEŞTEN KARARDIK’

Kalıp ustası İsmail Doğru da, in-
şaat mesleğinin özellikle sıcak yaz ay-
larında zor olduğunu ancak çalışmak 
zorunda olduklarını söyledi. Bu işi yıl-

lardır yapanların sıcaklara ve güneşe 
alıştıklarını bu nedenle artık zor gel-
mediğini ifade eden Doğru; “Şapka 
takıyoruz, baret takıyoruz. Bu havala-
ra biz iyi diyoruz. 

Geçtiğimiz 2-3 gün bir sıcak oldu 
ama şu anda iyi diyoruz biz bu hava-
ya. Alıştık zaten, 20-25 senedir bu işi 
yapıyoruz. Paydos yapmıyoruz sıcak 
olduğu için, iş yetişmesi lazım çünkü. 
O yüzden sıcak olsa da çalışıyoruz. 
Denizde gibiyiz, güneşten karardık” 
diyerek sıcağın altında yaşadıkları zor-
lu mesaiyi anlattı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Kavurucu sıcaklara rağmen çalışmalarına durmaksızın devam eden inşaat işçileri, güneşe rağmen ekmek parası için çalışmayı sürdürüyor. İnşaat 
işçileri, kendi yöntemleri ile sıcaktan korunmaya çalışsalar da, sıcağın etkisinden kurtulamıyorlar. Sanki denizdeler miş gibi güneşten kararıyorlar 

‘Denizde gibiyiz, 
güneşten karardık!’

Güneşten korunmak için işçiler şapka ve güneş gözlüğü takıyor. Ayrıca sıcaktan dolayı el değmeyen demirlere ise eldivenle dokunabiliyorlar.

Çay ve su, sıcağın altında zorlu mesai sürdüren inşaat işçilerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İşçiler bol bol su tüketiyor, çay molası ile dinleniyor. 



10 TEMMUZ 2017 5HABER

Dün akşam Konya’da 95,4 fre-
kansında yayın yapan  Radyoexpres’te 
Mehmet’çe iki saat programını dinle-
dim. 

Radyo çağı çocukları olarak radyo-
yu hep sevmişimdir. 

Bu sefer internetten eşimle beraber 
dinledik. Televizyonu kapattık. Tıpkı eski 
zamanlarda olduğu gibi, ailecek,radyo 
her şeyimiz gibi.

Çok güzel bir söyleşiydi.

Kendiliğinden harekete geçen, ama-
tör ruhla ama bir o kadar da kurumsal 
bir harekete geçen gençler hikayelerini, 
projelerini paylaşıyorlardı.

Mehmet’çe ve samimi içten.
Bu memleketin Mehmetleri hep sa-

mimi olmuşlardır.
Memleketi adına canlarını vermiş, 

şehit olmuş Mehmetçikler  olarak. Kah-
ramanca memleketlerini, bağımsızlıkla-
rını, istikballerini korumak için.

Şimdi Mehmetler, Nevzatlar, Han-
deler, Ömerler, Emreler, Erkamalar, Ce-

renler, Süleymanlar,  Haleler,  Senalar, 
Ekinler, Şuleler, Ülkenin, milletin hatta 
insanlığın istiklali ve istikbali için hare-
ket geçmişler.

Mehmet soruyor, diğer Mehmet 
Haluk cevaplıyor.Heyecanla anlatıyor.

Anlattıkça düşünüyorum, kahra-
manca şehit olan gençlerimize verilecek 
en güzel hediye diyorum. Kahramanca 
yaşatmak için ve yaşamak için projele-
rini anlatıyorlar.

Projelerini gerçekleştirecekleri 
kampları i için, Özyeğin üniversitesini 
kampüslerini kullanmak için ikna et-
mişler. Hatta rektör  açılış konuşmasını 
yapmayı kabul etmiş.

Toyota Hibrid teknolojisini tanıt-
mak için ana sponsor olmuş.   Güçlü 
bir ekiple kampta olacaklar, Konuşmacı 
olarak, Sponsor olarak, hediyeler veren 
firmalar olarak, staj imkanları ile, genç-
lerle iç içe olacaklar.

Uluslar arası güçlü bir firmanın yap-
ması gereken ne ise onu yapıyorlar..

Gençlere yaptıkları yaptırımı, gider 

olarak değil kazanç olarak 
görüyorlar.

Gelişmek isteyen fir-
malara tavsiye ederim, 
akıllıca bir iş birliği.

Gençler anlatıyor, bir 
Mehmet soruyor diğer 
Mehmet cevaplıyor.

Kimler katılıyor,
Yurdun  genelinden, 

bir çok üniversiteden, 
Kanada’dan Bosna her-
sekten gençler yayına katıldılar, biz de 
katılabilir miyiz diye.

Mehmet haluk genç arkadaşlarına 
seslenirken, Kişiliklerin ulusallaşması 
için bir fırsat diyordu. 

Bence evrenselleşmesi için bir fır-
sat. Evrensel seviyede bakış açısı ile 
düzenlenmiş bir kamp.

İnnovasyon, etkili iletişim, liderlik  
girişimcilik konularını  tartışacaklar.  

Castrol, FaberCastel, 
Pegasus, Youth  holding 
gençlerle el ele , geleceğe 
yürümek için sponsor ol-
muşlar.

Uluslararası bu şirket-
leri ikna etmeleri başlı başı-
na bir proje.

Hepsi bir birinden 
değerli profesyonel mes-
lek sahipleri ,  konuşmacı 

olarak komitelere başkanlık yaparak , 
koçluk yaparak  kampa aktif katkı sağ-
lıyorlar.

Gençler  heyecanla anlatıyor, bir ta-
raftan da sorular geliyor katılım bir hayli 
yüksek.

Gençler  hüthüt kuşunun kulakları-
na fısıldadığı adrese doğru yürüyorlar.

Birçok vadiyi geçtiler, azalarak değil 
çoğalarak, devam ediyorlar

Bilgi ağacında Simurg’a doğru yol 
alıyorlar..Zümrüd-ü Anka’yı bulacaklar. 

Tuğrul kuşunu bulacaklar.
Bu 30 genç değil, ülkemizin genç-

lerini temsil eden gençler. 
Konya’da 95,4 frekansında muh-

teşem bir sohbet ülkemizin geleceğini 
konuşuyordu.

Gençliğe ümit olarak.
Geleceğin emanet edileceği gençler.
Hiçbir gruba bağlı olmadan kendi 

harçlıkları ile, bağımsız, ilkeli çok ama 
çok değerli bir girişim.

Kendiliğinden harekete geçen bir 
gençlik.

Öyle çıkarı için hareket eden,   Fay-
dacı bir gençlik değil, paylaşımcı , pay-
laştıkça çoğaldıklarına inan ve bunu 
gerçekleştiren bir gerçek.

Başarılı olmak için, başkalarından 
yardım alan değil, başkalarına yardım 
eden gençlik

Kafdağın’da Tuğrul kuşuna ulaşma-
ya çalışırken içlerindeki değerleri keş-
feden gençlik, kendi gücünün farkına 

varmaya başlayan bir gençlik.
Gençliğin Zümrüd-ü  Ankası,  Si-

murg’u olmaya aday bir gençlik,
Bir projeyi başarmak için işin 

ABC’sinde olanlara, işin XYZ sini bil-
meden projenin tamamlanmayacağını 
söyleyen gençlik.

GİA Genç innovasyon Akademi 
gençliği..

Ne dersiniz, Endüstri 4,0’e geçmeye 
çalışan dünya sanayisi, Gen teknoloji-
sinin yönlendirdiği insanlık, siber dün-
yanın kontrolüne geçen bir yaşamda 
gençlerin önemli işler yaptığına siz ne 
diyorsunuz?

Geleceğin dünyasını yönetmeye 
aday bir gençlik.

Bir de gençlere diyeceğim 
var; bu yaptıklarınız aynı zaman-
da üzerinize aldığını sorumluluk . 
bunun bilincindesiniz bunu biliyorum 
ama yine de bir not düşmek istedim.

Konya’da iki Mehmet bugün evren-
sel dünyaya açılan bir projeyi paylaştı 
yolunuz açık olsun.

KAFDAĞIN’DA  TUĞRUL’U ARAMAK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Karabük’te kaza geçirdi
Konya’da sağlığına kavuştu

Yunak’ta trafik kazası
2 kişi yaralandı

Karabük’de bir şantiyede sol 
ayağını makineye kaptırdıktan son-
ra devam eden tedavi sürecinde 
Konya’ya gelen vatandaş, yaklaşık 
1 yıllık tedavinin ardından sağlığına 
kavuştu. 

Karabük’de yaşayan 57 yaşında-
ki Hasan Demir yaklaşık 1 yıl önce 
bir şantiyede çalışırken sol ayağını 
makineye kaptırdı. Yürümekte zor-
luk çeken Demir, birkaç hastane 
gezdikten sonra Konya Hospital’e 
geldi. Burada gerçekleştirilen ame-
liyat ve sonrasındaki fizik tedavinin 
ardından tekrar sağlığına kavuştu. 
Karabük’e bağlı Navsaklar Köyünde 
bir şantiyede çalışırken makine taşı-
mak için makinenin üzerine çıktığını 
belirten Hasan Demir, “Makinenin 
üzerinden inerken makine ayağıma 
vurarak kırdı ve dışarı attı. Ayriye-
ten sağ ayağımı da makinenin arası-
na sıkıştırdım. Başka bir hastaneye 

götürdüler. Orada iki hafta durdum. 
Ayağıma tedavi yapmadılar. Ayağı-
ma iğne batırdılar hiç hissetmedim. 
Sonra Konya Hospital’e gönderdiler. 
Burada tedavi oldum. Sonra fizik te-
davinin ardından çok şükür yürü-
meye başladım. Şimdi rahatım ve 
gezebiliyorum” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Konya 
Hospital Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün 
ise, hastanın sol bacağında kopma 
şikayetiyle kendilerine başvurdu-
ğunu dile getirdi. Prof. Dr. Öğün, 
“İş kazası sonucu bize başvuran 
hastamızda bir seri ameliyatları ta-
mamladık. Şuan hastamız gayet iyi 
durumda. Yürüyebiliyor ve ayağının 
üzerine basabiliyor. Ayağında hare-
ket var. Fizik tedaviyle durumunun 
daha da iyiye gitmesi için çalışıyo-
ruz” diye konuştu.
n İHA

20 yıldır Hacıveyiszade Cami önünde misk (güzel koku) satarak geçimini sağlayan Naim Kaya, tek 
koluyla çalışmasına rağmen işini hakkıyla yapıyor. 80 yaşındaki Kaya, “Hiç kimseye de el açmadım” dedi

20 yıldır cami önünde
misk satarak geçiniyor

Daha çocuk yaşında yaşadığı elim 
kaza nedeniyle kolu kesilen Naim 
Kaya, çalışma şevkiyle gençlere mey-
dan okuyor. Hacıveyiszade Cami eş-
rafının en tanınmış simalarından olan 
Kaya 20 yıldır misk kokusu satıyor. 80 
yaşındaki adam yaşamını şöyle anlatı-
yor: “Ata binmeyi çok severdim. He-
nüz 17 yaşındayken köy meydanında 
atın üzerinde dolaşıyorken bir gün 
attan düştüm. Sonrasında çıkrıkçaya 
gittik. Burada elim yanlış sargılandı-
ğından dolayı sol kolum kesilmek zo-
runda kaldı. Tek kolumla yaşıyordum. 
Babamın bana bir öğüdü vardı. Sakın 
kimseye avucunu açma. Bir köşeye 
geç Allah nasibini verir demişti. Ben-
de o nasihate uydum. Çeşitli işlerle 
uğraştım. Daha sonra sevdiğim işi 
yapmak istedim. Yaklaşık 20 yıldır 
Hacıveyiszade Cami’nde misk koku-
su satarak geçimimi sağladım. Hiç 
kimseye de el açmadım.” 

GRAM USULÜNCE 1-2,5 LİRA 
ARASI MİSK

Misk kokusuna karşı gençlerin 
özel bir ilgisi olduğunu belirten Naim 
Kaya, en çok miski amber kokusunun 
sevildiğini dile getirerek, “Doğayı 
cennet, misk, zemzem, iğde, Cuma 
rüzgarı, misk amber gibi çeşit çeşit 
mislerimiz bulunuyor. Misk kokusu 
için genelde ağır derler ama benim 
sattığım kokular hafif oluyor. Çünkü 
yaz mevsiminde ağır koku genelde 
tercih edilmiyor. Ben de bu yüzden 
müşterimin istediğine göre hareket 
ediyorum. Her kesimden insanların 
misk için geliyorlar. Ama gençlerin il-

gisinin biraz daha fazla olduğunu be-
lirtebilirim. Gram usulünce 1 liradan 

2,5 liraya kadar satıyoruz. Çok şükür 
işlerimiz fena değil, çevre tarafından 

saygı duyuluyoruz” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ 

Yunak’ta meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ak-
şam saatlerinde Yunak, Akşehir ka-
rayolunun 12. kilometresinde mey-
dana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Akşe-
hir’den Yunak istikametine seyir 
halinde olan 42 U 6377 plakalı araç, 

sürücüsünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu yol kenarın-
daki tarlaya girdi. 

Kazada araç sürücüsü Mustafa 
G. ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Ya-
ralılar olay yerine sevk edilen ambu-
lansla Akşehir Devlet Hastanesine 
sevk edildi. n İHA 

‘Süper Nine’nin hedefi üniversite!
Seydişehir’de yaşayan 70 yaşın-

daki Remziye Bilen, öğrenme azmiyle 
görenleri şaşırtıyor.  İlçe merkezinde 
yaşayan, 3 çocuk ve 4 torun sahi-
bi Remziye Bilen, imkansızlıklar ne-
deniyle gidemediği okula hasretini 
sona erdirmek için İlçe Halk Eğitim 
Merkezi’ne başvurdu. Okuma yazma 
arzusunu hiçbir zaman kaybetmeyen 
Remziye nine, yıllardır içinde ukde 
kalan bu arzusunu gerçekleştirmek 
için okul sıralarına oturdu.  İlkokul öğ-
rencileri gibi hafta içi her gün Merkez 
İlkokulu’nda verilen derslere katılan 
Bilen, yaklaşık 6 aylık kursun ardın-
dan okuma yazma öğrenerek en bü-
yük hayalini gerçekleştirdi.

Gününün büyük kısmını kütüp-

haneden aldığı kitaplarla geçiren, 
torunlarıyla gazete ve dergi okuyan 
Bilen, Halk Eğitim Merkezi’nden al-
dığı ve diploma yerine geçen okuma 
yazma sertifikası ile şimdi ortaokul 
için kayıt yaptırmaya hazırlanıyor.

Okuma yazma kursunun yanı 
sıra temel bilgisayar kursuna da de-
vam eden Remziye ninenin öğrenme 
azmi, çevredekilerin de dikkatini çe-
kiyor. 

Torunlarıyla bilgisayar kullanan 
Remziye nine, internete giriyor ve 
ofis programlarını kullanabiliyor.  Bi-
lime merakı ve öğrenme azmiyle 
çevredekilerin kendisine “süper nine” 
diye seslendiği Remziye Bilen, yaptığı 
açıklamada, okur yazar olamamanın 

içinde ukde kaldığını söyledi. Bilen, 
çevresindekilerin kendisine hayran-
lıkla baktığını belirterek çocukluk 
hayalini geç de olsa gerçekleştirdi-
ğini, bundan dolayı mutlu olduğunu 
aktardı. Yeniliklere ve bilişime de 
ilgi duyduğunu anlatan Bilen, şunları 
kaydetti:

“Hedefim üniversite okumak. 
Torunlar üniversitede okuyor. ‘Baba-
anne gel seni götüreyim arkamdan’ 
diyor ama bilemiyorum, başarabilir 
miyim. Yani 80 yaşında torunlarla 
beraber üniversite bitirmek... Herkes 
bitiriyor, ben de başarırım yani. Bil-
gisayar kurusuna da yazıldım. Biraz 
öğrendim. Evde bilgisayar olmayınca 
kursta öğrendiğim kadarıyla biliyo-

rum. Çocuklar oynayınca, kullanınca 
ben de merak ettim, öğrenmek iste-
dim. ‘Vaktimi de doldurayım’ diye öğ-
rendim. Tabii bana bilgisayar hediye 
edilirse daha da geliştiririm.”

Kurs öğretmeni Mehmet Korucu, 
Remziye ninenin azmiyle herkesi şa-
şırttığını söyledi.

Kursta okuma yazma bilmeyen-
lere yönelik eğitimlerin verildiğine 
işaret eden Korucu, Remziye ninenin 
dersleri titizlikle takip ettiğini ve 180 
saatlik eğitimin ardından hayalini 
gerçekleştirdiğini dile getirdi. Koru-
cu, Bilen’in aldığı sertifikanın ilkokul 
diploması yerine geçtiğini sözlerine 
ekledi.
n AA 

Hacıveyiszade Cami eşrafının en tanınmış simalarından olan Kaya 20 yıldır misk kokusu satıyor.
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Otomobille çarpıştı, kadınları ezdi! Yolcu otobüsü kepçeye çarptı: 15 yaralı
Meram’da otomobille çar-

pışan kamyonetin kaldırımda 
oturan kadınlara çarpması 
sonucu bir kişi öldü, 7 kişi 
yaralandı. Mustafa B. yöne-
timindeki 42 TR 702 plakalı 
kamyonet, Batı Hadimi Ma-
hallesi’nde Betül Eda Yük-
sel’in kullandığı 42 FY 265 
plakalı otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle 
kontrolden çıkan kamyonet, 
kaldırımda oturan Şerife Bel-
lier (77), Hasibe Süslü (50), 
Hanife Yüzüak (48) ve Saa-
det Dayan’a (45), otomobil 
de evin garaj kapısına çarptı.  
Bellier, kaza yerinde hayatını 
kaybetti.

Kazada yaralanan otomo-
bil sürücüsü ile aynı araçta 
bulunan Zekiye Serpek, Mu-
hammed Emin Yüksel ve Osman 
Buğra Yüksel ile Süslü, Yüzüak ve 

Dayan, 112 Acil Servis ekiplerin-
ce kentteki hastanelere kaldırıldı. 
Süslü’nün sağlık durumunun cid-

diyetini koruduğu öğrenildi. Kaza 
yerinden kaçan kamyonet sürücü-
sü, evinde gözaltına alındı.  n AA

Kulu yakınlarında yolcu otobü-
sünün kepçeye çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 15 
kişi yaralandı.  Kaza, Kulu Konya 
Karayolunun 19. kilometresi Yeni-
ceoba kavşağı yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ankara’dan Konya istikametine 
seyir halinde olan Mustafa Remzi 
K. İdaresindeki 42 ER 137 plakalı 
yolcu otobüsü, aynı istikamette se-
yir halinde olan Bayram G.’nin kul-
landığı iş makinesine çarptı. Otobüs 
kepçeye çarptıktan sonra refüjdeki 
bariyer demirlerinin üzerine çıktı. 
Kazada otobüs sürücüsü muavin ile 
iş makinesi şoförü l otobüste bulu-
nan 12 yolcu olmak üzere toplam 
15 kişi yaralandı. Yaralılardan Bay-
ram G. Cihanbeyli Devlet Hastane-
sindeki ilk müdahalenin ardından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
sevk edildi.  n İHA

“Konya’nın insanları evlatları zehirlenmektedir” diyen Doğanlar Mahallesi sakinleri 
mahallede uyuşturucu satan, alan, kullananlara karşı mücadele edeceklerini belirtti

Doğanlar Mahallesi sakinleri, 
uyuşturucu satışına karşı olduklarını 
belirterek yürüyüş yaptı.

Konya’da uyuşturucu satışıyla ön 
plana çıkan mahallelerden olan Do-
ğanlar Mahallesi sakinleri, bir araya 
gelerek uyuşturucuya karşı mücadele 
etme kararı aldı. Uyuşturucuya ‘hayır’ 
diyerek mahalle arasında sloganlar 
atarak yürüyen mahalle sakinleri, 
çevredeki vatandaşlara uyarılarda 
bulundu. Mahalle sakinleri adına ko-
nuşan İsmail Çokkaynar, mahallede 
sabah akşam uyuşturucu ile müda-
hale için nöbet tutacaklarını söyle-
yerek, “Buradan tüm kamuoyuna 
sesleniyorum. Burası Doğanlar Ma-
hallesi, burada her gün uyuşturucu 
ticareti yapılmaktadır. Doğanlar Ma-
hallesi’yle birlikte tüm Konya’nın in-
sanları evlatları zehirlenmektedir. Biz 
bunlara Doğanlar Mahallesi gençliği 
olarak karşı çıkıyoruz. Bu saatten son-
ra buraya madde almak için gelen-
ler dövülecektir. Uyuşturucu satan, 
alan, kullanan yıkıma uğrayacaktır. 
Buraya uyuşturucu madde kullanan-
ları getiren taksiciler de dövülecektir. 
Bu böyle biline. Bu saatten sonra biz 
büyükler olarak uyuşturucuya ‘hayır’ 
diyoruz, uyuşturucu almak için kimse 
buraya gelmesin. Doğanlar Mahalle-
si’ne de seslenmek istiyorum. Saat 
24.00’ten sonra kimse çocuğunu dı-
şarı salmasın, onlara da işlem yapıla-
caktır. Herkes evladına sahip çıksın 
ve başında dursun. Yoksa kötü şeyler 
olacak, biz bu işte çok kararlıyız. Biz 
bunu keseceğiz Allah’ın izniyle” diye 
konuştu.

MİNAREDEN “UYUŞTURUCUYU 
BIRAKIN” ANONSU 

Toplanan yaklaşık 200 kişi slo-
ganlar attığı sırada mahallede bulu-
nan caminin minaresinden, “Uyuştu-
rucu bırakın” şeklinde anons yapıldı. 
Küçük yaştaki çocukların da araların-
da bulunduğu topluluk, “Eroine ha-
yır, maddeye hayır” diyerek sloganlar 
attı. Bu sırada sokak üzerinde bulu-
nan vatandaşlar ise kalabalığa destek 
verdi.

“ANNELER UYGULAMAYA 
DESTEK VERDİ”

Yürüyüş sırasında konuşan ma-
halle sakinlerinden anneler ise, “Oğ-
lum küçük yaşta madde bağımlısı 

oldu. Bunun durdurulmasını istiyo-
rum. İki oğlumda bu yüzden 20 yıl 
ceza aldı. Ben oğullarımın kurtulma-
sını istiyorum. Buna dur deyin. Bu 
mahallede uyuşturucu satışı dursun 
artık. Milletim, devletim buna el ko-
yun. Bizim çocuklarımız ezildi. Benim 
iki oğlumun hayatı bitti. Kurban ola-

yım devletim, size sesleniyorum yav-
rularımızı kurtarın” dedi.

Çocuğunun madde bağımlısı ol-
duğunu söyleyen bir başka anne ise, 
“Fakir oğluma, dünyayı bilmeyen 
oğluma 20 sene verdiler. Ne olur yal-
varıyorum, bulup bıraktırın. Kurban 
olayım evlatlarımın yuvası bozuldu. 

5 çocuğu ortada kaldı, bakan yok. Bu 
tepkiyi verdiklerinden dolayı takdir 
ediyorum” diyerek konuştu.

Doğanlar Mahallesi’nde uyuştu-
rucu satılmaması için mahalle sakin-
lerinin gece ve gündüz uyuşturucu 
nöbeti tutacağı öğrenildi.
n İHA 

Kazada ölen oğlunun 
başından ayrılmadı

Suriyeli anne kontrolden çıkan 
motosikletin ağaca çarpması sonu-
cu hayatını kaybeden 20 yaşındaki 
oğlunun başında gözyaşı dökerek 
oğlunun cesedinin başından ayrıl-
madı.  Kaza 00.45 sıralarında mer-
kez Karatay İlçesi Karaaslandede 
Mahallesi Sarıhoca Caddesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre 20 yaşındaki Mahmud Cevvad 
yönetimindeki plakasız motosiklet 
kontrolden çıkarak refüjde bulunan 
ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
motosiklet sürücüsüMahmud Cev-
vad olay yerinde hayatını kaybeder-
ken Yusuf Ali K. ise yaralandı. Kaza-
da hafif yaralandığı öğrenilen Yusuf 
Ali K. kaza sonrası olay yerine sevk 

edilen ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza sonrası po-
lis ekipleri de olay yerinde inceleme-
lerde bulundu.

Kaza sonrası haber alan Mah-
mud Cevvad’ın yakınları olay yeri-
ne geldi. Oğlunun kazada hayatını 
kaybettiğini öğrenen anne Neva 
Cevvad ise oğlunun cesedi başında 
gözyaşı dökerek çocuğunun cansız 
bedeni başından ayrılmadı. Ceset 
torbasına konulduktan sonra cena-
ze aracına alınan oğlunun bulun-
duğu aracın içine binen anne Neva 
oğlunun cansız bedeninin otopsi 
için kaldırılacağı Beyhekim Devlet 
Hastanesine kadar gitti.  n İHA

Doğanlar, uyuşturucu
satışına savaş açtı!

Doğanlar Mahallesi sakinleri, bir araya gelerek uyuşturucuya karşı mücadele etme kararı aldı.



Uzmanlar, yaz sıcaklarında artan 
stresle baş etme yöntemlerine de-
ğinerek, hava sıcaklıklarının yüksel-
mesi ve artan nemin fiziksel olduğu 
kadar ruh sağlığı üzerinde de etkili 
olduğunu söyledi.  Yaz aylarında top-
lumda en belirgin hissedilen değişi-
min tahammül düzeyinin azalması ve 
sinirliliğin artması olduğunu belirten 
Medicana Konya Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Har-
mancı, yoğun çalışan kişilerde, trafik-
te, kalabalık mekanlarda yaşayanlar-
da, strese toleransı az olan kişilerde 
ruhsal etkilenmenin daha belirgin 
yaşandığını söyledi. Ruhsal değişim 
sonuncunda kişide oluşan belirtile-
re değinen Yrd. Doç. Dr. Harmancı, 
“Huzursuzluk hissi, rahatsız hissetme 
gibi daha basit ve kolay katlanılabi-
len belirtilerden ciddi keyifsizlik hissi, 
bunaltı hali, yerinde duramama, iç 
sıkıntısı, uyku ve iştah değişiklikle-
ri, dikkatte dağılma, halsiz hissetme 
gibi daha zor tahammül edilebilen 
belirtilere kadar farklı semptomlar 

içerebilmektedir. Yaz sıcaklarıyla bir-
likte metabolizmalarda değişiklikler 
de ortaya çıkmaktadır. Artan ısı kalp 
ritmini değiştirir, çarpıntının artması, 
tansiyonun yükselmesi, artan sıvı ka-
yıplarıyla tansiyonun düşmesi görü-
lebilmektedir. Bununla birlikte nefes 
alma güçlükleri, sindirim sisteminin 
yavaşlaması, halsizlik, beslenme alış-
kanlıklarının değişmesi, bulantı, kus-
ma gibi pek çok semptom görülebil-
mektedir” dedi.

Vücutta değişen bütün ritmin ki-
şinin ruhsal olarak daha fazla olum-
suz etkilenmesine sebep olduğunu 
kaydeden Yrd. Doç. Dr. Harmancı, 
“Hava sıcaklıklarının yükselmesinden 
ruhsal hastalık tedavisi görmekte olan 
kişiler daha fazla etkileniyor. Değişen 
uyku, iştah düzenindeki bozulma, ra-
hatsızlık hissi, evde daha uzun süre 
geçirilen vakitler, özellikle depresif 
yakınmaları tetikleyebilir. Artan ısıyla 
birlikte kalp ritmindeki değişim panik 
atakları tetikleyebilir. 

Sürekli terleme hali, temizlik 
kompulsiyonu yaşayan hastalarda kli-
nik rahatsızlık hissini arttırabilir. Yine 
yalnızlaşma ve stres altında olma his-
si psikotik alevlenmeleri tetikleyebi-
lir” diye konuştu.

Yaz sıcaklarına tahammül ede-
bilme yöntemlerine de değinen Yrd. 
Doç. Dr. Harmancı, yapılacak yön-
temleri ise şöyle sıraladı: “Kişi eğer 
çabuk uyarılan, hızlı sinirlenen bi-
riyse mümkünse gündüz saatlerin-
de işlevselliğini azaltmalı, çalışma 

sürelerini esnetme şansı varsa aktif 
olduğu saatleri düzenlemeli, kalaba-
lıktan mümkün olduğunca kaçınmalı 
ve önemli kararları ertelemeli. Dikkat 
gerektiren, kaza yapma ihtimali olan 
işler ertelenmeli. 

Empatik düşünmeye çalışma ha-
yatımızı biraz daha kolaylaştıracağın-
dan hareketlerimize dikkat etmeliyiz, 
özellikle trafik gibi yorucu alanlarda. 
Hareketsiz kalma, sosyalliğin azal-
ması ve gün içi dışarıya çıkamama 
dolayısıyla normal yaşam saatlerinin 
farklılaşması depresif yakınmaları te-
tikleyebilir, bu sebeple farklı saatler-
de de olsa yaşam adına doyum sağ-
layabilme kişiyi korur. Genel vücut 
sağlığına dikkat etmek fiziksel sağlığı 
olduğu kadar ruhsal sağlığımızı da 
etkiler. Yeterli sıvı tüketmek, düzenli 
beslenmek ve düzenli uyku bunun en 
önemli olanlarıdır. Kronik hastalıklar 
veya ruhsal hastalık varlığında ilaç 
düzenli kullanımı ve doktor kontrolle-
ri önemlidir.” 
n HABER MERKEZİ 

Kimliği belirsiz kişi ya da 
kişilerce açılan ateş sonrası 
evinin önünde oturan Suriyeli 
kadın yaralandı.  Olay, 22.45 
sıralarında merkez Meram 
ilçesi Loras Mahallesi 15303 
Sokak üzerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre Su-
riyeli Turkia Alkarim evinin 
önünde oturduğu sırada kim-
liği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan 
ateş sonrası kolundan yaralandı. Ya-
kınlarının ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından Turkia Alkarim 

ambulansla Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Turkia Alkarim’in 
hayati tehlikesinin bulunmadığı öğ-
renilirken polis olaya karışan şüphe-
lileri yakalamak için çalışma başlattı.
n İHA
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Kent merkezinde bulunan eğlence mekanı-
na yapılan baskında uyuşturucu madde ve 
sahte içki ele geçirilirken 3 kadına da işlem 
yapıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuş-
turucu ile Mücadele Şubesi ekipleri merkez 
Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ah-
met Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan 
bir eğlence merkezine çok sayıda polis ile 
operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 
eğlence merkezinde bulunan odalar tek tek 
incelenirken, kilitli kapılar çilingir yardımıy-
la açılarak içeriye girildi. Gerçekleştirilen 
baskında ekipler, mekanda uyuşturucu hap, 
esrar ve sahte içki ele geçirilirken 3 kadın 
hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.  n İHA

Karaman’da bir otomobilde arama yapan 
jandarma ekipleri bagajda tarihi mezar taşı 
ele geçirdi.  Edinilen bilgiye göre, Karaman 
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 
Karaman-Konya Karayolu Yollarbaşı köyü 
yakınlarında uygulama yaptığı esnada şüp-
helendikleri O.A. yönetimindeki 42 plakalı 
otomobili durdurdu. Otomobilde arama 
yapan ekipler, bagajda çuval içerisine gizlen-
miş, geç Roma, erken Bizans dönemine ait 
olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirdi. 
Ele geçirilen mezar taşı Karaman Müze 
Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü 
O.A. gözaltına alındı.  n İHA

Tarihi mezar
taşı ele geçirildi

Polisten eğlence 
mekanına baskın

Beyşehir’de, çıkan yangında 2 ev tamamen, 1 ev de kıs-
men yandı. Yangın, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi’ndeki 
Bayram Mahallesi olarak bilinen yerleşim alanında çıktı. Edi-
nilen bilgiye göre, sabah namazına kalkan yaşlı bir vatanda-
şın camiye giderken yangını görüp haber vermesi üzerine ev 
sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Adrese itfaiye araçları 
sevk edilirken, Halil Arar’ın ikametinde başlayan yangın, biti-
şikteki Hasan Asal ile Selim Öten’in evine de sıçradı. Yangın, 

ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak 
söndürülebildi. Doğanbey Mahallesi Muhtarı Ali Uçaralp, 
yangın sonrasında itfaiye ekipleri tarafından başlatılan so-
ğutma çalışmalarının sürdüğünü iki evin tamamen yanarak 
kullanılamaz hale geldiğini, bir evin ise kısmen zarar gördü-
ğünü söyledi. Uçaralp, altı ahır olan evlerde çıkan yangında 
herhangi bir can kaybının ise sözkonusu olmadığını belirtti.
n İHA 

Beyşehir, Doğanbey’de 3 ev yandı

Gürültü kavgasında 
2 kişi yaralandı

Evinin önünde oturan
kadın silahla yaralandı

Yuvasındaki ipe dolanarak
yaralanan leyleğe yardım

Beyşehir’de gürültü meselesi 
yüzünden çıkan kavgada 2 kişi ya-
ralandı. Olay, Yeni Mahalle 41344 
Sokak’ta meydana geldi. İddiaya 
göre, E.Ü, otomobiliyle mahalle ara-
sında yüksek sesle müzik dinleyip, 
gürültü yapmaya başladı. 

Gürültüden rahatsız olan ma-
halle sakini A.G’nin otomobil sürü-
cüsü E.Ü’ye tepki göstermesi üze-
rine aralarında tartışma çıktı. Sözlü 
olarak başlayan tartışma daha sonra 
kavgaya dönüştü. Apartman sakin-
leri ve çevreden de müdahalelerle 
kavga bir anda büyüdü. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis ekibi ve ambulans sevk 

edildi. Çıkan kavgada kafasına so-
payla vurularak yaralanan apart-
man sakini A.G. ile araç sürücüsü 
E.Ü, 112 Acil Yardım ekiplerince 
olay yerinde ilk müdahaleleri ya-
pıldıktan sonra ambulansla Beyşe-
hir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Kavga sırasında A.G’nin sinir krizi 
geçiren eşi ise kalbi sıkışarak fena-
laştı. Polis, kavgada kullanılan demir 
sopa, bıçak ele geçirdi. Araç sürücü 
E.Ü’nün 180 promil alkollü olduğu, 
bir suçtan da aranması olduğu öğre-
nildi. E.Ü, hastanede yapılan müda-
halenin ardından tarafların şikayetçi 
olması üzerine gözaltına alındı. 
n İHA

Doğanhisar’da askerlik yapan 20 kişi 30 yıl aradan sonra biraraya geldi. Doğanhisar ilçe Jandarma 
Komutanlığı bahçesindeki buluşan tertipler, karavanada yemeklerini yedi, anıları tazeledi

Asker arkadaşları 
30 yıl sonra buluştu

Doğanhisar’da askerlik görevini 
yerine getiren 20 tertip, 30 yıl aradan 
sonra bir araya geldi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden aile-
leriyle ilçedeki görev yaptıkları komu-
tanlığa gelen can tertipler, askerlik 
günlerini yad ederek hasret giderdi.

Doğanhisar ilçe Jandarma Ko-
mutanlığı bahçesindeki buluşmada 
can tertipler, karavanada yemeklerini 
yedi, anıları tazeledi.

Doğanhisar ilçe Jandarma Ko-
mutanlığında 1987-1990 yıllarında 

görev yapan Jandarma Kıdemli Baş-
çavus Osman Güneş, 30 yıl önceki as-
kerlik görevini yerine getiren tertiple-
re eski günlerin anısını canlandırmak 
için içtima aldırdı.

Buluşmayı organize edenlerden 
Celalettin Arslan, yaptığı açıklamada, 
Doğanhisar İlçe Jandarma Komutan-
lığında 1987-1988 yılında askerlik 
yapan 20 kişiyi bir araya getirdiklerini 
söyledi.

Asker arkadaşlarıyla bir araya 
gelme fikrinin kendisini heyecanlan-

dırdığını anlatan Arslan, “Arkadaşım 
Dursun Yurttaş’ın o dönemdeki ter-
tiplerin iletişim bilgilerini bulduk. Tek 
tek telefon numaraları ve mailleri 
bulunarak bir grup oluşturduk. Son-
ra bunlarla iletişime geçerek burada 
buluşmak üzere program tertipledik.” 
diye konuştu.

Arslan, askerlik hizmetini yaptık-
ları ilçede buluşmanın daha anlamlı 
olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

“Türk Milletinin askerlik ruhunda 
vardır. Hiç birimiz askerliği unutma-

dık ve hatta bir çok rüyalarımda bu-
rayı görüyorum. ‘Askerliğimiz bir an 
önce bitsin’ diye düşünüyorduk ama 
şimdi ‘keşke devam etse’ diyorum. 
Bu programın düzenlenmesinde 
emeği geçen başta Konya Valisi Ya-
kup Canbolat olmak üzere komutan-
larımıza teşekkür ediyorum.”

Konya İl Jandarma Alay Komuta-
nı 2. Yardımcısı Jandarma Albay Na-
mık Kemal Çetinkaya, gelen konukla-
ra günün anısına hediye verdi. 
n AA

Beyşehir’de, yuvasındaki ipe do-
lanarak ayağından yaralanan leyle-
ğe yardım etmek için itfaiye ekipleri 
seferber oldu. Atatürk Caddesi üze-
rinde bir alışveriş merkezinin bu-
lunduğu binanın çatısındaki bacada 
bulunan yuvadaki leyleğin ayağının 
ipe dolandığını ve acı içerisinde çır-
pındığını fark eden işyeri sahibi Ce-
mal Ağrıs, durumu itfaiye ekiplerine 
haber vererek yardım talebinde bu-
lundu. İhbar üzerine adrese yönlen-
dirilen Konya Büyükşehir Belediye-
sine ait itfaiye aracı, çatıya merdiven 
uzatarak leyleği ipten kurtarmayı 

başardı. Ayakları kanlar içerisinde 
kaldığı gözlenen leyleğin sağ aya-
ğından yaralı olduğunu tespit eden 
itfaiye ekipleri, yuvadan indirdikten 
sonra hemen karşı binada bulunan 
bir veterinere götürdü. Burada ley-
leğe yardım edecek veterinerin ol-
maması üzerine itfaiye görevlileri, 
bir elektrikli bisiklete binerek yanla-
rına aldıkları yaralı leyleği başka bir 
veterinere götürdü. Yaralı leyleğin 
sağ ayağında kırık olduğu öğrenilir-
ken, tedavisinin ardından yeniden 
yuvasına bırakılacağı belirtildi.
n İHA 

‘Sıcak hava ruh sağlığını da bozuyor’

Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı

Doğanhisar ilçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki buluşmada can tertipler, karavanada yemeklerini yedi, anıları tazeledi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi konusunda 
lider konumda olan fabrikamıza, aşağıdaki 
meslek gruplarında çalışanlar alınacaktır.

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN

BİR TELEFON
KADAR 
YAKINIZ
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK 

KARTINA SAHİP
• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 

SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

 FERHUNİYE MH. DR YUSUF ZİYA PAŞA SK. 
SAĞLIK İŞ MERKEZİ NO:8/1 

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

TEL: 0 332 233 12 86 / 0544 880 23 59 

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Yaka Mah.Yaka Cad. No: 142 Meram/Konya 

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

                1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi ilke edinen 
yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

• ÜRETİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-22-35 yaş arası,

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

-Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
 • DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

- 22-35 yaş arası,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Bay,

-Forklift ehliyetine sahip,
-Depo ve sevkiyat alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

 • SATIŞ DESTEK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-Satış destek sorumlusu (Büro Memuru)

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

-Siparişlerin şirket politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenip, 
takiplerinin yapılmasını sağlayacak,

-Kendine güvenen, dinamik,iletişimi kabiliyeti yüksek, uzun süreli çalışabilecek,
-Alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından karşılanacaktır.
Askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir. 

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
  OFSET BASKI makinelerinde çalışacak yardımcı elemanlar,
  MÜCELLİT makinelerinde ve CİLT işinde çalışacak Usta ve Yrd.Elm.,
  Çanta ve Cüzdan imalatında çalışmış SARACİYE ustaları,
  Dikişciler,
  Matbaacılık mesleğini benimseyebilecek Vasıfsız elemanlar,
  35 Yaş aşağısı ve askerlikle ilişiği olmayan,

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

 2+1 dairem satılıktır.
GSM: 0533 359 55 09

ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAYAN
AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

(İNDÜKSİYON OCAĞI)
- MONTAJ, YAĞLAMA VE 
KAYNAK BİLEN BAKIMCI

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. SK. NO: 5

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 

√

√

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

 Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere  vasıfsız 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek
BAY - BAYAN  personel alınacaktır.

BAY-BAYAN eleman alınacaktır.
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Seydişehir HEM’den bağlama kursu
Seydişehir Halk Eğitim Merkezi 

(HEM), uzun sap bağlama kursu açtı. 
Usta öğretici Mustafa Duran, yaptığı 
açıklamada, 2 gurup halinde 30 öğ-
renciyle HEM salonunda kursların 
başladığını söyledi. Kurslara katılanla-
rın uzun sap bağlama çalmanın bütün 
inceliklerini öğreneceğini belirten Du-
ran, bağlamaya karşı öğrencilerin bü-
yük ilgisinin olduğunu ifade etti.

Duran, “Kursiyerlere bağlamanın 
tanımı ve özellikleri, bağlama düze-
ninde tüm beceriler ve tüm türkülerin 
çalınıp söylenmesi konularında eğitim 
veriliyor. Bağlama çalma her vatan-
daşımızı rahatlatır. Kursumuz ağus-
tos sonunda tamamlanacak” dedi. 
HEM Müdür Vekili Mehmet Borazan 
da Seydişehir için eğitimin önemine 
dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Ço-
cuklarımız, öğrencilerimiz bu ülkenin 

geleceğidir. Onların iyi yetişmesi için 
elimizdeki tüm imkanları kullanıyo-
ruz. Yoğun bir eğitim ve öğretim dö-
nemi geçiren çocuklarımız, şimdi hobi 
olarak sanat, kültürel faaliyetlerini 

geliştirerek çeşitli meslekler öğrenip 
dinlenme imkanı bulacak. Kursları-
mız farklı branşlarda 500 öğrenciyle 
başladı. Yaz programlarımız çok eğ-
lenceli olacak.”  n AA
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

- TARIM MAKİNASI 
MONTAJ 

ELEMANI OLARAK 
ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE BAY
.ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com



Meram Kaymakamı Resul Çelik 
ve Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, düzenleme çalışmaları devam 
eden Dutlu Koruluğunda Meram 
muhtarlarıyla bir araya geldi. Kay-
makam Çelik, Başkan Toru ve muh-
tarlar; birlik ve beraberlik içerisinde 
Meram’ın en güzel hizmetleri alma-
ya devam edeceğini vurguladılar.

Meram Kaymakamlığı ve Meram 
Belediyesi iş birliğiyle Dutlu Korulu-
ğunda düzenlenen inceleme gezisi-
ne Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Celal Duran, Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis 
üyeleri ve muhtarlar katıldı. 

Konya’nın en büyük mesire alan-
larından biri olan Dutlu Koruluğun-
daki çalışmalar hakkında bilgi veren 
Başkan Fatma Toru, “Dutlu Koru-
luğundaki bu çalışmalarımız; yapay 
göletleri, sosyal tesisi, çim kızağı, 
yürüyüş ve spor alanları, mescitleri, 
macera parkurları, gül alanları, üzüm 
bağları ve diğer donatıları kapsıyor” 
dedi.  

MERAM’IN KADERİ DEĞİŞİYOR
Yapılan çalışmalarla Meram’ın 

kaderinin değiştiğine dikkat çeken 
Başkan Toru, “Gerek birlik ve be-
raberlik noktasında gerekse kronik-
leşmiş problemlerin çözümü nokta-
sında çok önemli mesafe kat ettik. 
Bunları sizler de görüyorsunuz. Her 
şeyden önemlisi; Meram’ın yatırım 
alması için gerekli olan plan reviz-
yonları, imar uygulamaları, asfalt 
altyapısının iyileştirilmesi, sosyal te-
sisler, spor altyapısının iyileştirilmesi, 
kültürel etkinler, gençlerimize ve ço-
cuklarımıza yönelik etkinliklerle ilçe-
miz daha da güzelleşiyor” ifadelerini 
kullandı.  

MERAM ŞANTİYE ALANI GİBİ
Farklı bölgelerdeki çalışmalarla 

Meram’ın şu anda bir şantiye alanına 
döndüğünü kaydeden Başkan Toru, 
“Gazze Caddesi’nde yıkımlar var, 
Uluırmak Saka’da yıkımlar var, Kü-
çük Aymanas’ta ve Şükran’da yıkım-
lar var. Aksinne’de yıkımlar başlıyor. 
18 uygulaması bitecek olan Aydoğ-
du, Mehmet Vehbi ve Saadet Mahal-
lesi’nde 2 ay içinde askıya çıkacağız. 
Buralarda da başlayacak yıkımlar. 
Meram adeta bir şantiyeye döndü. 3 
yıllık süreçte Meram’ın imar planları-
nın yapılması, uygulamalarının yapıl-
ması, kentsel dönüşümlerle sahala-
rın yıkılarak yeni binaların yapılması, 
altyapı eksikliklerinin tamamlanma-
sı, sosyal tesislerle, yeşil alanlarla 
buluşturulması çok kolay bir süreç 
değil” diye konuştu. 

“EN BÜYÜK SİLAHIMIZ BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZ”

Meram Kaymakamı Resul Çelik 
ise, “Geldiğimiz günden bu tarafa 

farklı programlar vesilesiyle muh-
tarlarımızla birlikte olduk. Muhtar-
larımızın bir talebi olmuştu: Bütün 
muhtarlarla bir araya gelip Meram’ın 
sorunlarını, geleceğini, çalışmalarını 
değerlendirebileceğimiz bir ortam 
hazırlanması konusunda.  Bu düşün-
ceyi belediye başkanımızla birlikte 
değerlendirdik. Başkanımız klasik 
bir toplantıdan ziyade böyle güzel ve 
enfes bir ortamı bizlere sağladı. Bu 
güzel ortam için çok teşekkür edi-
yorum. Biz demokrasinin ocağı olan 
muhtarlarımızla konuları konuştukça, 
taleplerini aldıkça başarımızın kat be 
kat artacağından, hizmetlerimizde ve 
kararlarımızda isabet kaydedeceği-
mizden emindik. Hepinizin malumu 
coğrafyamızda insanlığı utandıracak 
hadiseler meydana geliyor. Özellikle 
son 2 yılda ülkemiz üzerinde büyük 
oyunlar oynanıyor. Bizim bu ihanet-
lere, oyunlara ve operasyonlara kar-
şı tek bir silahımız var o da birlik ve 
beraberliğimiz. Biz bunu sürdürdü-
ğümüz sürece kim ne yaparsa yapsın 
hepsinin üzerinden Allah’ın izniyle 
geliriz” şeklinde konuştu. 

Meram Belediyesi’nin çok güzel 
hizmetlere imza attığını vurgulayan 
Kaymakam Çelik, “Bugün burada 
belediyemizin yaptığı çok güzel hiz-
metleri yerinde inceleme şansına sa-

hip olduk. En güzel tarafı da belediye-
mizin bu yatırımları tamamen kendi 
imkanlarıyla gerçekleştiriyor olması. 
Yapılan hizmetlerin kalitesinden ve 
bundan sonraki nesillere ulaşacak ol-
masından dolayı çok memnun oldum. 
Bu tür toplantılarımız bundan sonra 
da devam edecek” ifadelerini kullan-
dı. 

“BİR VE BERABER OLDUĞUMUZ 
SÜRECE HER SORUNU AŞARIZ”
Meram Muhtarlar Derneği Başka-

nı Ali Ermiş de, “Biz Meram muhtar-
ları olarak şunun farkına vardık: Bir ve 
beraber olduğumuz sürece Meram’ın 
bütün sorunların üstesinden gelece-
ğimizden eminiz. Sadece sabırlı olma-
mız lazım. Böylesine güzel hizmetle-
rinden dolayı belediye başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Meram muh-
tarları olarak 15 Temmuz’da göster-
diğimiz direnci, bu yıl 15 Temmuz’da 
yine göstereceğiz” dedi. 

Konya Muhtarlar Derneği Başka-
nı Celal Duran ise, “Belediye başka-
nımız göreve geldiği günden bugüne 
kadar takdire şayan hizmetler yaptı. 
Meram’a kadın eli değdiği belli oldu. 
Konya Muhtarlar Derneği olarak her 
zaman destekçiniz olduğumuzu be-
lirtmek istiyorum. Şahsınızda tüm 
ekibinize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ 
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

KONYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BAĞLI 
BİRLİKLERİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KONYA) İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KONYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BAĞLI BİRLİKLERİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/336985
1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜKSINAN MAH. FETİH CAD. NO:1 42150 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322359010 - 3322373819
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : KONYA AKŞEHİR, CUMRA VE ILGIN İLÇE J.K.LIKLARI HİZMET 
   BİNALARI İLE ILGIN İLÇE J.K.LIĞI LOJMAN BİNASI DOĞALGAZ 
   DÖNÜŞÜMÜ YAPILACAKTIR.
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KONYA AKŞEHİR, ÇUMRA VE ILGIN İLÇE J.K.LIKLARI
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BÜYÜKSİNAN MAH.FETİH CAD.NU:1 KARATAY KONYA
b) Tarihi ve saati : 18.07.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE 
YER ALAN C/II VE IV GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: MAKİNE MÜHENDİSİ     
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA İL 
J.K.LIĞI adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA İL J.K.LIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif 
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 633151  - www.bik.gov.tr

‘Alakız’ ziyaretçilerini bekliyor
Konya’nın ilk ve tek Hayvanat 

Bahçesi olma özelliğini taşıyan Ka-
ratay Belediyesi Hayvanat Bahçesi; 
bugünlerde yeni bir sevinç yaşıyor. 
Yetkililerin “Alakız” adını verdikleri 
geyik, Karatay Hayvanat Bahçesinde 
doğan ilk Alageyik olma özelliğini ta-
şıyor

 Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesinde dünyaya gelen ‘Alakız’ 
ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 
Sevimli yavru doğduğu ilk andan 
itibaren park çalışanlarını kendisine 
hayran bıraktı. Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi yetkilileri yavru 
geyiğin ve annesinin sağlık durum-
larının çok iyi olduğu belirtti. Doğal 
yaşamda çeşitli sebeplerle yaralanan 
vahşi hayvanlar duyarlı vatandaşla-
rın, derneklerin ve kurumların katkı-
larıyla Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Müdürlüğü’nün deneyimli 
ve uzman veterinerlerine tedavi ve 
iyileştirme için emanet ediliyor. 

ÇOCUKLAR ALAKIZA BAYILACAK
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli dünyaya gelen Alage-
yiğin, hayvanat bahçesi için önemini 
dile getirerek; “Alageyik sadece bir 
hayvan olarak değil, aynı zamanda 
kültürel bir motif olarak da büyük 
önem taşımaktadır. Halk edebiya-
tında da sıkça destanlara, öykülere 
konu olan Alageyiğin Hayvanat Bah-

çemizde olması ve çocuklarımızın 
onu yakından görmeleri çok güzel bir 
deneyim olacaktır. Aynı zamanda İç 
Anadolu Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi olarak görev yapan Hayva-
nat Bahçemizde ilklere ev sahipliği 
yapmaya devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Kaymakamı Resul Çelik ve muhtarlar ile Dutlu Koruluğunda çalışmaları inceledi. Başkan Toru, 
“İlçemiz daha da güzelleşiyor. Meram adeta bir şantiyeye döndü” dedi. Kaymakam ve muhtarlar ise çalışmalar için Başkan Toru’ya teşekkür etti

‘Meram daha da güzelleşiyor’

Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, düzenleme çalışmaları devam eden 
Dutlu Koruluğunda Meram muhtarlarıyla bir araya geldi.



10 TEMMUZ 2017 13HABER

Öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştiren Doğa Koleji, öğretmen eğitimlerine ayrı bir özen gösteriyor

Doğa’da öğretmen eğitimi
Konya Doğa Koleji öğretmenle-

ri, Doğa Liderlik ve Gelişim Akade-
misi tarafından aldıkları eğitimler-
le,  öğrencilerine 21. yy. kalitesinde 
eğitim sunuyor. 

Önce öğretmenini sonra öğren-
cisini yetiştirmeyi hedefleyen Doğa 
Koleji, ezberci öğrenim kalıplarını 
yıkarak, özgün ve modern eğitim 
modelleri, dünya standartlarında-
ki eğitim teknolojileri, uluslararası 
vizyonuyla Türk eğitim sistemine 
pek çok ilki getiriyor. 

Öğrencilerini dünya vatandaşı 
olarak yetiştiren Doğa Koleji, öğ-
retmen eğitimlerine ayrı bir özen 
gösteriyor. Konya Doğa Koleji öğ-
retmenleri aldıkları bu eğitimle, 
öğrencilerini 21.yy. eğitim kalite-
sinde yetiştiriyor.

Doğa Koleji “Doğa Liderlik ve 
Gelişim Akademisi”tarafından uy-
gulanan Doğa Öğretmen Eğitimi 
Programı kapsamında Türkiye’nin 
dört bir yanında bulunan 7 bin öğ-
retmen kurum içi eğitimini başa-
rıyla tamamlıyor. 

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali 
Rıza Lüle, “Öğretmen eğitimleriyle  
yeni başarılara imza atıyor ve yeni 
eğitim metotları belirliyoruz. Yolu-
muza  her geçen gün daha da bü-
yüyerek ve eğitim-öğretim kalitesi-

ni artırarak devam ediyoruz” dedi. 
Öğretmenler, yeni öğretim 

modelleriyle birlikte, yıl içindeki 
projeleri ve etkinlikleri planlaya-
rak branş temsilcileri ve eğitim li-
derleriyle birlikte fikir alışverişinde 
bulunuyor. Haziran dönemindeki 
eğitimde okul branş temsilcileri, 
kişisel gelişim eğitimi ve mesleki 
eğitim alırken ağustos ayında da 
yeni dönem müfredatını belirliyor. 

Eğitimcilerin mesleki gelişim-
lerine kurum içi eğitimlerle des-
tek veren Doğa Koleji’nde öğret-
men eğitimleri; zümre çalışmaları, 
branş  eğitimleri ve Doğa TT olmak 
üzere üç bölümde toplanıyor. Züm-
re ve branş eğitimlerinde var olan 
öğretmenlerini geliştirmeye yöne-
lik eğitim veren kurum, Doğa TT 
programında ise kendi öğretmen-
lerini yetiştirip bünyesine katıyor. 

ÖĞRETMENE MESLEKİ VE 
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 

Doğa  Koleji’nde öğretmenler, 
mesleki eğitim alırken aynı zaman-
da kişisel gelişimlerine de katkıda 
bulunuyor. Mesleki eğitimde, sınıf 
öğretmenleri robotik ve kodlama 
eğitimlerini tamamlıyor. Kişisel 
gelişim derslerinde öğrenci ile ile-
tişim, veli ile iletişim, öğretmenler 
arası iletişim eğitim programı dahi-

linde yer alıyor. Ayrıca Doğa Öğret-
menleri, disiplinlerarası etkileşim 
eğitimi de alıyor. 

Yayınlanmış eserlere sahip olan 
Doğa Koleji’nin Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmenleri ünlü yazarlardan 
eğitim alarak mesleki gelişimlerini 
pekiştiriyor. Aynı zamanda, iletişim 
ve iletişim kazalarını tiyatro sanat-
çılarından canlı performans eşliğin-
de izleme ve değerlendirme fırsatı-

nı yakalıyor. Program kapsamında 
iş hukuku, kriz yönetimi, sınıfta 
ilişki yöntemi gibi birçok dersiTür-
kiye’nin önde gelen profesörleri 
veriyor.Gelişen teknolojinin vaz-
geçilmez parçası yaratıcı düşünme 
eğitimi de müfredatın önemli bir 
bölümünü oluşturuyor.

 (DOĞA ADAY ÖĞRETMEN 
PROGRAMI

Türkiye’de bir ilk olan “Doğa 
TeacherTraineeProgramme” yani 
“Doğa Aday Öğretmen Programı” 
ile Doğa Koleji, üniversitelerin son 
sınıflarından seçtiği İngilizce ve 
sınıf öğretmenliği öğrencilerini, 6 
aylık eğitim programıyla yetiştirip 
kendi bünyesine dahil ediyor. İşkur 
işbirliği ile gerçekleştirilen program 
ile öğretmen adayları öğrencilikleri 
sona ererken kendi öğrencilerini 
yetiştiriyor. 

Doğa TT Programı; üniversite-
lerin sınıf öğretmenliği  ve İngiliz-
ce öğretmenliği bölümleri 4. sınıf-
larında öğrenim gören öğretmen 
adaylarını,geleceğinöğretmenleri 
olarak yetiştirmeyi hedefleyen, is-
tihdam odaklı bir eğitim programı-
dır. Aday öğretmenler eylül ayında  
ders zilinin çalması ile görevlerine 
başlıyor.
n HABER MERKEZİ 

Doğa Koleji Genel Müdürü 
Ali Rıza Lüle

Akşehir’deki eşek 
yarışmasına yoğun ilgi

Fotoğraf sanatçıları
Akşehir’de buluştu

58. Uluslararası Akşehir Nasred-
din Şenliği kapsamında Akşehir’de, 
‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters 
Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ 
yarışmaları yapıldı.  Akşehir Beledi-
yesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av 
Doğa Spor Kulübünce Nasreddin 
Hoca Stadyumunda gerçekleştirilen 
yarışmalara vatandaşlar da yoğun 
ilgi gösterdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, temsili Nasreddin Hoca ile 
ilçe protokolünün de katıldığı yarış-
malarda ilk olarak eşeğe düz binme 
yarışı yapıldı. Yarışlar öncesi yerli ve 
yabancı halk oyunu ekipleri tarafın-
dan gösteri sunuldu. Mahalli sanatçı 
Mehmet Kayık tarafından da kısa 
bir dinleti sunuldu. 19 eşeğin katıl-
dığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta 
gerçekleştirildi. Her etapta birin-
ci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, 
üçüncü ve son etapta bir kez daha 
yarışarak birinci, ikinci, üçüncü be-
lirlendi. Yarışmada zaman zaman 
küçük kazalar da yaşandı. Eşeğe 
düz binme yarışında Mevlüt Van-
lı’nın 15 numaralı eşeği tüm eşek-

leri geçerek farklı bir şekilde birinci 
oldu. 10 numaralı eşekle Mustafa 
Karakaya ikinci, 14 numaralı eşekle 
Samet Taştan üçüncü oldu. Eşeğe 
ters binme yarışında ise biniciler 
eşeklere ters binerek bitiş çizgisine 
ulaşmaya çalıştılar. Bu yarışmada 
14 numaralı eşekle Samet Taştan’ın 
eşeği tüm eşekleri geçerek birinci 
oldu.  Yarışmada son olarak en gü-
zel gözlü eşek seçildi. Dünyanın en 
güzel gözlü canlısının eşekler olma-
sından esinlenerek yapılan yarışma-
da, jüri üyeleri 19 eşek arasından en 
güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça 
zorlandı. Temsili Nasreddin Ho-
ca’nın da jüri üyeliği yaptığı yarış-
mada Hakkı Karakiraz’ın 3 numara-
lı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. 
Yarışmalarda dereceye giren eşek 
sahiplerine para ödülü ve plaketleri 
yarışmayı izleyen, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Nas-
reddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü 
Başkanı Mehmet Küçüktongarlak 
ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından ve-
rildi.  n İHA

Selçuklu’da altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Bahar aylarıyla başladığımız altyapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz” dedi

Selçuklu altyapı ve 
asfaltta hedefi aştı
Selçuklu Belediyesi, sürdürdü-

ğü fiziki belediyecilik çalışmaları ile 
ilçeye değer katmaya devam ediyor.  
Nüfusun her yıl yaklaşık 20 bin arttığı 
Türkiye’nin önemli metropol ilçeleri 
arasında yer alan Selçuklu’da altyapı 
ve asfalt çalışmaları devam ediyor.  

Mahalle muhtarları ve mahalle 
sakinleriyle yapılan ortak akıl top-
lantılarında belirlenen yıllık çalışma 
planına göre hizmet veren ekipler il-
çenin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, 
yol genişletme, tretuar, kumlama, as-
falt tamiri ve yol genişletme çalışma-
larını sürdürüyor.  Asfalt sezonunun 
açılışından bu yana  160 bin metre-
kare sıcak asfalt, 96 bin 935 metre-
kare parke, 23 bin 465 metre bordür 
imalatı yapan Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, asfalt atıklarının geri dönü-
şümü ile yılda 3 bin 564 ton asfaltı 
geri dönüşümden kazanıyor. Selçuk-
lu Belediyesi bu rakamlarla ile belir-
lediği hedeflerin üstünde bir üretim 
gerçekleştirdi. 

Yoğun bir tempo ile çalışan ekip-
ler Selahattin Eyyubi Mahallesi Kara-
deniz ve Akıncılar Mahallesi Sarıtepe 
Sokak’ta kumlama,  Kılıçarslan Ma-
hallesi Taşlıyol Sokak’ta sathi kap-
lama, Şeker Mahallesi İsmail Beliğ, 
Buhara Mahallesi Muzaffer, Meh-
met Akif Mahallesi Safa ve Şeyda 
Sokak’larında tretuar, Akşemsettin 
Mahallesi Zeynephanım ve Parsana 
Mahallesi Kumaşcı Sokak’ta rögar, 
Aydınlık Evler Mahallesi Ulusal So-
kak’ta sıcak asfalt, Sancak Mahallesi 
Söğüt Sokak’ta set yapımı gerçek-
leştiriyor. Bu çalışmaların yanında il-
çeye bağlı dış mahallelerden Çaldere 
Mahallesi’nde yol yapımı, Sızma ve 

Tepekent Mahalleri’nde tretuar ça-
lışmaları da aralıksız devam ediyor. 

Ekipler ayrıca ilçeye bağlı tüm dış 
mahallerde kumlama çalışmalarını 

tamamladı.   
 SELÇUKLU’DA YAŞAM 

KALİTESİNİ ARTTIRIYORUZ 
Selçuklu’da yaşam kalitesinin her 

geçen gün arttırılması için fiziki bele-
diyecilik çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini ifade Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay; “Halkı-
mızla yapılan istişareler neticesinde 
Selçuklu’ya bağlı 72  mahallenin ta-
mamında farklı bir çalışma programı  
hazırladık. 

Bahar aylarıyla başladığımız alt-
yapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir 
şekilde devam ediyoruz. Hemşehrile-
rimiz için modern fiziki altyapıyı oluş-
turmak ve onların yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla çalışmala-
rımıza sezon boyunca devam edece-
ğiz” dedi.  n HABER MERKEZİ     

Akşehir Belediyesi ve Sille Sa-
nat Sarayı işbirliği ile 58. Uluslara-
rası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 
kapsamında düzenlenen Akşehir 
fotoğrafçılar buluşması ve foto ma-
ratonu düzenlenen bir kokteyl prog-
ramı ile başladı.  Kokteylde açıkla-
malarda bulunan Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, tüm fotoğraf sanatçı-
larının Akşehir’deki Nasreddin Hoca 
Şenliğine renk kattığını belirterek 
“Akşehir’imizdeki tüm güzellikleri 
en iyi şekilde görüp, bunları objek-
tiflerinizden çıkan fotoğraflarla biz-
lere ve tüm Türkiye’ye en iyi şekilde 
yansıtacağınızdan eminim. Akşehir 
birçok medeniyete ev sahipliği yap-
mış, tarihi ve tabiat özellikleriyle 
gerçek bir kent kültürünü hak etmiş 
ve kent kültürüne sahip bir şehirdir. 
8 adet folklorü ve 16 türküsüyle, 
kendine özgü mimari çizgiler içeren 

2 bin adet konak ve eviyle, birçok 
medeniyetten kalan tarihi eserleriy-
le Akşehir gerçekten önemli bir şe-
hir. Burada sizleri misafir etmekten 
ve sizlerin burada sanatınızı icra et-
menizden kıvanç duyuyoruz” dedi. 
Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir 
de yaptığı konuşmada ev sahipliği 
için Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya’ya teşekkür etti. Akşehir 
fotoğrafçılar buluşması ve foto ma-
ratonuna 107 fotoğraf sanatçısının 
kayıt yaptırdığı öğrenildi. Akşehir 
Kültür Merkezi’nde yapılan koktey-
le, Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu Temsilcisi Ali Hikmet 
Avcı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü İbrahim Öncel, Sille Sanat 
Sarayı Başkanı Reha Bilir ile yarış-
maya katılan fotoğraf sanatçıları ka-
tıldı.  n İHA

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay



Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Arif Baştuğ ve yönetim 
kurulu üyeleri, Konya Baro Başkanı 
Mustafa Aladağ’a nezaket ziyaretinde 
bulundular. Kamu-Sen Konfederas-
yonu çatısı altında Konya’da sendikal 
faaliyetini sürdüren Türk Büro-Sen 
Konya 2 Nolu Şubenin Başkanı Arif 
Baştuğ ve yönetim kurulu üyeleri bir-
lik ve beraberlik vurgusu adına Konya 
Baro Başkanı Mustafa Aladağ’ı maka-
mında ziyaret ettiler.Ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getiren Konya 
Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Türk-

Büro-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı 
Arif Baştuğ ve yönetim kurulunu baro 
da görmekten mutlu olduk. Birlik ve 
beraberlik çercevesinde çalışmaları-
mız sürecektir” dedi. Türk Büro-Sen 
Konya 2 Nolu Şube Başkanı Arif Baş-
tuğ ziyaret sonunda Türk Büro-Sen 
Genel başkanı Fahrettin Yokuş’un 
göndermiş olduğu Türk bayraklı ve 
Atatürk’lü  tabloyu konya Baro Baş-
kanı Mustafa Aladağ’a günün anısına 
takdim etti. Ziyaret günün anısına 
çektirilen toplu fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ
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Ekici ailesi sünnet mutluluğu yaşadı
Paşapark Otel Genel Müdü-

rü Hamdi Ekici’nın oğlu Atakan, 
düzenlenen sünnet düğünüyle 
erkekliğe ilk adımını attı. Paşa-
park Otel ve Rezidans Direktörü 
Hamdi Ekici- Handan Ekici’nin 
oğlu Atakan, Paşapark(Selçuk-
lu) otelde organize edilen sün-
net düğününde sünnet olarak 
erkekliğe ilk adımı attı. Ham-
di-Handan Ekici çifti sünnet 
düğünü merasimine katılan 
misafirleri kapıda karşılarken, 
misafirlerine Konya pilavı ikram 
ettiler. Sünnet düğünü gece or-
ganize edilen eğlence ve müzik 
programıyla son buldu.  Yeni-
gün Gazetesi olarak sünnet olan 
Atakan Ekici’ye geçmiş olsun 
dileklerimizi iletir, Hamdi-Han-
dan Ekici ailesini tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin 2002-2016 yılları arasında yapmış olduğu araştırmaya 
göre 2001 ekonomik krizinin ardından evlenme sayısı düştü, boşanmalar ise arttı

2001 krizinde evlenme
düştü, boşanma arttı

Kamu-Sen Konya İl Temsilci-
si Hüsamettin Şenel, Türkiye Ka-
mu-Sen Ar-Ge Merkezinin 2002-
2016 yılları arasında gerçekleştirdiği 
araştırmada ortaya çıkan evlenme ve 
boşanma rakamlarındaki ilginç so-
nuçları açıkladı. Şenel, “Araştırma, 
özellikle ekonomik kriz dönemlerinde 
ve ekonomik olumsuzluklarda yeni 
evlenenlerin sayısında düşüş, boşan-
ma rakamlarında ise ciddi artışlar ol-
duğunu gözler önüne serdi” dedi. 

“TÜİK verilerine dayanılarak 
yapılan çalışmada, 2001 ekonomik 
krizinin ardından evlenme sayısının 
düştüğü, boşanmaların ise arttığı gö-
rülürken, ekonomik krizin etkilerinin 
ortadan kalkmaya başladığı 2003 yılı 
ile birlikte evlenme sayısında artış, 
boşanmalarda ise düşüş olduğu ra-
kamlara yansıdı” diyen Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şe-
nel, şunları kaydetti: “Buna göre son 
15 yılda evlilik rakamları 2008 yılında 
en yüksek 641 bin 973’e ulaşırken, 
boşanma rakamı ise en düşük 2004 
yılında 91 bin 22 olarak gerçekleşti. 
Boşanma sayısındaki en yüksek ra-
kam ise 2015 yılında olmuş ve 131 
bin 830 çift boşanmıştı.

2008’de yaşanan ekonomik kriz-
le birlikte evlenen çift sayısı, 2009 
yılında 591 bin 742’ye gerilerken, 
boşanan çift sayısı da 114 bin 162’ye 
yükseldi, 2016 yılına gelindiğinde ev-
lilikler 594 bin 493, boşanma sayısı 
126 bin 164 oldu. 2016 yılında evlen-
me sayısı da boşanma sayısı da 2015 
yılına göre azalma gösterdi.  2016 
yılına gelindiğinde ise hem evlenme 
hem de boşanma sayılarındaki düşüş 
göze çarptı. 2002 yılına göre nüfusun 
artmış olmasına karşın evlenme sayı-
sı nüfus artış hızına yetişemedi. 2002 
yılında boşanan bir çifte karşılık 5,3 
çift evlenirken; bu oran 2006’da 6,8’e 
kadar yükseldi. Ancak, 2016 yılında 
her bir boşanan çifte karşılık yalnızca 
4,7 evlilik gerçekleşti. Bu bilgilerden 
hareketle, günümüz rakamları 2002 
yılı ile karşılaştırıldığında evlenen 
sayısı yüzde 16,5 oranında artarken, 
boşanan çift sayısı ise yüzde 32,4 ora-
nında artış gösterdi. 2002 yılında 65 
milyon 22 bin olan ülke nüfusu, yüz-
de 22,8 artışla 2016 yılında 79 milyon 
814 bin 871’e ulaşmış olmasına rağ-

men bu dönemde evlenme sayıların-
da 6,3 puanlık reel düşüş, boşanma 
sayılarında ise 9,6 puanlık reel artış 
gözlendi.

Evliliklerin en yüksek olduğu 
2008 yılında her 5 dakikada 6,1 çift 
evlenirken 0,94 çift boşanırken 2016 
yılında her beş dakikada evlenen çift 
5,6’ya düştü; boşanan çift sayısı ise 
her beş dakikada 1,2’ye yükseldi.”
ŞENEL: EKONOMİK OLUMSUZLUKLAR 

SOSYAL YAPIMIZI ZEDELİYOR
2002-2016 yılı arasındaki evlen-

me ve boşanma rakamlarına yöne-
lik olarak bir değerlendirme yapan 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl Başkanı 
Şenel, “Bizi bir arada ve ayakta tutan 
aile kavramımız büyük yara alıyor” 
dedi. Araştırmada yeni evlilikler ya-
pılması ve aile birliğimizin korunması 
noktasında ekonominin birincil dere-
cede önem arz ettiğinin ortaya çıktı-
ğını ifade eden Şenel, “Milletimizi her 
türlü olumsuz koşulda bir arada, güç-
lü ve barış içinde tutan aile kavramı-

nın son yıllarda ciddi bir sarsılma için-
de olduğunu yaptığımız bu çalışma 
ortaya koymuştur. Özellikle ekono-
mik sorunların baş gösterdiği yıllarda 
boşanma sayılarının artması, 2008 
sonrasında ekonomide yolunda git-
meyen gelişmeler yaşandığının sos-
yolojik olarak da ispatıdır. Bu milletin 
geleceği olan genç çiftlerimizin yaşa-
dığı ekonomik sıkıntılar, boşanma ile 
sonuçlanan aile içi huzursuzluklara 
yol açmaktadır. Geçtiğimiz yıl ise 
hem evlilik hem de boşanma rakam-
larının düşüş göstermesi sosyolojik 
olarak da incelenmelidir. Bir süredir 
toplumsal dokumuzun hızla bozuldu-
ğu aşikârdır. Son dönemde özellikle 
aile içi şiddet ve boşanma nedeniyle 
işlenen cinayetlerde gözle görünür bir 
artış yaşanmaktadır. Unutulmamalı-
dır ki, aile kavramı bizi ayakta tutan 
ve birbirimize bağlayan en önemli 
dinamiktir. Bu kavramın yerle yeksan 
olması gelecekte bu milletin ve sahip 
olduğu değerlerinin de yerle yeksan 

olması anlamına gelecektir. 80 mil-
yona ulaştığımız genç nüfusumuzla 
evlilik oranlarını yükseltmeli, boşan-
maları azaltmalıyız. Rakamlar yıllık 
olarak değerlendirildiğinde, boşan-
ma oranının yüzde 20’lerde olduğu 
görülmektedir. Yani her yıl evlenen 
her 5 çifte karşılık olarak 1 çift türlü 
sebeplerden dolayı boşanmaktadır. 
Boşanmak da evlenmek kadar do-
ğal bir haktır ancak özellikle geride 
kalan çocukların yaşadığı travmalar, 
ekonomik sorunlar ve sonrasında 
ortaya çıkan şiddet olayları dikkate 
alındığında yüzde 20 boşanma oranı-
nın toplumsal yansımasının çok daha 
ağır olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yetkililerin yaşanan toplumsal 
sorunların temelinde mutsuz aileler, 
mutsuz ve sonu kötü biten evliliklerin 
temelinde ise ekonomik sıkıntılar, iş-
sizlik ve yoksulluk olduğunu görerek 
buna göre tedbir alması gerekmekte-
dir” dedi
n HABER MERKEZİ 

Ereğli’de kaplumbağlar
parkı adeta mesken tuttu

Ereğli’de çok 
sayıda kaplum-
bağa bir parkı 
adeta mesken 
tuttu. Yaz kış bu 
parktan hiçbir 
yere ayrılmayan 
kaplumbağalar 
ilçe halkının da 
ilgi odağı olur-
ken, vatandaşlar 
parka “Kaplum-
bağa Parkı” diyor.  
Ereğli Gülbahçe 
Mahallesi Muh-
tarı Memduh 
Sürücü, yaptığı 
açıklamada, “Bu-
rası halk dilinde 
‘Kaplumbağalı 
park’ olarak ge-
çiyor. Çevredeki 
imarlaşma ve yapılardan dolayı 
kaplumbağaların yaşam alanı bu-
rası kaldı. Yeşil bir alan olduğu için 
devamlı burada yaşıyorlar. Yaz kış 
bir yere gittikleri yok. Yaptığım 
araştırmalara göre bu kaplumba-
ğalar karasal iklimde yaşıyor. Türü 
Akdeniz kaplumbağası. 

Yaklaşık 100 ila 150 yıl arasın-
da yaşıyorlar. Özellikle dişleri yok, 
sert damak yapısına sahipler. Otu 
ise sert damakları ile eziyorlar” 
dedi.

Sürücü, “Ayrıca kaplumba-
ğaların karınları açken, dillerinin 
rengi pembe. Doyduktan sonra 
ise kırmızı renge dönüşüyor. Eylül 
ayından itibaren soğuyan havalar 
ile birlikte kış uykusuna yatıyorlar. 
Mart Nisan ayı gibi yeniden çıkı-
yorlar ve yumurtalarını yuvalarına 
bırakıyorlar. 

Yaklaşık iki ya da üç aylık bir 
süreden sonra yavruları yumur-
talarından çıkıyor” ifadelerini kul-
landı. 

Şehir dışından Ereğli’ye ge-
lenlerin uğradığı yerler arasında 
bu parkın da olduğunu söyleyen 
Sürücü, parkın mahalle ve şehrin 
tanıtımına da katkı sağladığını be-
lirtti.

“KAPLUMBAĞA PARKI’ 
ADININ VATANDAŞLAR 
TARAFINDAN VERİLDİ”

Otuz yıldır bu mahallede ya-
şayan 65 yaşında Yusuf Soylu ise, 
bu parkın yirmi yıllık olduğunu ve 
kaplumbağaların bu parkı kendi-
lerine yaşam alanı olarak seçtiği-
ni vurguladı. ‘Kaplumbağa Parkı’ 
adının vatandaşlar tarafından ve-
rildiğini anlatan Soylu, yüzlerce 
kaplumbağanın bu parkta hala 
yaşadığına dikkat çekti. Gelen-
lerin çocukları ve torunlarına bu 
kaplumbağaları gösterdiğini be-
lirten Soylu, halkın artık burayı 
benimsediğini, hatta bazen park 
çevresinde oturan vatandaşların 
postanelere kendi adreslerini Kap-
lumbağa Parkı yanı olarak verdik-
lerini, bu parkın ise tüm postacılar 
tarafından bilindiğini kaydetti.

Bir diğer vatandaş 60 yaşın-
daki Ali Kral ise, “Biz burayı ‘Kap-
lumbağalı Park’ olarak biliyoruz, 
herkes de öyle söylüyor. Başka bir 
adı da yok. Yüzlerce kaplumbağa 
var. Burada havanın durumuna 
göre sayılarında değişkenlik yaşa-
nıyor. Buraya gelenler çocuklarına 
bu kaplumbağaları gösteriyorlar. 
Bu da parkın tanıtımına iyi oluyor” 
diye konuştu.  n İHA Türk Büro-Sen’den, Aladağ’a ziyaret

Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şenel
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Sürmak Tarım Makinaları 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ramazan 
ERCAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Bozkır Hacı Yunuslar 
Köyünden Merhum 

Mehmet KARA’nın 
oğlu 

Mustafa 
KARA’nın 

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Sürmak Tarım Makinaları Yönetim Kuruluş Başkanı Ramazan Ercan  
hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Musalla Mezarlığı’na defnedildi

Hacı Yunuslar Köyü’nden Mustafa Kara, 35 yaşında vefat etti. Merhum 
Mustafa Kara’nın cenazesi dualar ile Üçler Mezarlığına defnedildi

İşadamı Ramazan Ercan, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu

Hacı Yunuslarlı Mustafa 
Kara, Hakk’a yürüdü

Sürmak Tarım Makinaları 
Yönetim Kurulu Başkanı Ra-
mazan Ercan Hakk’ın rahmeti-
ne kavuştu. 59 yaşındaki Ercan, 
yaklaşık 1 yıl kanser tedavisi 
görmekteydi. Merhum Ay-
doğdu Büyük Cami’sinde öğle 
namazına müteakip  kılınan 
cenaze namazı sonrası Musalla 
Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze 

namazına Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü de ka-
tıldı. 2’si kız 3 çocuk sahibi olan 
Ramazan Ercan’ı son yolculu-
ğunda sevenleri yalnız bırak-
madı.  Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Ramazan Ercan’a Al-
lahtan rahmet, Ercan ailelerine 
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n TEVFİK EFE

Bozkır Hacı Yunuslar Kö-
yünden Merhum Mehmet Ka-
ra’nın oğlu Mustafa Kara vefat 
etti. 35 yaşında vefat eden 
Merhum Mustafa Kara, kanser 
rahatsızlığı nedeniyle bir süre-
dir tedavi gördüğü hastanede 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtulamayarak hayata gözle-
rini yumdu. Merhum Kara’nın 
cenazesi Hacıveyis Camii’nden 
Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Dualar eşliğinde toprağa veri-

len Mustafa Kara’nın cenaze-
sine sevenleri, dostları, akra-
baları ve çok sayıda kişi katıldı. 
Merhum Mustafa Kara’nın ak-
rabaları ise yakınlarının taziye-
lerini kabul ederek vefat eden 
akrabalarının mezarı başında 
dualar etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Mustafa Ka-
ra’ya Allahtan rahmet, Kara 
ailelerine baş sağlığı ve sabırlar 
diliyoruz. 
n TEVFİK EFE



Konya’da iş sağlığı ve güvenliği-
nin uygulanmasını yerinde inceleyen 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürü 
Saadettin Akyıl, Konya’da iş sağlığı 
ve güvenliğinin yaygınlaşmasının se-
vindirici bir gelişme olduğunu ifade 
ederek, Konya’nın hak, hukuka ve 
düzene önem verdiğini biliyoruz. İş 
sağlığı ve İş güvenliği uygulamasında 
da Konya’nın hak ettiği yere gelerek 
diğer illere de örnek olacağını bura-
dan gördüklerini söyledi.   

Çalışma Bakanlığının İş Sağlığı ve 
Güvenliği Seferberliği kapsamında 
Konya’ya gelen Çalışma Başkanlığı 
Uluslararası işgücü Genel Müdürü 
Saadettin Akyıl ve uzmanları, yerinde 
ve sahada iş güvenliği uygulamalarını 
inceledi.

İncelemeler kapsamında Okkalar 
İnşaatın Armakent inşaat proje ala-
nında uygulanan iş sağlığı ve güven-
liğini yerinde inceleyen Uluslararası iş 
gücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl, 
ilk önce Okkalar İnşaat Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Okka ve yöne-
tim kurulu başkan yardımcılarından 
Ömer Faruk Okka, Mahmut Şaban 
Okka’dan inşaat sahasında uygula-
nan iş sağlığı ve güvenliği hakkında 
bilgiler aldı.

Okkalar İnşaat Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Okka, “Bakanlık 
Genel Müdürü Akyıl ve uzmanlardan 
oluşan heyetin ziyaretinde son dere-
ce mutlu olduk. Kendilerini burada 
her zaman görmek istiyoruz.  Bu in-
celeme bizler açısında önemli oldu-
ğu kadar verimli de oldu. Kurumsal 
olarak İş sağlığı ve güvenliğinin uy-
gulanması konusuna Okkalar inşaat 
olarak özellikle önem vermekteyiz. 
Hem bizim kurumumuz için hem de 
çalışanlarımız için son derece önemli 

bir uygulamadır. Bütün inşaat sahala-
rımızda bu uygulamaları gerçekleşti-
riyoruz. Amacımız inşaat sektöründe 
iş sağlığı ve iş güvenliği anlayışının 
uygulanması ve yayılmasına katkı 
sunmaktır” dedi
KONYA’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-
NİN YAYGINLAŞMASI SEVİNDİRİCİDİR

Çalışma Bakanlığı Uluslarara-
sı İşgücü Genel Müdürü Saadettin 
Akyıl, “Okkalar inşaatın iş sağlığı ve 

iş güvenliği uygulamalarını yerinde 
gördük. İncelemelerimizde firma bu 
konuya özel bir önem vermiş, Konya 
adına bir örnek teşkil etmiştir. Hem 
bakanlığım, hem de işçiler adına ken-
dilerine teşekkür ediyorum. İş sağ-
lığı ve iş güvenliği uygulamalarında 
Konya’daki müdürlüklerimiz bizlere 
örnek uygulamaları belirleyerek bildi-
riyorlar. Onun içinde Okkalar inşaatın 
sahasına geldik. Takdire şayan ve gu-

rur verici bir tabloyla karşılaştık. Kon-
ya’da İş sağlığı ve güvenliğinin yay-
gınlaşması sevindiricidir. Konya’nın 
hak, hukuka ve düzene önem verdi-
ğini biliyoruz. İş sağlığı ve İş güven-
liği uygulamasında da hak ettiği yere 
gelerek diğer illere de örnek olacağını 
buradan görüyoruz. Bütün amacımız 
ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliğinin 
benimsenip yaygınlaştırılmasıdır. Her 
geçen günde bu alanda ülkemizde 
güzel gelişmeler oluyor” ifadelerini 
kullandı. 

Okkalar İnşaatın inşaat sahasın-
daki incelemeler sonrasında Okkalar 
İnşaat yöneticileri ve inşaat sahasın-
daki çalışanlarla bir toplantı düzen-
lendi. Toplantı da Genel Müdür Saa-
dettin Akyıl, Uzmanlar, SGK Konya İl 
Müdürü Mustafa Murat Yavuz, İş Kur 
Konya Müdürü Emrah Keleş, Okkalar 
İnşaatta çalışanlarından gelen sorula-
rı, tek tek cevapladı.

İnceleme ve toplantı işçilerle bir-
likte yenilen öğle yemeği ve çektirilen 
toplu fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ 

MÜ’MİNLER KARDEŞTİR 
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Kulu’da meydana gelen trafik kazasında 3 
kişi yaralandı. Mehmet Ö. yönetimindeki 
33 L 7729 plakalı kamyonet, Kulu-Ankara 
karayolu Sanayi Kavşağı’nda, Hamdi Irmak 
idaresindeki biçerdövere çarptı. Bu sırada 
Mustafa A. yönetimindeki yabancı plakalı 
otomobil de duramayarak biçerdövere çarptı.  
Kazada biçerdöver operatörü Irmak ile Meh-
met Ö.’nün kullandığı otomobilde bulunan 
Hatice Ö. ve Oya Ö. yaralandı. Yaralılar Kulu 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
n AA

Kulu’da çıkan yangında bir ev  kullanılamaz 
hale geldi. Alınan bilgiye göre, Kemaliye Ma-
hallesi Hüseyin Baran Caddesi’nde bulunan 
İsmail Pektaş ‘a ait evde yangın çıktı.  Yan-
gın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren 
çalışmasıyla söndürülse de ev kullanılamaz 
hale geldi.  Yanan evin sahiplerinin yurt 
dışında yaşadığı öğrenildi.   n AA

Kulu’da müstakil
bir ev yandı

Kulu’ta trafik 
kazası: 3 yaralı

  Kim istediği gibi ye-
mek ,istediği gibi gezmek 
dilediği kadar uyumak ,öz-
gürce konuşmak istemez 
ki? Amaaa bedellerini ödemek 
şartıyla! Sonuçta; şişmanla-
mak, ilişkilerde başarısız olmak, 
borç batağına düşmek , asos-
yal olmak gibi; özgür, sınırsız 
hareket etmenin  ağır bedelleri 
olacaktır.

Yeni bir dil öğrenmek, yeni 
bir ensturuman  çalmayı öğren-
mek ,zayıflamak ,kötü alışkan-
lıklardan kurtulmak hep irade 
gerektirir.  

Nedir  BU İRADE? İrade;  
İçsel çatışmaya verilen yanıt-
tır... İrade gücü ,başarılı ve 
mutlu bir hayatın sırrıdır. Şu 
anda yapmak istediğini yap-
ma dürtüsünü dizginleyerek , 
doğruyu, kendisi ve sevdikleri, 
insanlık için iyi olanı yapmayı, 
yapabilmeyi seçmektir. İnsan-
ları diğer yaratılanlardan ayıran 

özelliklerin başında 
gelir.

Bir karar alıp, 
uygulamaya ba-
şarana kadar 
istikrarla devam 
etmektir... İrade 
tembelliğin panze-
hiridir.

Beynimizin ön 
bölümünü oluş-
turan prefrontal 
korteks, karar verme ve davra-
nışlarımızı düzenleme gibi  iş-
lerden sorumlu kısımdır. 

Kısaca otokontrol bu bö-
lümle olur. Arzu ve isteklerimizi 
kontrol etmek için beynimizin 
bu bölümüne iyi bakmamız ge-
rekiyor. Ön beyin iyi çalışması-
nın en önemli anahtarı: iyi uyku 
ve sağlıklı beslenmedir.

 İrade gücümüzün de bir 

sınırı olduğu ve 
düzenli hayat ol-
mayınca tükendi-
ği araştırmaların 
bir gerçeğidir.
İrade sistemimiz 
de kaslarımız gi-
bidir; yorulur 
hırpalanır fakat 
düzenli çalıştırılıp 
iyi beslendiğinde 
kuvvetlenir.

Beyin şiddetli ve uzun sü-
reli stres altında iyi çalışmaz. 
beynimiz stres durumunda iç-
güdüsel kararlar almaya eğilim-
lidir, kısa vadeli çıkarlara göre 
hareket eder: sigara içersem 
rahatlarım... Yersem mutlu 
olurum... gibi. Stresli durumda 
beynimizi daha etkin kullan-
mak için yapamıyorum yerine 
‘’YAPMIYORUM’’ demek daha 

etkindir.
İrade duygularımızı 

,tepkilerimizi kontrol etme 
yönlendirme gücü sağla-

yarak zorlu durumlarda hayatta 
kalmamızı sağlayan ‘’ahlak kası 
‘’dır .

Psikologlara göre; -Tatmini 
erteleyebilme gücü, kısa za-
manda elde edilebilecek  zevke  
direnerek , uzun vadeli hedefe 
ulaşabilme gücü... İstenmeyen 
duygu düşünceleri yok sayabil-
me kapasitesidir.

İradeyi kullanırken çö-
zümlerden biri de şimdi değil 
sonra... Bu şekilde beyin daha 
az direniyor daha az enerji har-
cıyor.

Önemli kararları sakin ve 
dinginken almak daha doğru-
dur. ASLOLAN ALLAH İRADE-
SİDİR.

SEVDİKLERİNİZ VE SE-
VENLERİNİZLE MUTLULUK-
LA...

haber@konyayenigun.com
NAZAN KAYA

Bİ FİKRİM VAR

SEN İRADEMSİN

Bizler misafir on 
kısmetle gelir,bir-
ini yer,dokuzunu 
bırakır diyen mis-
afirperverliğiyle in-
sanlığa nam salmış 
bir milletiz.Hucurat 
Süresi 10.ayet’te is-
e“Ancak mü’minler 
kardeştir.”Emr-i ila-
hisi, iman edenlerin 
bir yönüyle aynı ailenin çocuk-
ları olduğumuzu beyan eder. 
Mü’minler hem Hz. Adem’in 
çocukları olarak insanlıkta hem 
de büyük İslam ailesinin birer 
ferdi olarak imanda kardeştirl-
er. Bu kardeşliğin kıvamı da bir 
vücudun azaları gibi, birbirine 
sımsıkı kenetlenmiş bir binanın 
tuğlaları gibi olmaktır. Kardeşlik 
geniş yürekliliktir. Kan bağından 
olanların yanı sıra iman bağıyla 
birbirine bağlananları da içine 
alan bir yüreğe sahip olmaktır.

Kardeşlik sınır tanımaz bu 
yönüyle. Hududu kalem-
le değil imanla çizilen yürek 
coğrafyamızın sınır ötesi ufuk-
larında buluruz birbirimizi, bilir, 
tanır ve severiz. Nimet bilir-
iz kardeşimizi, kardeşliğimizi. 
Ayet-i kerimenin (Enfal,63) ifade-
siyle bu nimet Allah’tandır. O’nun 
iman nimeti sayesinde kardeşler 
olduk biz. Biliriz her nimetin bir 
şükrü, bir külfeti, bir de hesabı 
vardır.

Kardeşlik şükür is-
ter. Kardeşliğin şükrü; kendimiz 
için ne istiyorsak Mevlâdan, daha 
fazlasını istemektir kardeşimiz 
için. Kardeşliğimiz pekişir böyle-
likle, nimet artar, büyütür bizi. Biz 
birbirimizi büyütürüz.

Kardeşlik bir sorumluluk 
yükler bize; bedel ister, taham-
mül ister. Paylaşmak, yardım-
laşmak, dayanışmak düşer 
omuzlarımıza. Emri bil ma’ruf, 
nehy-i anilmünker; hakkı ve sabrı 
tavsiye… uyarmak, uyandırmak 
için külfetine katlanırız. Arıtırken 
arınır ve arınırken arıtırız.

Kardeşliğin bir de hesabı 
vardır. Yaptığımız yanlışların 
ve yapmamız gerekirken yap-
madığımız doğruların hesabı. 
Hesaba çekilmeden önce mu-
hasebe yapmak gerekir. Ne 
yaptın kardeşlerin için? Aç ve 
susuz kalanlar için, zulüm altında 
“Nerede bizim kardeş bildikler-
imiz?” diyenler için. Birlik adı-
na ne yaptın? Fitneler, tefrikayı 
körüklerken, vahdet adına hangi 
adımı attın? Biz değil de sen ben 
diliyle mi konuştun?

Kardeşlik, sen ben davası 
gütmeden biz olma bilincine 
ermektir, birlikten doğan mane-
vi güce yaslanır, aile, millet ve 
ümmet olmayı; var olmanın ve 
birlikte yaşamanın bir gereği ve 
bereketin başat sermayesi olarak 
görürüz.

Allah için sever, Allah için 
buğzederiz. Sevgimizin ve buğ-

zumuzun temelinde 
Allah rızası vardır. 
Türk, Kürt, Arap, 
Çerkez, Laz hangi ırka 
ya da kavme men-
sup olursak olalım 
ve hangi ülke sınırları 
içerisinde yaşarsak 
yaşayalım, tanışmak 
içindir alt kimliğimiz, 
ayrılık sebebi değildir. 

Hele üstünlük iddiasında bulun-
mak zehirli bir virüstür, şiddetle 
kaçınırız ve üstünlüğün ancak 
Allah’a yakınlıkta ve takvada old-
uğunu bilir, öyle iman ederiz. ‘ Bir 
’ olana yakınlaştıkça, birliğimiz 
pekişir.

Kardeşlik duyarlı olmak-
tır. Tırnağına halel gelse kardeşi-
nin ya da ayağına bir diken batsa, 
acısını yüreğinde hissetmektir. 
Ajanslardan bir haber gelse ya da 
gazeteden bir yazı okusa ‘Ben ne 
yapabilirim?’ diye düşünmek ve 
bir şeyler yapmanın imkanlarını 
aramaktır.Kardeşlik vatanından 
uzakta olanlara ya da vatanını terk 
etmek durumunda bırakılanlara 
bağrını, evini açmak, sofranda 
olanı paylaşmaktır. Muhacir olan 
kardeşlerinin derdiyle hemdert 
olmaktır. Her hicret edenle ilgili, 
ayet-i kerimede belirtilen kalbî kı-
vama uygun bir fedakarlığa talip 
olmaktır:

Türkiye ise göçmenler 
konusunda büyük özverilerde 
bulunuyor, devletimiz de 
milletimiz de elinden gelen 
gayreti gösteriyor. Peki, bizler 
her birimiz, Suriyeli göçmenlere 
ne kadar kardeş olabildik,onların 
yaşadıkları travmayı 
atlatabilmeleri için bireysel 
olarak hangi gayreti gösterdik? 
Ülkemizde misafir ettiğimiz bu 
insanlara karşı ensar-muhacir 
kaynaşmasına benzer bir tutumu 
hakkıyla gösterebildik mi? 
Toplamda çok şeyler yaptık ama 
bireysel bazda bu büyük faziletten 
ne derece pay sahibi olabildik?

Türkiye’deki Suriyeli 
göçmenler üzerinden bir fırtına 
koparılmaya çalışılıyor. Türki-
ye’ye sığınan göçmenlerin yüzde 
95’e yakın bir kısmı kadın, çocuk 
ve yaşlı erkeklerden oluşuyor. 
Her ailenin Suriye’de yaşadıkları 
drama ek olarak, burada hayata 
tutunmak için çektikleri nice çilel-
er var. 

Göçmenlere yapılan pozitif 
ayrımcılık elbette hak-hukuk 
ihlallerine sessiz kalınması 
anlamına gelmiyor. Suriyelilerin 
içinde de yanlış yapanlar veya 
kasıtlı olarak provokasyon 
çıkarmak isteyenler olabilir. 
Bunlara karşı yapılması gereken 
meseleyi devlete ve hukuk 
sistemine havale etmek gerekir.

Bu yüzden tarihi bir örnek-
lik sergilediğimiz bu konuda 
ortaya koyduğumuz fazileti 
boşa çıkarmamak ve oynanan 
oyunlara düşmememiz gerekir.

haber@konyayenigun.com
ALAADDİN ALADAĞ

Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl, Okkalar İnşaat’ı ziyaret etti. Akyıl, İş 
sağlığı ve güvenliğine verdikleri önemden dolayı Okkalar İnşaat yöneticilerine teşekkür etti 

Okkalar İnşaat’ta iş
sağlıklı ve güvenli!

Konya’ya gelen Çalışma Başkanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl ve uzmanları, yerinde ve sahada iş güvenliği uygulamalarını inceledi.
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Sıcak hava dalgası 
yeniden geliyor

Meteorolojiden vatandaşlara bir 
kez daha sıcak hava uyarısı geldi. 
Geçtiğimiz hafta 37 dereceden 27 
dereceye kadar inen hava sıcaklıkla-
rı yeni hafta ile birlikte tekrar ken-
dini gösterecek. Konya Meteoroloji 
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere 
göre pazartesi günü hava sıcaklı-
ğı gündüz 32/ gece 18 derece, Salı 
günü hava sıcaklığı gündüz 34/ 
gece 19 derece, Çarşamba günü 
hava sıcaklığı gündüz 36/gece 19 
derece, Perşembe günü hava sıcak-
lığı gündüz 34 derece/gece 22 dere-

ce olacak. Cuma günü ise beklenen 
hava sıcaklığı gündüz 33, gece 19 
derece olması yönünde.

Uzmanlar artacak hava sıcaklığı-
na karşı, “Başta yaşlılar, çocuklar ve 
kronik hastalığı olanlar olmak üzere 
vatandaşlarımızın güneş ışınlarının 
dik geldiği 10-16 saatleri arası gü-
neş ışınlarına direk maruz kalma-
maları hususunda dikkatli olmaları 
ve sıcaktan korunmak için gerekli 
önlemleri almaları önem taşımakta-
dır” uyarısında bulunuluyor.  
n UFUK KENDİRCİ

Mevsim normallerinin üstüne çıkması beklenen sıcak hava, 
haftanın ilk gününden itibaren etkisini hissettirecek.

Adese, Fortune 500’de 260. sırada

İttifak Holding’in ulusal pe-
rakende markası Adese, Türki-
ye’nin en büyük 500 şirketinin 
belirlendiği Fortune 500 listesin-
de bu yıl 260’ıncı sırada yer aldı.

Türkiye’de imalat, ticaret, 
hizmet ve inşaat sektörlerini 
kapsayanFortune 500 Türkiye 
çalışması yayınlandı. Finansal 
kurumlar ve holdinglerin değer-
lendirmeye alınmadığı Fortune 
500’ünbu yılki Türkiye araştır-
masında Adese Alışveriş Mer-
kezleri Tic. Aş. 260’ıncı sırada yer 
aldı.  Fortune 500Türkiye araş-
tırma sonuçlarını değerlendiren 
Adese Genel Müdür Vekili Ah-
met Özkürkçüler, “Fortune500 
Türkiye’nin en büyük şirketleri 
araştırması 2008 yılından buya-
na yapılıyor ve Adese olarak bu 
listede 2009’dan beri kesintisiz 
yer alıyoruz. Bu yılki araştırmada 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
arasında 260’ıncı sırada yer al-
dık. Türkiye’nin büyük şirketleri 

arasında Adese olarak yer almak 
bizi onurlandırıyor.İleriki yıllarda 
daha da büyüyerek bu listedeki-
yerimizi daha da yukarılara taşı-
mayı hedefliyoruz.” dedi.  
“ANADOLU’NUN EN BEĞENİLEN 

ULUSAL MARKET ZİNCİRİ 
OLMAK İSTİYORUZ”

Adese’nin perakende sektö-
ründe çeyrek asrın üzerinde bir 
süreyi geride bıraktığını vurgu-
layan Özkürkçüler, “Adese ola-
rak perakende sektöründeçeyrek 
asrın üzerinde bir süreyi geride 
bıraktık. Alışveriş sürecinin her 
aşamasına yakından bakan ve 
detayı önemseyen hizmet anla-
yışını benimsiyoruz. Sahip oldu-
ğumuz değerlerle birlikte daha 
yenilikçi, daha verimli, müşteri-
lerimize daha yakın, daha ilgili bir 
anlayış ile birlikte Anadolu’nun 
en büyük ve en beğenilen ulusal 
zinciri olma yolunda adımlarımızı 
atmaya devam edeceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 
Konya Çocuk Film Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar eğlenerek öğrendi

Hem çocuklar hem
aileler mutlu oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından bu yıl ikincisi düzenlenen 
Türkiye’nin en eğlenceli çocuk fes-
tivali sona erdi. 7 Temmuz Cuma 
başlayıp, 9 Temmuz Pazar akşamına 
kadar devam eden festivalde çok sa-
yıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film 
karakterleri, bilim gösterileri, ücretsiz 
sinema ve lunapark biletleri ile çok 
sayıda sürpriz hediye ve etkinliklere 
yer verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Mahmut Sami Şahin, ikin-
cisi düzenlenen festivalin geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi 
gördüğünü söyledi. 

Festival süresince çocuk coşkusu-
nun ve gülen yüzlerin her ailede bir 
neşe kaynağı oluşturduğunu ifade 
eden Şahin, “Ülkemizin geleceği olan 
çocukların milli ve manevi değerlerle 
yetişmesi son derece önemlidir. Bu 
nedenle düzenlediğimiz etkinliklerle 
Büyükşehir Belediyesi olarak buna 
katkı yapmaya çalışmaktayız. Çocuk-
larımız hem eğlenecek hem de an-
lamlı filmler izleyerek bilim gösterileri 
ve atölye çalışmalarına katılarak öğre-
necekler. Festivalin hazırlanmasında 
emeği geçen herkese ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sine-
ma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Enver Arslan, Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı 
Mücahit Sami Küçüktığlı ve binlerce 
kişinin katılımı ile yapılan festival-
de çocuklar çizgi film karakterleri ve 
sürpriz hediyelerle gönüllerince eğ-
lendi. 
ÇOCUKLARA ÖZEL ONLARCA SÜRPRİZ 

Türkiye’nin en eğlenceli çocuk 

festivali olan Konya Çocuk Festivali’n-
de çok sayıda ücretsiz film gösterimi, 
çizgi film karakterleri Niloya, Harika 
Kanatlar, Elif’in Düşleri ve Heidi Ti-
yatrosu, bilim gösterileri, atölye çalış-
maları, yazar buluşmaları, yarışmalar, 
animasyon atölyesi, ücretsiz sinema 
ve lunapark biletleri, çocuk oyunları, 
çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar 
yer aldı. 

Festival süresince çocuk coşkusu-

nun ve gülen yüzlerin eksik olmadığı 
etkinliklerde çocuklar hiç unutamaya-
cakları anılar yaşadı. Her yıl olmasını 
istedikleri festivali çok beğendiklerini 
söyleyen çocuklar çizgi film karakter-
leri ve sürpriz hediyelerle gönüllerin-
ce eğlendi.

Festivalde çocuklar için eğitici, 
eğlendirici birçok faaliyet yer aldı. Ço-
cuklar festival boyunca hem eğlendi 
hem öğrendi.  n MUSTAFA ALİ CANDAN

Festival süresince çocuk coşkusunun ve gülen yüzlerin eksik olmadığı etkinliklerde çocuklar hiç unutamayacakları anılar yaşadı.

Adese Genel Müdür Vekili Ahmet Özkürkçüler, “Fortune500 Türkiye’nin en büyük şirketleri araştırması 
2008 yılından buyana yapılıyor ve Adese olarak bu listede 2009’dan beri kesintisiz yer alıyoruz” dedi. 
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Yeşil Beyaz 
Konya Dergisi 
ve Konya 
Yenigün 
Gazetesi’nin 
sevilen 
yazarlarından 
Uğur Buluş, 
derginin 
17.sayısında 
Konyaspor’un 
kupa 
yolculuğu 
ve Teknik 
Direktör Aykut 
Kocaman’ın 
ayrılışını 
inceledi. 
Ziraat Türkiye 
Kupası 
hakkında 
önemli 
bilgiler veren 
Buluş, Aykut 
Kocaman’ın 
transfer 
politikası 
hakkında da 
yorumlarda 
bulundu

Kimine göre angarya, kimine göre te-
selli ikramiyesi, kimine göre de ulaşılması 
imkânsız kızıl elma muamelesi görmüş hep 
Türkiye Kupası.

Kupadan elenenlerce “süt kupası”, “ga-
zozuna kupa” yakıştırmaları ile itibar operas-
yonlarına tabi tutulsa da, çoğu futbolcunun 
gece rüyalarında ışıl ışıl parlayan bir düş 
olmuş. Çoğu zamanda amatör bir takımın, 
üst ligdeki takıma üstünlük sağlama hayali-
nin destansı hikâyelerine zemin sağlayan en 
bilindik mecra... 

Lig şampiyonluğu umudu, kaf dağının 
ardında olan onlarca Anadolu takımı içinse 
müzesinde bir kupa bulundurma hayalinin en 
somut şekline bürünmüş Türkiye Kupası. 

Konyaspor camiası uzun zamandır dillen-
dirdiği “birgün elbet şampiyon olacak” iddia-
sının nihayet ilk aşamasını gerçekleştirdi. Spor 
kamuoyunun büyük çoğunluğunun haklı olarak 
ağır favori gördüğü İstanbul Başakşehir karşısı-
na çıkan takıma galiba en çok da taraftarlar ina-
nıyordu. Sabahın erken saatlerinde Eskişehir’e 
akın eden binlerce Konyaspor taraftarı, Aykut 
Kocaman’ın uygulayacağı taktikle uzatmalar 
dahil zorlu bir mücadelenin kendilerini bekle-
diğinin bilincindeydi. Skubic’in son penaltısı ile 
saha zeminine taşan kazanılan kupanın sevinci 
görülmeye değerdi. 

Taraftarlar çeyrek final kuraları çekildiği 
andan itibaren kupa şampiyonluğunun daha 
önce hiç bu kadar yakın olmadığını hissediyor-
lardı ve aylardır bu anı yaşamak için hazırlan-
dılar. O yüzden sahadaki takımın mücadelesi 
kadar tribündeki taraftarın kupanın kazanılaca-
ğına dair özgüveni de çok yüksekti.

54 yıllık tarihinde daha önce 17 ayrı ta-
kımın final oynadığı, bunlardan 13’ünün de 
şampiyonluk yaşama başarısı gösterdiği ku-
panın yeni sahibi Konyaspor oldu. Bu açıdan 
bakılınca çok geç kazanılmış bir başarı oldu 
bizim için. Kupanın en önemli getirisi ise cami-
aya verdiği geleceğe dair umut ve özgüvenin 
yanında üst üste iki sezon Avrupa Kupalarında 
mücadele etme şansıydı. Aykut Kocaman’ın 
her fırsatta ifade ettiği “sürekli bu seviyelerde 
yer alan bir kulüp olma” hedefi de gerçek-
leşmiş oldu.  Her yıl ülkenin dört köşesinden 
onlarca takımın katılımı ile başlayan Türkiye 
Kupası geçmişte birbirinden ilginç olaylara da 
sahne oldu. Bunlardan akılda kalan birkaçını 
hatırlamak gerekirse;

TÜRKİYE KUPASI TARİHİNDEN AKILDA 
KALAN BİRKAÇ ANEKDOT :

1979-1980 sezonunda Türk futbol tari-
hinin ilk kupa mucizelerinden birisi kayda 
geçti. O sezon 2.ligde mücadele eden Lüle-
burgazspor, kupada önce Beşiktaş’ı, çeyrek 
finalde de Fenerbahçe’yi saf dışı bırakarak 
yarı finale kadar yükselmiştir. Yarı finalde 
Altay’a elenen Lüleburgaz temsilcisi, daha 
sonra pek çok takıma ilham kaynağı olacak 
bir başarıya imza atmıştır. 12 Eylül 1980 as-
keri darbesi sonrası,  bugünkü adıyla Süper 
Lig’de hiçbir Ankara takımı mücadele etmi-
yordu. Netekim,  bu duruma da müdahale 
edilmesi gerektiği kanaatine varan o günkü 
idare ikinci ligde mücadele eden ve bir ve-
sile Türkiye Kupası’nı kazanan Ankaragü-
cü’nün Süper Lig’e alınması için  “Türkiye 
Kupası’nı kazanan futbol takımının hangi 
ligde oynadığına bakılmaksızın birinci 
lige çıkartılacağına dair kanun” düzenler 
ve Türkiye Kupasını kazanan Ankaragü-
cü birinci lige çıkar. Bu olaydan itibaren 
8 yıl daha yürürlükte kalan yasadan 
yararlanacak olan başka bir kulüp ol-
mayacaktır.  

3 Mayıs 1989 tarihinde Galatasa-
ray ile Fenerbahçe arasında oynanan 
Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk 
yarıyı Sarı – Kırmızılı takım 3-0 önde 
kapatırken, Fenerbahçe ikinci yarıda 
Aykut Kocaman’ın ilk golüyle Türk 
Futbol tarihinin önemli geri dönüş-
lerinden birine imza atarak rakibini 
4-3 mağlup etmiş ve kupada saf 
dışı bırakmıştır. 

Aynı gün ise ilk maçta evin-
de Sarıyer ile 0-0 berabere ka-
lan Konyaspor’umuz bir başka 
harika geri dönüşe imza ata-
rak deplasmanda devreyi 
2-0 mağlup kapattığı maçın 

ikinci yarısında Salih Eken, Kayhan Kaynak ve Fuat 
Buruk ile 3 gol buluyor ve tarihinde ilk kez yarı fi-
nale çıkarak Beşiktaş’ın rakibi oluyordu. 1992 kupa 
finali çift maç şeklinde oynanmıştı. İlk maçı dep-
lasmanda Bursaspor’a 3-0 kaybeden Trabzonspor 
evindeki rövanşta rakibini 5-1 mağlup ederek gitti 
denilen kupayı müzesine götürmeyi başarıyordu. 
14 Aralık 1999 tarihinde Türkiye Kupası 3.turunda 
2.ligin zayıf takımlarından Pendikspor ile karşılan 
Fenerbahçe rakibine 2-1 mağlup olup eleniyordu. 
Öfkeden deliye dönen taraftarlar futbolculardan 
milli kaleci Rüştü Rençber’i yakalayarak meydan 
dayağı atıyor ve bu olay Türk Futbol tarihine Pendik 
Faciası adıyla geçiyordu. Bu skordan sonra büyük 
takımların erken turlarda kaza kurşunu ile elenme-
sini önlemek gerektiği tartışmaları da medyanın 
gündemine oturuyordu. 1996-1997 sezonunda 
Gençlerbirliği, Türkiye Kupası 6. Tur karşılaş-
masında rakibi Galatasaray’ı 18-17 yenerken bu 
mücadele en gollü futbol karşılaşmalarından biri 
olarak tarihe geçti. Normal süresi 1-1 biten mü-
cadelenin galibi statü gereği seri penaltı atışları 
sonucu belli oldu. Penaltılarda Fatih Terim yöneti-
mindeki Galatasaray’a 17-16’lık üstünlük sağlayan 
G.Birliği bir üst tura geçen taraf oldu. Bu maçın 
rekoru Namibya kupasında 48 penaltı ile kırıldı ve 
yıllar sonra dahi konuşuldu.

Kupa’nın doğal favorilerinden Fenerbahçe, 
1983 yılında kazandığı Türkiye kupasından sonra 
tekrar kupa kazanabilmek için tam 29 sene bekle-
mek zorunda kaldı. İş artık o derece mizah konusu 
haline gelmişti ki Fenerbahçeli taraftarlar kazan-
dıkları lig şampiyonluklarını bile buruk kutlamak 
zorunda kalmışlardı. Bu makûs talihi Aykut Koca-
man yönetimindeki takım 2012 yılında sona erdir-
miştir.

3 Aralık 2002’de Türkiye Kupası 2.turunda o 
dönem ikinci ligde mücadele eden  Konyaspor’u-
muzun rakibi Fenerbahçe olmuştu. Tıklım tıklım 
tribünler önünde rakibini Faruk’un attığı golle 1-0 
mağlup eden ekibimiz şampiyonlukla sona erecek 
sezonu güzel bir kupa zaferi ile süslemeyi başar-
mıştı.

BİR EFSANAYE VEDA – 
KONYASPOR’DA YENİ DÖNEM :

Yeni sezon öncesi sadece Konyaspor’un değil, 
kısıtlı bütçelerle bir Anadolu takımına kazandırdığı 
başarılar göz önüne alınırsa lig tarihinin de en ba-
şarılı Teknik Direktörlük performanslarından biri-
sine imza atan Aykut Kocaman hocamız ile yollar 
ayrıldı. Aykut Hoca, sezona başlarken önceki sezon 
3.olan kadronun neler yapabileceğini görmüştü. 
Bu sezonsa bu kadronun neler yapamayacağını 
görmüş oldu. Eğer devam etseydi çok daha önemli 
dokunuşlarla takımı yeniden güçlü bir hale getire-
bilirdi ama olmadı.

Sezon boyunca yönetim ile yaşadığı sorunlar 
Aykut Hoca’nın zaten az olan Konyaspor’da kalma 
ihtimalini de sıfırladı. Yönetim tarafından şafak 
vakti bildiriler yayınlamak gibi hatalar yapılsa da, 
sezon başında Fenerbahçe’den aldığı teklif ile 
zihnen sezona çok da konsantre olamayan Aykut 
Kocaman’ın kulüpten zaten ayrılacağını düşünü-
yorum. Yönetimin yaptığı hatalar sadece işe tuz 
biber ekti.   Yeni sezona efsane hocamız Aykut 
Kocaman’ın yerine futbolumuzun bir başka filozofu 
Mustafa Reşit Akçay ile giriyoruz. Şu ana kadar yö-
netimden yapılan hamleler ve açıklamalar gösteri-
yor ki, Aykut Kocaman’ın giderken bu kulübe miras 
bıraktığı, istikrarlı kadro yapısı ve dengeli transfer 
politikasından vazgeçilmeyecek olması geleceğe 
dair umutlarımızı arttırıyor. Dilerim Mustafa Reşit 
Akçay’da bu kulübe kupalar kazandıran efsane 
hoca olarak tarihe adını yazdırır. Bunun ilk aşama-
sının 6 Ağustos’ta Beşiktaş ile oynanacak Süper 
Kupa finali olması dileğiyle…   n UĞUR BULUŞ

BİR KUPA 
BİR VEDA
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Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden 
ve 3. Lig’e yükselmek isteyen temsilcimiz Sa-
rayönü Belediyespor’da yeni hazırlıkları devam 
ediyor. Yıllardır profesyonel olmak için yoğun 
çaba sarf eden ancak istediğini bir türlü ala-
mayan Yeşil siyahlılar, şansını bir kez daha de-
neyecek. Bu kapsamda transfer çalışmalarına 
devam eden Konya temsilcisi, antrenör Niyazi 
Kart önderliğinde yeni bir şampiyonluk kadro-
su kurmak istiyor. Sarayönü Belediyespor, son 
olarak orta saha oyuncusu Kubilay Özer ile an-
laşma sağlamıştı. 

ŞANSSIZLIK YAKASINI BIRAKMIYOR
Bölgesel Amatör Ligi’nde en çok müca-

dele eden Konya takımı olan ve bu ligden hiç 
düşmeyen Sarayönü Belediyespor, yıllardır 3. 
Lig’in kapısından dönüyor. Her sene şampiyon-
luk hedefi ile yola çıkan yeşil siyahlılar, sezon 
içinde yaşanan sıkıntılarda dolayı üst lige çıka-

mıyor. Sarayönü Belediyespor, iki sezon önce 
ligini şampiyon olarak tamamlamış ancak statü 
gereği play-off oynamak zorunda kalmıştı. Play-
off maçlarının ikisini de kaybeden Sarayönü 
Belediyespor’da büyük bir üzüntü yaşanmıştı. 
Konya ekibi, bir sonraki maddi yetersizlikten 
dolayı istediği kadroyu kuramadı ve orta sıra-
larda ligi tamamlamak zorunda kaldı. Bu sezon 
yeniden kolları sıvayan Sarayönü Belediyesi, 
şampiyonluk için kadro kurmak istiyor. 

TARAFTARIN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Her sene üst ligin kapısından dönen Sarayönü 
Belediyespor’da ilçe halkı desteğini sürdürü-
yor. Her maç takımının yanında olan Sarayönü 
Belediyespor taraftarı, istenilen sonuçların alı-
namamasına rağmen desteği bırakmıyor. Yeşil 
siyahlı taraftarlar, profesyonel ligin bu sene 
gelmesini istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediyespor 
pes etmiyor

Ereğlispor 
iddialı geliyor

Konya Süper Amatör Lig’de geçtiğimiz sezon 
şampiyon olan ve bir sezon aradan sonra yeniden 
Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselen Ereğlispor’da yeni 
sezon transfer çalışmaları sürüyor. Önceki senelere 
göre transfer dönemine hızlı giren yeşil beyazlı ta-
kım, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Ereğlispor son 
olarak Uğur Çiçek, Yasin Başaytaçve Oğulcan gibi 
isimleri kadrosunda dahil etmişti. 3 takımının yer 
alacağı Bölgesel Amatör Ligi’nde Ereğlispor düşme 
korkusu yaşamak istemiyor.  n SPOR SERVİSİ

Voleybolda millilerin 
yarı finaldeki 
rakibi İtalya

Türkiye Milli Takımı, U17 Erkekler Voleybol Av-
rupa Şampiyonası’nda, gruptaki son maçında Yu-
nanistan’ı 25-19, 25-16, 26-28, 20-25 ve 22-20’lik 
setlerle 3-2 yenerek 11 puanla grup ikincisi olarak 
yarı finale çıktı. Milli Takımın yarı finaldeki rakibi, 
ikinci grubun birincisi İtalya oldu. Milli Takım, İtalya 
ile yarı final maçını bugün, 19.30’da Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi A Salonu’n-
da oynayacak. Bulgaristan ile Belçika arasındaki 
yarı final maçı ise; 17.00’de başlayacak. Yarı final 
maçları Çay TV’den naklen verilecek. Türkiye (1. 
Grup ikincisi) ile İtalya (2. Grup birincisi), Bulgaristan 
(1. Grup birincisi) ile Belçika (2. Grup ikincisi) Bugün 
yarı finalde mücadele edecek Aynı gün birinci grup 
üçüncüsü Sırbistan ile ikinci grup dördüncüsü Rusya, 
ikinci grup üçüncüsü Belarus ile birinci grup dördün-
cüsü Yunanistan 5-8 sıralama maçlarını oynayacak. 
Şampiyonadan elenen takımlar birinci grupta; Hol-
landa ve Finlandiya, ikinci grupta; Çek Cumhuriyeti 
ve İspanya oldu.  n SPOR SERVİSİ 

Beyşehir Belediyespor, Antre-
nör Özcan Sert ile yeniden anlaşma 
sağladı. Konya Süper Amatör Lig ta-
kımlarından Beyşehir Belediyespor, 
2017-2018 sezonunda Antrenör Öz-
can Sert ile yola devam etme kararı 
aldı. Kulüp binasında gerçekleşen 
görüşmenin ardından taraflar yeniden 
el sıkışarak yeni sezon planlamasını 
yaptı. Yeni sezonda takımın başında 
tekrar görev alacak olan Antrenör  Öz-
can Sert anlaşmanın ardından açık-
lamalarda bulundu. Sert, “Beyşehir 
Belediyespor ile tekrar anlaştığımız 
İçin çok mutluyum. Geçen sezon ger-
çekten çok ilginç ve sıkıntılı günler 
yaşadık. Ancak yakaladığımız müthiş 
birliktelik ve ligin sonunda doğru yük-
selen form grafiğimiz ile Allah’a şü-
kür ligde kalmayı başardık. Bu sene 
küme düşme korkusu yaşamamak 
için yaklaşık 1 aydır yönetimimizle 

uyumlu bir şekilde transfer çalışma-
ları yapıyoruz. Elimizdeki imkanlar 
doğrultusunda bize maksimum fayda 
sağlayacak yetenekteki ve karakter-
deki oyuncular ile anlaşma sağladık. 
Hedefimiz alabileceğimiz maksimum 
puanı toplamak. Bunun içinde pro-
fesyonelce bir sezon hazırlığı planla-
yarak bilimsel bilgiler doğrultusunda 
profesyonelce çalışmalar yapacağız. 
Takım uyumunu en kısa sürede sağ-
layacağız. Takımına çok ilgili ve bağlı 
Beyşehir halkına ve taraftarımıza  gü-
zel bir sezon yaşatmak en büyük dile-
ğim. Bizleri ikinci kez bu göreve layık 
gören Belediye Başkanımız Sayın Mu-
rat Özaltun’a çok teşekkür ediyorum. 
İnşallah kendisini ve bize güvenenleri 
bu sezonda da mahcup etmeyeceğiz. 
İki taraf içinde anlaşma hayırlı uğurlu 
olsun” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Beyşehir Belediyespor, Özcan Sert ile devam ediyor

Anadolu Selçuk 
sezonu açıyor

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. 
Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri’nde toplanacak olan Yavru Kartal, ilk hafta kondisyon çalışacak. Yeşil 

beyazlılarda Teknik Direktör Alper Avcı, UEFA Pro Lisans kursunda olduğu için ilk kamp döneminde olmayacak 

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçuks-
por, yeni sezonu bugün açacak. Genç bir 
ekiple yeni sezona merhaba diyecek olan 
Yeşil beyazlı takım, bir hafta Konya’da ça-
lışmasının ardından Erzurum’a ikinci hazır-
lık kampına gidecek. 

Daha önce seçme yapan ve buradan 5 
oyuncu beğenen Konya Anadolu Selçuks-
por’da bu oyuncular da kampa katılırken, 
sözleşmesi devam eden oyuncuların çoğu 
kadroda yer alacak. Konya Anadolu Sel-
çukspor’da yaş ortalamasının bu sezon 
daha düşük olması bekleniyor.

KADRO GENÇLEŞİYOR
Yapılan iznin ardından yeniden sahaya 

inecek olan Konya Anadolu Selçukspor’da 
sözleşmesi devam eden oyuncuların birço-
ğu kadroda kaldı. Genç oyuncular ile yola 
devam etmek isteyen yeşil beyazlı ekipte, 
yine genç oyuncular kadroya dahil edilerek 
takım güçlendirilecek. Konyaspor ile kampa 
katılan Burak Saban ve Özkan Taştemur’un 
durumu, Mustafa Reşit Akçay’ın raporun-
dan sonra belli olacak. Bu oyuncuların ta-
kım dönmesi durumunda transfer süreci bu 
göre devam edecek.

SEÇMELERDEN 5 OYUNCU
Konya Anadolu Selçukspor, geçtiğimiz 

aylarda gurbetçi ve Türkiye’de bulunan 
genç oyuncuların yer aldığı bir seçme dü-
zenlemişti. Teknik Direktör Alper Avcı ve 
ekibinin verdiği rapor doğrultusunda bu 
seçmelerden 5 oyuncu beğenildi. Bu oyun-
cular, Konya Anadolu Selçukspor’un bugün 
başlayacak olan kampına dahil edildi. Genç 
oyuncuların yeni sezonda kadroda olması 
bekleniyor. 

Ayrıca yeşil beyazlı takımın ilgilendiği 
iki genç oyuncu, hafta içinde netleşecek. 

Kulüpleri ile anlaşılması durumunda kadro-
ya dahil edilecek.

ALPER AVCI ERZURUM’A KATILACAK
Yavru Kartal’da bugün başlayacak 

olan yeni sezon hazırlık kampına Teknik 
Direktör Alper Avcı katılamayacak. UEFA 
Pro Lisans Kursu için İstanbul’da olan genç 
teknik adam, takımının Erzurum kampına 
katılacak. Konya Anadolu Selçukspor’da, ilk 
kamp döneminin Konya ayağı bir hafta sü-
recek. Yeşil beyazlı takım, 18 Temmuz’da 
Erzurum kampına başlayacak.
n SPOR SERVİSİ
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Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un eski 
oyuncusu Mehmet Uslu 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile an-
laşma sağladı. Konyaspor’da 4 sene boyunca forma giyen ve son 
dönemde eleştirilerin odağı olan sol bek oyuncusu Uslu, Rizespor 
ile anlaşmasının ardından ilk idmanına çıktı. Mehmet Uslu, Kon-
yaspor’dan ayrılırken, yeşil beyazlı camiayı en iyi şekilde hatırla-
yacağını belirtmişti. Mehmet Uslu geçen sezon Konyaspor forması 
ile 14 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası, 2 Avrupa Ligi maçına çıkmıştı.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Atiker Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıkları için 
bulunduğu Erzurum’da dün, güne sabah saatlerinde yaptığı antren-
manla başladı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 Nolu Sahada Teknik 
Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde 
yapılan antrenmanda önceki gün kampa katılan yeni transferler Ab-
dou Razack Traore ve Imoh Ezekiel’de yer aldı. Isınma hareketleri 
ve tekrarlı sprint koşuları ile başlayan antrenman pas çalışması ile 
devam etti. Antrenman 9’a 9 topla oyunla sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor 
ile yollarını ayıran Zeki Yavru’yu renklerine bağladı. Başkent tem-
silcisi, bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdiği transferde 
futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek bölgesinde görev 
yapan Zeki Yavru, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 17 Süper 
Lig karşılaşmasına çıktı. Zeki Yavru ile temsilcimiz Konyaspor’un 
da ismi anılmıştı.  n AA

Mehmet Uslu 
Rizespor’da

Konyaspor’da Erzurum 
kampı devam ediyor

Zeki Yavru 
Gençlerbirliği’nde

Konyaspor’un çok hassas bir 
süreçten geçtiğine ve bunun se-
beplerine, geçen haftaki yazıda de-
ğinmiştik.  Birkaç yıldır emek emek 
örülen ‘Güçlü Konyaspor’ algısının 
devamı açısından bu sezon çok 
önemli.

Hem büyük değişimler yaşa-
yacaksınız hem de belirli bir başarı 
seviyesinde kalacaksınız. Bu en zor 
bölüm olsa gerek. Yoksa algı hazır: 
Konyaspor Aykut Kocaman döne-
minde çıkışa geçti ve o ayrıldıktan 
sonra ivmesini kaybetti…

Bu algı Konyaspor taraftarına da 

sirayet ederse bu ümitsiz atmosfer 
kalıcı hale gelir ve bu duygu halin-
den çıkılmak için yapılacak her ra-
dikal hamle Konyaspor’u bataklığın 
dibine daha da yaklaştırır. 

Onun için Konyaspor’u yöne-
tenler ve yerel basın, camianın ruh 
halinin negatife doğru kaymasını 
engellemek zorundadır. Yani bu sü-
reç iyi yönetilmeli.

*** 

Şu ana kadar yapılan transfer-
ler mevcut tedirginliği giderecek 
düzeyde değil. Konyaspor taraftarı 

hala sakin kalabiliyorsa, 
son dönemde soğukkan-
lı davranmayı alışkanlık 
haline getirmesinden 
kaynaklanıyor. Aykut Ko-
caman dönemi çok şey 
öğretti bu camiaya.

Ama bu soğukkanlı-
lık bir yere kadar devam 
eder. Tedirginlik devam 
ederse, bu takıma da yan-
sıyacaktır.

Süreci iyi yönet-
menin temel anahtarı 
iletişim. Konyaspor’un 
taraftar ve basın ile 
iletişimi iyi yönetmesi 
bu süreçten en sağlıklı 
bir şekilde çıkmasının 
en önemli tarafı. Bu 
başarılabilirse gerisini 
sonuçlar belirler.

*** 
Konyaspor son 

dönemde yaşadığı düşük bütçeli 

başarıların en öne çıkan mimarı 
teknik heyet ve taraftar faktörüy-
dü. Şimdi yeni bir teknik ekip ile 
sonucunu kestiremediğimiz bir 

noktaya doğru gidiyoruz. Ancak bu 
denklemden taraftar çıkarsa Kon-
yaspor çok şey kaybeder. Her ne 
olursa olsun taraftar heyecanı kay-
bedilmemeli.

İşte bu yüzden daha önemli hale 
geliyor süreç yönetimi. Herkese 
rağmen başarılı olmak arkanızda 
koşulsuz şartsız bir kitle desteği ile 
mümkündür.

*** 

Tedirginliği artıran bir başka et-
men de Barry Douglas’ın ardından 
Vukovic’in de takımdan ayrılmak 
istemesi oldu. Son iki sezondaki 
başarıların simge isimleri bir bir ay-
rılınca elbette gayri ihtiyari bir panik 
havası ortaya çıkıyor. 

Gitmek isteyen gider. Zorla kim-
seyi takımda tutamazsınız. Ama bu 
geçişlerin de kamuoyuna iyi anlatıl-
ması gerekiyor. 

*** 
‘Onca şeyle mücadele ederken, 

bir de bunlarla mı uğraşacağız’ gibi 
bir amatör yönetici anlayışı sergile-
nirse kaybeden camia olur. 

SÜREÇ YÖNETMEK!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

İstanbul Başakşehir Fut-
bol Kulübü Başkanı Göksel 
Gümüşdağ, Wesley Sneij-
der’in Galatasaray’dan ayrıl-
ması durumunda Hollandalı 
futbolcunun transferini değer-
lendirebileceklerini söyledi. 
Sneijder’le ilgili çıkan trans-
fer söylentilerine değinen 
Gümüşdağ, Hollandalı futbol-
cunun halen Galatasaray’ın 
oyuncusu olduğunu belirte-
rek, şunları kaydetti: “Gala-
tasaray ile sözleşmesi devam 
ediyorsa bununla ilgili yorum 
yapmak doğru değil. Galata-
saray Kulübü ile sözleşmesi 
sona ererse ve bize böyle bir 
teklif gelirse, Sneijder’i de-
ğerlendirebiliriz. Önemli bir 
oyuncu, şu an için Galatasa-
ray’la ne durumda olduklarını 
da bilmiyorum.”
‘EMRE’YLE İLGİLİ EN UFAK 

BİR TEKLİF GELMEDİ’
Göksel Gümüşdağ, Emre 

Belözoğlu’nun yeniden Fe-
nerbahçe forması giyeceğine 
yönelik iddialarla ilgili ,”Bu-
güne kadar Emre’yle ilgili en 
ufak bir teklif gelmedi.” ifade-
sini kullandı. Emre hakkında-
ki transfer söylentilerinin na-
sıl ortaya çıktığını bilmediğini 
aktaran Gümüşdağ, “Emre’yi 
aldığımızda Fenerbahçe’nin 
oyuncusu değildi. Fener-
bahçe’den gönderilmiş, söz-
leşmesi yenilenmemiş, bir 
oyucuydu. Emre Belözoğlu, 
Medipol Başakşehir’le söz-
leşme imzaladıktan sonra, 
bence futbol kariyerinin en 
önemli iki yılını yaşadı. Avru-
pa da dahil. Bunu istatistikleri 
de gösteriyor. Bugüne kadar 
Emre ile ilgili en ufak bir teklif 
gelmedi. Tabii ki kulüp mu-
hatabıdır ama böyle bir teklif 
de yok.” şeklinde görüşlerini 
paylaştı. 
n AA

Göksel Gümüşdağ: Sneijder'i değerlendirebiliriz

Yeni stoper
Wilfred Moke
Sol bek ve stoper arayışlarını sürdüren ve Avrupa kampı öncesinde bu iki bölgeye takviye 
yapmak isteyen Atiker Konyaspor, aradığı stoperi buldu. Yeşil beyazlılar tecrübeli 
savunmacı Wilfred Moke ile anlaştı. Oyuncu en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacak

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi 
temsilcimiz Atiker Konyaspor’da transfer 
çalışmaları bütün hızı ile sürüyor. Şu ana 
kadar 6 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil 
beyazlılar, sol bek stoper için girişimlerini 
sıklaştırmıştı. Bu iki bölgeye Avrupa kampı 
başlamadan önce takviye yapmayı plan-
layan Anadolu Kartalı ilk hamlesini yaptı. 
Konyaspor aradığı stoperi Romanya’da 
buldu.

YENİ KARTAL WİLFRED MOKE
Mustafa Reşit Akçay’ın raporu doğrul-

tusunda transfer çalışmalarına hız veren 
Konyaspor stoper takviyesini Roman-
ya’dan yaptı. Son olarak FCS Bucuresti 
takımında forma giyen Kongo asıllı Fransız 
vatandaşı Wilfred Moke ile büyük ölçüde 
anlaşan Konyaspor’un oyuncuyu kısa süre 
içinde açıklaması bekleniyor.

WİLFRED MOKE KİMDİR?
Futbola Fransa’da başlayan deneyimli 

savunmacı çeşitli takımlarda forma giy-
dikten sonra yolu Romanya’ya düştü. FC 
Voluntari ve FCS Bucuresti takımlarında 
forma giyen Kongolu oyuncu savunmanın 
merkezinde oynuyor ve ihtiyaç duyuldu-
ğunda ön liberoda da forma giyebiliyor. 
1988 doğumlu Moke 1.83 boyunda ve ka-
riyerinde 2 golü bulunuyor.

SOL BEK İÇİN GERİ SAYIM
Öte yandan Mehmet Uslu ve Barry 

Douglas’ın ayrılmasının ardından  sol bekte 
büyük sıkıntı yaşayan Konyaspor, bu bölge-
ye takviye için kolları sıvadı. Stoper transfe-
rini tamamlayan yönetim, bütün enerjisini 
bu bölge için harcayacak. En geç birkaç 
gün içinde sol bek transferinde önemli ge-
lişmelerin yaşanması bekleniyor.
n YUNUS ALTINBEYAZ


