
‘KONYA’YA KATKI 
SUNMAK İSTİYORUM’

Konya’nın ‘Genç Yıldızlar’ı

Sektörü ve özel hayatı ile ilgili samimi cevaplar ve-
ren Sumak Metal’in ikinci kuşak sahiplerinden Mus-
tafa Sumak, “Hem kendi işime bakmak ve kendimi 
geliştirmek istiyorum. İşlerimizi daha da geliştirerek 
Konya’ya katkı sunmak istiyorum” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

Muayene yoksa ceza var
5 yılını doldurmuş ısı 

sayaçlarının mua-
yene edilmesinin 

zorunlu olduğunu 
anımsatan uzmanlar, 

cezaya maruz kal-
mamak için sayaçla-
rın kontrol edilmesi 
gerektiğini bildiriyor

MUAYENESİ VAR 
5 yılını doldurmuş ısı sayaç-
larının muayene edilmesinin 
zorunlu hale getirildiğine dikkat 
çeken Bulut Enerji Sahibi Maki-
ne Yüksek Mühendisi Mustafa 
İlerisoy, “06/07/2018 tarih ve 
30470 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan Muayene Yönetme-
liği ile ısı sayaçları (Kalorimetre), 
Elektrik, doğalgaz ve su sayaç-
ları mevzuata dahil edilmiştir” 
ifadelerini kullandı. 

CEZAYA DİKKAT!
Muayene yapılmaması durumun-
da cezai işlem uygulandığını belir-
ten İlerisoy, “Damga süresi dolmuş 
ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 
3516 sayılı kanun hükümlerine 
göre 669 TL ile 13,375 TL arasında 
idari ve para cezası mevcuttur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından başvurusu onaylanmış ve 
yetki verilmiş servisler muayenele-
ri gerçekleştirmektedirler” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Hep birlikte daha güçlü Konya için
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’ni ziyaret etti. Kurum konuşmasın-
da, Konya’daki gazetecilerle birlikte 
daha güçlü bir Konya’yı inşa etme-
nin gayretinde olduklarını belirtti. 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir de yoğun programı 
arasında Cemiyet’e zaman ayırdığı 
için Bakan Kurum’a teşekkür etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Ali Altınok dualarla toprağa verildi

Kadınhanı’nda 
150 kişi İYİ 
Parti’ye geçti
n HABERİ SAYFA 4’TE

Jandarmadan 
uyuşturucu 
operasyonu
n HABERİ SAYFA 6’DA

Gökhan Küçük 
yeniden 
başkan seçildi
n HABERİ SAYFA 11’DE

NEÜ ile Konya 
Müftülüğü 
arasında iş birliği
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Uluslararası öğrenciler
güzel anılar biriktirdi

Aldıkları eğitimle yeni 
nesillere ilham oldular

Farklı ülkelerden Konya’ya eğitim almak için gelen 
uluslararası öğrenciler, mezuniyet mutluluğu yaşadı. 
Öğrenciler, Konya’dan giderken, yanlarında unutul-

maz anılar ve izlenimlerle dostluk bağı götürecekleri-
ni söyledi. n HABERİ SAYFA 5'TE

1934 yıllarından sonra Akören’de eğitim alanında 
yeni bir sayfa açıldı. Bu dönemden sonra birçok isim 

aldıkları eğitimle devletin önemli kademelerinde görev 
alırken, yine aynı isimler sonraki nesiller için ilham 
kaynağı oldu. n AKÖREN TARİHİ-3 SAYFA 8 VE 9’DA 

Sulama projeleri takipte
Yoğun bir Konya programı gerçekleştiren, hem ilçe hem de 
merkez ziyaretleri ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi ve Millet Camisii inşaat 
alanını ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim 
Altay ve diğer ilgililerden bilgi aldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü yatırımların yanında 
sulama projelerine de destek verdiklerini belirten Bakan Kurum, 
“Sulama projelerine ilişkin Tarım Bakanlığımız bir proje yürü-
tüyor. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak onlara destek 
olacak çalışmalar yürütüyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Tarımı siyasete 
alet etmeyin’

Merkez Meram Ziraat Odası 
Başkanı Murat Yağız, Gelecek 
Partisi Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu’nun “Ziraat Oda-
larının siyasi baskıdan dolayı 
kendilerinin toplantılarına 
katılamadığı” iddialarına sert 
tepki gösterdi. Yağız, “Tarımı 
siyasete alet etmeyin” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

Ziyaretlerle 
kalite artıyor

Çaltı, Çandır, Dağdere, Mey-
dan, Biçer, Kınık, Çaldere ve 
Kaleköy mahallelerini ziyaret 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Ziyaret-
ler, hizmet kalitemizi artıracak” 
dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Ticaret Odası Eski Yönetim 
Kurulu Üyelerinden, Konya Ticaret 
Borsası Üyesi, Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan'ın kayınbabası, 
Konya Yenigün Gazetesi Reklam 
Koordinatörü Fahri Altınok’un 
babası Ali Altınok 70 yaşında hakka 
yürüdü. Merhum Altınok dualarla 
toprağa verildi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’da yoğun bir program gerçekleştiren Bakan Kurum, Millet Bahçesi başta olmak üzere devam eden projeleri yerinde inceledi.Konya’da yoğun bir program gerçekleştiren Bakan Kurum, Millet Bahçesi başta olmak üzere devam eden projeleri yerinde inceledi.
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‘Hayalimiz hep birlikte daha güçlü bir Konya’

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Konya Gazeteciler 
Cemiyeti’ni ziyaret etti. Kurum 
konuşmasında, Konya’daki ga-
zetecilerle birlikte daha güçlü bir 
Konya’yı inşa etmenin gayretinde 
olduklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Çeltik, Yunak ve Akşe-
hir’deki yapımı devam eden proje-
leri incelemesinin ardından Konya 
Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret 
etti.  Programda konuşan Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir yoğun programı arasında 
Cemiyet’e zaman ayırdığı için Ba-
kan Kurum’a teşekkür etti. 

Özdemir, “Hem merkezde hem 

ilçelerde yaptığınız hizmetler için 
bir Konyalı olarak teşekkür ediyo-
rum. Bizler de Cemiyet olarak Kon-
ya’mızda bazı çalışmalar yapıyoruz.  
Öncelikle Gazeteciler Cemiyeti ola-
rak en kısa zamanda Türkiye gene-
linde bütün illerden gazetecilerin 
katılacağı ve Konya’yı daha iyi tanı-
tabileceğimiz bir program yapmayı 
düşünüyoruz. Pandemi sürecinde 
Konya yerel basını olarak sizlerin 
de desteği ile çok ağır bir süreci 
atlattık. Yine TOKİ olarak Türkiye 
genelinde yaptığınız çok ciddi ma-
nada ivme kazanan konutlardan 
her kesimden vatandaşımız yarar-
landığı gibi gazeteci arkadaşlarımız 
da istifade etti. Bu noktada çok te-

şekkür ediyoruz. Bizim önümüzde-
ki süreçte amacımız Cemiyet olarak 
bir binaya kavuşmak. Daha geniş 
ve daha kullanışlı bir yer konusun-
da bizde araştırma yapacağız. Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay’dan da 
bu konuda destek istiyoruz. Kendisi 
ile de bu konunun görüşmelerini 
zaten yaptık” dedi. 
‘YENİ YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM’

İlçelerde yapılan proje ve yatı-
rımların durumunu takip ettiklerini 
belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum da Gazeteciler Ce-
miyeti’nin yeni yönetimine başarı-
lar diledi. Kurum, “Konya’daki her 
gazeteden televizyondan temsil-
cilerin olduğu bu birliği adaletli ve 

şeffaf bir şekilde sağladığınız için 
sizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı 
uğurlu eylesin. Yine bu vesile ile 
geçtiğimiz günlerde hayatını kay-
beden gazeteci ağabeyimiz İhsan 
Kayseri’ye de Allah’tan rahmet di-
liyorum. Tüm Konya’mızın başı sağ 
olsun” diye konuştu.

‘KONYA BASINI YAYINCILIK 
İLKELERİNDEN TAVİZ VERMEDİ’
Gazetecilik mesleğinin zor bir 

iş olduğunun altını çizen Bakan 
Kurum, “Biz sahada vatandaşları-
mızın daha iyi şartlarda yaşamaları 
adına birçok proje yapıyoruz. An-
cak o proje ve yatırımları anlata-
bilmemiz de önemli. Yapılan eseri 
vatandaşlara en iyi şekilde anla-

tabilmek önemli. Bunu da aslında 
sizlerin aracılığıyla yapıyoruz. En 
zor süreçlerde Konya gazetecileri 
olarak hep ‘Milli İrade’nin yanında 
oldunuz. Geçmişte Milli Mücadele 
döneminde nasıl mücadele edili-
yorsa şimdi Konya gazetecileri de 
aynı mücadeleyi sürdürüyor. Biz 
böyle Anadolu’yuz. Böyle Anadolu 
yayıncılığı yapıyoruz. Zor şartlara 
ve kısıtlı imkanlara rağmen bu ya-
yıncılık ilkelerinden taviz verme-
diniz. Allah hepinizden razı olsun” 
diye konuştu.

‘AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ’
“Bizim hayalimiz de hep birlikte 

daha güçlü bir Konya” diyen Bakan 
Kurum, “Her alanda kendi kendi-

ne yetebilen birde ülkesine hizmet 
eden bir Konya hayalimiz var. Ka-
rarlılıkla verdiğimiz sözlerin hepsi-
ni tutma gayreti içindeyiz. Bugün 
sahada şu mutluluğu görüyoruz. 
Projeler bittikçe, o milletimizin gü-
len yüzünü gördükçe bizde motive 
oluyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz 
dedik seçim meydanlarında. Biz 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
Konya’mıza hizmet etmek için çalı-
şıyoruz. Sizde bu ekibin en kıymetli 
parçasısınız. İnşallah ekip ruhunu 
bozmayacağız” diyerek sözlerini 
tamamladı.  Program Cemiyet Baş-
kanı Sefa Özdemir’in hediye takdi-
mi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye 
devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız" dedi

‘Kendimize yetmek zorundayız’
Yoğun bir Konya programı ger-

çekleştiren, hem ilçe hem de mer-
kez ziyaretleri ve incelemelerde 
bulunan Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, Millet Bahçesi ve 
Millet Camisii inşaat alanını ziyaret 
ederek yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Türkiye'nin kendi ken-
dine yeten bir ülke haline gelerek, 
tüm dünyayı etkisi altına alan iklim 
değişikliğiyle mücadele edebilece-
ğini belirtti. Kurum, çeşitli ziya-
retlerde bulunmak üzere geldiği 
Konya'da, eski stadyum alanına 
inşa edilen Millet Bahçesi ve Millet 
Camisi inşaat alanında inceleme-
lerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
yetkililerden çalışmalara ilişkin bil-
gi alan Kurum, daha sonra gazete-
cilere açıklamalarda bulundu. 

Eski stadın bulunduğu alana 
millet bahçesi yaparak hem Kon-
yaspor'un anılarını yaşatmayı hem 
de tüm Konya halkına hizmet ve-
recek bir alan oluşturmayı hedef-
lediklerini belirten Kurum, şöyle 
devam etti: "Bu çerçevede Konya 
merkez ve ilçelerinde toplamda 
yaklaşık 2 milyon 400 bin metre-
karelik 14 millet bahçesini proje-
lendirdik. 

Türkiye'nin ekolojik dönüşü-
münü gerçekleştirmek üzere mil-
let bahçesi projelerini kararlı bir 
şekilde yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın teş-
rifleriyle tüm Türkiye'de 10 millet 
bahçesini daha milletimizle buluş-
turmuştuk. 

Toplamda 61 millet bahçesini 
tamamladık ve bitirdiğimiz, de-
vam eden şu an yaklaşık 57 mil-
yon metrekarelik 326 adet millet 
bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçe-
vede 81 ilimizde, 81 milyon met-
rekare hedefiyle çalışmalarımızı 
yürütüyoruz." diye konuştu.

‘KONYASPOR’UN ANILARINI 
YAŞATACAK’

Eski stadın bulunduğu yeri 
hem Konyaspor’un anılarını ya-
şatacak, hem de tüm Konya’ya 
hizmet verecek bir Millet Bahçe-
sine dönüştüreceklerini ifade eden 
Murat Kurum, “Bu çerçevede 
Konya merkez ve ilçelerinde top-

lamda yaklaşık 2 milyon 400 bin 
metrekarelik 14 Millet Bahçesini 
projelendirdik ve bu çerçevede 
Türkiye’nin ekolojik dönüşümünü 
gerçekleştirmek üzere Millet Bah-
çesi projelerini kararlı bir şekilde 
yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konya şehir merkezinde yapı-
lacak millet bahçesine ilişkin bilgi 

veren Kurum, "Millet bahçemizin 
içinde yaklaşık 14 bin 400 kişi 
kapasiteli bir Selahattin Cami'miz 
olacak. Bu camimiz, Selçuklu, Os-
manlı mirası, Konya'mızda Cum-
huriyet dönemine ait yapacağımız 
önemli bir eser olacak. İnşallah 
atalarımızın yadigarlarını korudu-
ğumuz, gün yüzüne çıkardığımız 

ve burada şehir stadyumumun 
bulunduğu alandan da yeni cami-
mizle selamladığımız bir anlayışla 
projemizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Konya’da yer alacak Millet Bah-
çesinin içinde yaklaşık 14 bin 400 
kişi kapasiteli bir selatin camisinin 
olacağını kaydeden Kurum, “Bu 
camimiz Selçuklu, Osmanlı mirası 
Konyamızda Cumhuriyet Dönemi-
ne ait yapacağımız önemli bir eser 
olacak. İnşallah atalarımızın yadi-
garlarını koruduğumuz, gün yü-
züne çıkardığımız ve burada şehir 
stadyumunun bulunduğu alandan 
da yeni camimizle selamladığımız 
bir anlayışla projemizi gerçekleşti-
riyoruz” diye konuştu.
KONYA’NIN SULAMA PROJELERİNE 

DE BAKANLIK EL ATTI
Sulama projesi yatırımlarını 

anlatan Kurum, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Tarım Bakanlığımızla 
sulama projesi yatırımlarını, bekle-
yen yatırımları daha hızlı yapmak 
adına, Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığımız eliyle yatırımlarımızı 
yapıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 
2-3 milyar tutarında projeler ha-

zırlandı ve etaplar halinde ihale 
ediyoruz. Konya'da da 7 projenin 
ihalesini gerçekleştirdik. Gerek 
bitme aşamasındaki sulama kanal-
ları, gerek yeni yapılacaklar, gerek 
gölet projeleri olsun, bu süreci ta-
kip ediyoruz. Türkiye'mizde yapıl-
ması gereken tüm sulama projele-
rine ilişkin Tarım Bakanlığımız bir 
proje yürütüyor. Biz de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı olarak onlara 
destek olabilecek, bu projelerin 1 
gün daha önce yapılmasını sağla-
yacak çalışmaları beraber yürüt-
meye gayret gösteriyoruz."

Kurum, sulama projelerinde 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ko-
ordineli çalıştıklarını dile getirerek, 
şunları kaydetti: "Biliyoruz ki iklim 
değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. 
Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye 
devam edecek. Biz iklim değişik-
liğinin etkilerini en aza indirerek, 
kendi kendine yeten bir ülke ol-
mak zorundayız. 

Tarım alanında, turizm, sana-
yi, savunma sanayi alanında ama-
cımız, hedefimiz bu. 2030'larda 
2050'lerde artık su savaşları çıka-
cak. baktığımızda 2020, 2021 en 
sıcak yıllar oldu. Bu sıcaklık artarak 
devam edecek. Dolayısıyla hem 
iklim değişikliğiyle mücadelede 
yeşil alanların artırılması ekolojik 
koridorların açılması olsun hem 
de şehrimizin, ülkemizin nefes al-
dığı yeşil alanların okyanusların, 
derelerin korunacağı adımları atı-
yor, ülkemizin kuzeyiyle güneyini, 
doğusuyla batısını birbirine bağla-
yacak 4 ekolojik ana hat üzerinde 
millet bahçeleriyle de şehirlerimizi 
buluşturup bağlıyoruz. Yatayda 
şehirlerimizin nefes alacağı alanlar 
oluşturuyoruz. Bunun için de su-
lama projelerinin yapılması, yeşil 
alanlarımızın, korunan alanları-
mızın arttırılması gibi birçok eyle-
mimiz var. Bu çerçevede de ama-
cımız, hedefimiz doğrultusunda 
çalışmalarımızı yürütüyoruz."
n AA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C

Ankara                15 °C      31°C Hicrî: 20 Zil-Ka'de 1442 -  Rûmî: 17 Haziran 1437

Pandeminin yavaş yavaş azalması, 
Türkiye genelinde aşılanmanın hızlan-
ması ve havaların ısınması ile birlikte 
gönül belediyeciliğin en güzel şekilde 
uygulandığı Konya’da Şehrül-Emin olan 
Belediye Başkanlarımızı sahada aktif bir 
şekilde halk ile buluşmaya devam edi-
yor. 

Belediye Başkanlarımız cuma gün-
lerinde cuma namazları sonrasında va-
tandaşlarla buluşmanın yanında 7’den 
70’e Konyalının gönlüne ve yüreğine 
dokunmak için çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Belediye Başkanlarımız 
büyüklerimizin yüreklerine dokunma-
nın yanında çalışmaları sırasında şehrin 
çocuklarını ve gençleri de unutmuyor. 
Konya’mızın kıymetli Belediye Baş-

kanları Konyalıların mutlu ve hüzünlü 
günlerinde de yanlarında olmayı ihmal 
etmiyor. 

Özellikle şehrimizin Belediye Baş-
kanları gelecek nesillere şehrimizin 
gururu Konyaspor sevgisini aşılamak 
için büyük emek sarf ediyor. Belediye 
Başkanlarımız Konya’da gönüllere do-
kunurken şehrin imarını da hızla gerçek-
leştiriyor. Konya belediyecilik çalışmaları 
ile Türkiye’ye örnek oluyor. Bir Konyalı 
olarak birbirinden kıymetli Belediye Baş-
kanlarımız olduğu için oldukça şanslıyız. 
Konya’mıza hizmet etmek için gece 
gündüz demeden çalışan kıymetli Bele-
diye Başkanlarımızın ve ekiplerinin Rab-
bim yar ve yardımcısı olsun. Şehrimize 
hizmetleri artarak devam etsin.

BAKAN MURAT KURUM 
KONYA’DA CİDDİ 

ÇALIŞMALARA İMZA 
ATIYOR 

Pazartesi günü Konya 
öz evladı Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum’u 
ağırladı. Göreve geldiği 
günden bu yana Konya’ya 
ayrı bir önem gösteren 
Bakanımız Konya’nın her 
alanda lider olması adına 
ciddi çalışmalara imza atıyor. 

Bakan Murat Kurum adeta Tür-
kiye’nin imar çalışmalarını hızla sür-

dürürken Konya’ya her 
geldiğinde enerjisini ve 
temposunu artırarak mil-
lete hizmet etme yolunda 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Sayın Bakanımızın özel-
likle Konyaspor’a verdiği 
destekleri Konyalılar ola-
rak unutmayacağız. Biz 
Konyalılar olarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’dan razıyız 

ve hizmetlerinden memnunuz. Sayın 
Bakanımıza çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.

KONYA’DA LAVANTA BAHÇESİ 
HASRETİ SONA ERİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca göreve geldiği günden beri Kon-

ya’nın güzelliğine güzellik katıyor. Kara-
aslan Üzümcü Mahallesi’nde oluşturan 
“Karatay Lavanta Bahçeleri” 1 Temmuz 
2021 itibariyle kapılarını Konyalılara aça-
cak. “Karatay Lavanta Bahçeleri” Kon-
ya’ya yeni bir renk ve güzellik katacak. 
Özellikle temmuz ayında düğün, nişan 
yapacak çiftler için de bu bahçe fotoğ-
raf çekimlerinde yeni imkânlar sunacak. 
Şehrimize bu güzel lavanta bahçesini 
kazandıran Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ve ekibini kutluyorum. İn-
şallah ben de kısa zaman içerisinde bu 
lavanta bahçesini ziyaret edeceğim.

KONYA’YI YEŞİL 
BEYAZ BAYRAKLARLA SÜSLEYELİM 

Konya Store, Konyaspor taraftarının 
100. yılda şehri yeşil beyaz bayraklarla 
donatma isteğini dikkate alarak 100. yıla 
özel olarak hazırlanan bayrakların satışı-
na başladı. 

Konyaspor için önemli olan 100. yıl-
da şehrimizin dört bir tarafını Konyaspor  
bayrakları ile donatarak şehrimize ve ta-
kımımıza yeni bir hava ve motivasyon 
kazandırmalıyız.

 Bu anlamda şehrimizin iş adamları, 
sanayicileri başta olmak üzere esnafları-
mızı, STK’larımızı, vatandaşlarımızı Kon-
ya’yı yeşil beyaz bayraklarla donatmaya 
davet ediyoruz. 

 #AsBayrakları

BELEDİYE BAŞKANLARI HALKLA İÇ İÇE

2022 Yılı Tarımsal Destek 
Başvuruları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçede çiftçilere yönelik sürdür-
düğü fidan ve fide desteklerinin 
2022 yılı başvurularını 1 – 31 
Temmuz tarihleri arasında alacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, kır-
sal kalkınmayı artırmak amacıyla 
sağladığı fide ve fidan desteğiyle 
Konyalı çiftçilerin yüzünü güldü-
rüyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası ile Konya’da ta-
rımın kalkınması ve üreticilerin ya-
şadıkları bölgede gelirinin artması 
hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, 
bu kapsamda tarıma ve tarımsal 
projelere 277 milyon lira destek 
verdiklerini söyledi. Başkan Altay, 

“Konyalı çiftçilerimize 2022 yılı 
için planladığımız yüzde 50 hibe 
destekli; Macar Fiği, kekik, ada 
çayı, yonca, korunga, asma, elma, 
ceviz, aronya, badem destekle-
me başvurularını 1-31 Temmuz 
tarihleri arasında alacağız. Tüm 
çiftçi kardeşlerimi Büyükşehir Be-
lediyemizin sağladığı bu imkandan 
faydalanmaya davet ediyorum.” 
İfadelerini kullandı. Destek için 
müracaat dilekçeleri Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne, ilçe beledi-
yelerine ve mahalle muhtarlarına 
teslim edilebiliyor. Konuyla ilgili 
ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçe-
sine www.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor. n HABER MERKEZİ

Çaltı, Çandır, Dağdere, Meydan, Biçer, Kınık, Çaldere ve Kaleköy mahallelerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, mahalle 
sakinleri ile görüşerek gelen talep ve önerileri dinledi. Başkan Pekyatırmacı, “Ziyaretler, hizmet kalitemizi artıracak” dedi

‘Verilen hizmetin 
kalitesi artacak’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, mahallelerin 
ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek 
amacıyla gerçekleştirdiği mahalle 
ziyaretlerine Büyükşehir Yasası ile 
bağlanan mahallelerde devam edi-
yor. Mahallelerin ihtiyaçlarını ve ya-
pılan yatırımları yerinde incelemek 
amacıyla ziyaretlerine devam eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, ziyaretlerini Büyükşe-
hir yasası ile merkeze bağlanan ma-
hallelerde sürdürüyor. Başkan Pek-
yatırmacı, son olarak Çaltı, Çandır, 
Dağdere, Meydan, Biçer, Kınık, Çal-
dere ve Kaleköy mahalle muhtarları 
ve sakinleri ile bir araya geldi. Ziya-
retler kapsamında mahalle sakinleri 
ile görüşen Başkan Pekyatırmacı, 
gelen talep ve önerileri de dinledi.

Ziyaretlerinde Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 

İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de 
eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziya-
retler kapsamında mahallelere ka-
zandırılacak eğitim, kültür ve sosyal 
tesis alanlarındaki yatırımların yanı 
sıra altyapı yatırımlarını da yerinde 
inceledi.

‘ZİYARETLERİMİZ 
HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK’
Yerinde tespit ve hizmet kalitesi 

artırma anlamında mahalle ziyaret-
lerinin önemli olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi 

2021 yılında da Selçuklu’nun 72 
mahallesinde muhtarlarımızın yanı 
sıra mahalle sakinlerimizle buluş-
maya devam ediyoruz. Merkezden 
uzak mahallelerimizle ziyaretlerimi-
ze devam ediyoruz. 

Taşra mahallelerimizdeki hem-
şehrilerimizle de bir araya gelerek 
istişareler gerçekleştirip, onların 
taleplerini dinliyoruz ve inşallah bu 
talepler doğrultusunda çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu 
ziyaretler ile mahallelerin hizmet 
ihtiyaçlarını tespit ederken, hem-
şehrilerimizin yaşam standartlarının 
yükseltilmesine katkı sağlayacak 
hizmetleri istişarelerle mahalleleri-
mize götürmeyi planlıyoruz. Amacı-
mız Selçuklu’nun sadece bu gününe 
değil geleceğine de değer katmak-
tır.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi bünyesinde 
AB fonları başta olmak üzere Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler ve bağlı 
kuruluşları gibi uluslararası arenada 
hibe ve ek kaynak temin işlemlerinin 
takibinin yanı sıra belediyenin ulus-
lararası alanda temsilini sağlayacak 
Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu. Öte 
yandan Kültür İşleri Müdürlüğü’ne 
de yeni görevlendirme yapıldı.

Karatay Belediyesi Meclisi, Hazi-
ran ayı ilk oturumunda tüm üyelerin 
oylarıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 
kurulmasına karar verdi. Yaklaşık 
1,5 yıldır “Avrupa Birliği(AB) Proje 
Ofisi olarak çalışmalarını yürüten 
birim, artık Dış İlişkiler Müdürlüğü 
olarak Karatay Belediyesi’ne ve ilçe-
ye hizmet verecek.

KARATAY BELEDİYESİ 
BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
AB fonları başta olmak üzere 

hibe/fon projeleri ve prosedürleri ile 
sözleşme mevzuatları konusunda 
tecrübeli teknik personele sahip Dış 
İlişkiler Müdürlüğü’ne ise Fuat Öz-
can getirildi.

Daha önce Türkiye’nin önemli 

şirketlerinde Bilgi-İşlem ve ARGE 
bölümlerinde çalışan Fuat Özcan, 
1973 yılında Karadeniz Ereğlisi’nde 
doğdu. 1997 yılında Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’n-

den mezun olan Özcan, Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi-Kentleşme Politikaları ile 
Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
si Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri 

Mühendisliği alanlarında yüksek li-
sansını yaptı. Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi ile Dicle Kalkın-
ma Ajansı’nda görev yapan Fuat 
Özcan, son olarak Karatay Belediye-

si AB Proje Ofisi Koordinatörü olarak 
görev yapıyordu.
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE DE 

YENİ GÖREVLENDİRME YAPILDI
Öte yandan Karatay Belediyesi 

Kültür İşleri Müdürlüğü’ne de yeni 
görevlendirme yapıldı. Buna göre 
Nuri Keleş, Karatay Belediyesi Kül-
tür İşleri Müdürlüğü’ne getirildi.

1981 yılında Konya’da doğan 
Nuri Keleş, 2008 yılında Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi İşlet-
me, 2014 yılında da Selçuk Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı bölümlerinden mezun 
oldu. 2017’de Selçuk Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
yüksek lisansını yapan Nuri Keleş, 
2005’ten beri Selçuk Üniversitesi’n-
de görev yapıyordu. Keleş, evli ve 1 
çocuk babasıdır.
n HABER MERKEZİ

Karatay’da Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu, Kültür Müdürü değişti

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Fuat Özcan Nuri Keleş
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Kadınhanı’nda 150
kişi İYİ Parti’ye geçti

Kadınhanı ilçesine bağlı Mah-
mudiye Mahallesi’nde 150 kişi dü-
zenlenen törenle İYİ Parti’ye üye 
oldu. Köylüler yıllardır AK Parti’ye 
oy verdiklerini ancak son dönemde 
özellikle tarım konusundaki sorun-
lara çözüm üretilemediğinden do-
layı İYİ Parti’ye üye olduklarını söy-
ledi. Köylüler yıllardır AK Parti’ye 
oy verdiklerini ancak son dönemde 
özellikle tarım konusundaki so-
runlara çözüm üretilemediğinden 
dolayı İYİ Parti’ye üye olduklarını 
söyledi.

Törende konuşan İYİ Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yo-
kuş, olası bir seçimde vatandaşın 
AK Parti iktidarına gereken dersi 
vereceğini söyledi. AK Parti’nin 
seçmeni çantada keklik gördüğü-
nü söyleyen Yokuş, “3 yıldır köy ve 
kasabalarımızı geziyorum. Maale-
sef vatandaşını maraba gibi gören 
bir iktidar zihniyeti var. Artık Kon-
yalıyı ciddi alan ve sorunlarına çö-
züm olan bir siyasi iktidar kalmadı. 
AKP iktidarı çiftçilerimizin emeğini 
hiçe sayıyor. AK Parti’nin tarım 
politikalarına ‘artık yeter’ diyen va-
tandaşlarımız partimize katıldı. AK 
Parti iktidarı her seçimde seçmeni 
çantada keklik gördü. Ama artık 
o devir kapandı. Vatandaşlarımız 
kendisinden ve ülke sorunlarından 
uzaklaşana seçimde gereken dersi 

verecek” dedi.
‘84 MİLYON İNSANIMIZIN 

OYUNA TALİBİZ’
Türkiye’de 84 milyon vatanda-

şın oyuna talip olduklarını söyleyen 
İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Arslan ise, “Hizmet et-
meyen oy vermeyin. Yakın zaman-
da biz iktidar olacağız. Eğer biz sizi 
unutursak siz de bizi unutun. Allah 
bize size hayırlı hizmetler yapmayı 
nasip etsin. Biz 84 milyon insanı-
mızın oyuna talibiz” ifadelerini kul-
landı.

‘2018 SEÇİMLERİNDE 
PARTİMİZE 5 OY ÇIKMIŞTI’

24 Haziran 2018 seçimlerin-
de Mahmudiye Mahallesi’nde İYİ 
Parti’ye 5 oy çıktığını ifade eden 
İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu ise, “2018 seçimlerinde 
buradan AK Parti 120 civarı oy 
almışken partimize yalnızca 5 oy 
çıkmıştı. Bugün ise köyümüzün 
muhtarı dahil çok sayıda vatanda-
şımıza İYİ Parti rozetimizi takaca-
ğız. Köyler bizi çağırıyor, millet bizi 
çağırıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ 
Parti'ye katılan üyelere Konya Mil-
letvekili Fahrettin Yokuş, Teşkilat 
Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, 
İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ve yö-
neticiler tarafından rozetleri takıldı.
n HABER MERKEZİ

1 Temmuz itibariyle Türkiye’de kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığı yeni bir döneme hazırlanılıyor. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kısıtlamalar sürecinde Meram’ın vefalı elleri hep halkımızın üzerindeydi” dedi

Meram’da vefalı eller 
yalnız bırakmadı

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle 
kısıtlamalarda yeni döneme geçili-
yor. Buna göre sokağa çıkma kısıtla-
maları sona ererken bir çok işletme 
yeniden faaliyet vermeye devam 
edecek. Meram Belediyesi ve Me-
ram Kaymakamlığı koordinesinde 
Kovid-19 salgını ile birlikte hayata 
geçirilen "Vefa Sosyal Destek Hattı" 
vatandaşların istek ve taleplerine 
çözüm üretti. Özellikle kısıtlama-
ların üst düzey şekilde uygulandığı 
dönemde, Vefa Sosyal Destek ekip-
leri yoğun bir şekilde çalışarak va-
tandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

61 BİN 678 VATANDAŞIN İSTEĞİ 
YERİNE GETİRİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 
aramalar ‘Bizim Meram Masası’na 
yönlendirilerek, İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ve İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ile oluşturulan koordinasyonla 
vatandaşların istekleri yerine getiril-
di. Şu ana kadar Meram genelinde 
61 bin 678 kişinin çağrısına cevap 
verilirken bu çağrılarda gelen talep-
ler, ekipler tarafından olumlu şekil-
de sonuçlandırıldı.

‘VEFA VE YARDIMLAŞMA TÜRK 
HALKININ KÜLTÜRÜNDE VAR’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, salgın süreci başlarında 
Vefa Sosyal Destek Grubu’nu kuran 
ilk kurumlardan biri olduklarını ifade 
ederek, “Tüm Dünya ile birlikte ül-
kemizde de maalesef zorlu bir süreç 
yaşandı. Salgının yol açtığı ölümle-
rin yanı sıra hem ekonomik hem de 

psikolojik olarak zor günlerden ge-
çildi. Bizler millet olarak her zaman 
ihtiyacı olanın yardımına koşmuş, 
yanlarında olmuşuzdur. Vefa ve 

yardımlaşma bizim kültürümüzde 
her daim var olmuştur. Salgın dö-
nemindeki hassasiyet göz önünde 
bulundurularak Meram Belediyemiz 

ve kaymakamlığımızın koordinesin-
de Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, 
hemşehrilerimize yardımcı olarak 
zorlu süreçte onları yalnız bırakma-
dı” dedi.
‘HER ŞARTTA HEMŞEHRİLERİMİZİN 
YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’

Salgının üst seviyede yaşan-
dığı dönemde Vefa Sosyal Destek 
Hattı’na gelen çağrıların daha fazla 
olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, 
“Sağlık Bakanlığımızın hızlı bir aşıla-
ma programı uygulamasıyla birlikte 
çok şükür salgın hızını azaltıyor ve 
kısıtlamalarda da yeni bir döneme 
geçiliyor. Kısıtlamalarla orantılı ola-
rak son zamanlarda hemşehrileri-
mizden gelen talep ve isteklerde 
de azalma oldu. Vefa Sosyal Destek 
ekiplerimiz, salgın döneminden bu 
güne kadar gelen 61 bin 678 hem-
şehrimizin çağrısına cevap vererek 
sıkıntılı süreçte yanlarında oldular. 
65 yaş üstü amca ve teyzelerimizin 
ilaçlarını aldılar, maaşlarını çektiler, 
faturalarını ödemelerine yardım-
cı oldular. Ekonomik anlamda zor 
günler geçiren hemşehrilerimizin 
gıda ihtiyaçlarını karşıladılar. İnşal-
lah bu tür olağan üstü durumlar bir 
daha yaşanmaz ve sağlıkla, huzurla 
eskisi gibi hep beraber olacağımız 
günlere yeniden kavuşuruz. Meram 
Belediyesi olarak daha önce oldu-
ğu gibi bundan sonra da her şartta 
hemşehrilerimizin yanında olmayı 
sürdüreceğiz” cümlelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Merkez Meram Ziraat Odası 
Başkanı Murat Yağız, Gelecek Par-
tisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun bir programda dile getirdiği 
“Ziraat Odalarının siyasi baskıdan 
dolayı kendilerinin toplantılarına 
katılamadığı” iddialarına sert tepki 
gösterdi. Yağız, “Tarımı siyasete alet 
etmeyin” dedi.

TALİHSİZ AÇIKLAMA
Merkez Meram Ziraat Odası 

Başkanı Murat Yağız, “Geçtiğimiz 
günlerde yerel bir televizyon kana-
lında eski başbakanlarımızdan ve 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun Ziraat Oda-
larına isnat ederek yapmış olduğu 
‘’Ziraat Odalarının siyasi baskıdan 
dolayı kendilerinin toplantılarına 
katılamadığı’’ şeklinde talihsiz bir 
açıklama yapması bizleri derinden 
üzmüştür. Kaldı ki Sayın Davutoğlu 
bakanlık ve başbakanlık dönemle-
rinde ziraat odaları ile bir görüşme 
veya toplantı yapmamıştır. Her si-

yasi görüşten üyesi bulunan ziraat 
odaları olarak; tarımın siyasete alet 
edilmesine karşı olduğumuzu beyan 
ederiz” diye konuştu.

YANLIŞ YÖNLENDİRME 
OLARAK DÜŞÜNÜYORUM

Türkiye’de en büyük sivil top-
lum kuruluşu biziz ifadesini kullanan 
Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı 
Murat Yağız, “Bütün STK’ların üye 
sayılarından daha fazla üyemiz var. 
Türkiye’de de en büyük sivil top-
lum kuruluşuyuz. Onun için Sayın 
Başbakan’ın açıklamasını talihsiz 
buluyorum. Danışmanlarının yan-
lış yönlendirmesi olarak düşünmek 
istiyorum. Bu açıklama, tamamen 
danışmanlarının yanlış yönlendir-
mesi sonucunda yapılan bir açıkla-
ma olarak iyi niyetli olarak görmek 
istiyorum” dedi.

BÜTÜN ODALARIMIZ 
ADINA KONUŞUYORUM

Gelecek Partisi tarafından aran-
dığını söyleyen Başkan Yağız, “Te-

lefonla arayıp ‘bir programımız var’ 
dediler. Ben de, rahatsızlığımdan 
dolayı 10 gün izinde olacağım ve 
o tarihte Konya’da olmayacağımı 
söyledim. Akabinde Karatay Ziraat 

Odası aranmış. Bizim olmadığımız 
zaman Karatay Ziraat Odası bizim 
adımıza konuşabilir. Başkan Ka-
vuneker, bizim odamızın herkese 
açık olduğunu söylemesine rağmen 

bunu Sayın Başbakan bu şekilde 
gündeme getirdi. Konya’daki 25 oda 
başkanımız da beni arayarak ‘Başka-
nım buna neden müdahale etmiyor-
sun?’ diye sordu. Tabi bu görevler 
merkez odanın görevleri dolayısıyla 
biz de bütün odalarımız adına bu 
açıklamayı yapıyoruz” ifadesini kul-
landı.

BİZ SİYASETÇİ DEĞİLİZ
Sayın Davutoğlu’nun bakanlık, 

başbakanlık yapmış olduğu dönem-
de Konya ziraat odaları ile bir top-
lantı yapmış mı? diye soran Merkez 
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, “ Tarımda yüzde 16’lık payı 
olan bir şehirden başbakanlık yap-
mış bir isim, hangi odayı ziyaret et-
miş, hangi odaya davet göndermiş? 
Ben de şimdi bunu soruyorum. Be-
nim odalarımı eleştirmeniz için sizin 
tarıma bir fayda vermeniz lazım. 
Geçmiş yıllarda ben bunları yaptım, 
şimdi siz neden böyle yapıyorsunuz? 
deme hakkına sahip olsun. Ama 

başbakanlığında da, bakanlığında da 
bir tek toplantısına katılmadığımız, 
tarımla ilgili tek bir davetini alma-
dığımız, Ankara’da bile ağırlanma-
dığımız ziraat odalarını şimdi nasıl 
oluyor da bu şekilde eleştiriyor. O 
danışmanları yanlış yönlendirmiş 
diye düşünüyorum. 

Tarımın siyasete alet edilme-
sine üzüldüm. Hiç kimseye bir şey 
kazandırmaz ancak bize kaybettirir. 
Biz zaman zaman hükümetimizi 
de tarım konusunda eleştirdiğimiz 
başlıklar oldu. Tarım adına beklenti 
ve tavsiyelerimizi de ilettik. Ben Sa-
yın Davutoğlu’na tavsiye ediyorum; 
Son iki yılı açsın baksınlar açıkla-
malarımıza. Biz siyasetçi değiliz, 
sorunu söyler, çözümünü gösteririz. 
Biz tarımın siyasete alet edilmesini 
istemiyoruz. Kimse bu kurumları 
yıpratamaz. Bize zarar verilirse ne 
hükümet ne de muhalefet kazanır” 
şeklinde konuştu.
n MEHMET ALİ ELMACI

Başkan Murat Yağız: Tarımı siyasete alet etmeyin

Murat Yağız
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5 yılını doldurmuş ısı sayaçlarının muayene edilmesi zorunlu hale geldi. Ancak birçok site yöneticisi ve vatandaş bu durumdan haberdar 
değil. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, cezaya maruz kalmamak için sayaçların kontrol edilmesi gerektiğini bildiriyor

Isı sayaçlarını kontrol ettirin
Türkiye özellikle son yıllarda 

yapılan binalarda ‘ısı pay ölçer' sis-
temi artıyor. Isı pay ölçer sistemi 
olarak adlandırılan sistem ile ilgili 
düzenleme olan 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu 02.05.2007 ta-
rihinde yürürlüğe girdi. Akabinde 
de Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği çıkarıldı. Enerji Ve-
rimliliği Kanunu md 7/c bendin-
de, merkezi ısınma sisteme sahip 
binalarda, ısı kontrolünü sağlayan 
cihazların ve ısınma giderlerinin 
paylaşımını sağlayan sistemlerin 
kurulması mecburi tutuldu. Ko-
nuyla ilgili detayları paylaşan Bulut 
Enerji Sahibi Mustafa İlerisoy, İmal 
yılını 5 yıl doldurmuş olan tüm ısı 
sayaçlarının muayene edilmesinin 
zorunlu hale getirildiğini ve kontrol 
yapılmadığı takdirde cezai işlem ile 
karşı karşıya kalınabileceğini bildir-
di. 

‘ISI ÖLÇER İLE DAİRENİN 
KULLANILDIĞI ENERJİ

 HESAPLANIYOR’
Bulut Enerji Sahibi Makine 

Yüksek Mühendisi Mustafa İle-
risoy, ısı sayaçlarıyla ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.  Öncelikle 
ısı sayacının tanımını yapan İleri-
soy, “Isı sayacı merkezi ısıtma sis-
temlerinin kullanıldığı ve her bir 
bağımsız bölümün ne kadar enerji 
tüketimi yaptığını hesaplamaya ya-
rayan bir ölçü aletidir. Bir diğer adı 
ile kalorimetre cihazı harcanan ısı 

enerjisini ölçmeye yarayan ölçü bi-
rimidir. Merkezi ısınmanın bulun-
duğu yerlerde kullanılır. Isı sayacı 
(Kalorimetre) ısı ölçümü için kulla-
nılır. Merkezi sistemli binalarda her 
daireye takılan bu sayaç ile daire-
lerin kullandıkları enerjiyi hesaplar 
ve bu kullanılan enerjiye göre de 
dairenin yakıt bedelinin bulunma-
sı sağlamaktadır. Bu sayede kişiler 
kullanımlarına göre yakıt bedelleri 
ödediği kullanmadıkları ısının para-
sını ödemediği bir hesaplama ara-
cıdır” dedi. 
‘SERVİSİ OLUP OLMADIĞI MUTLAKA 

KONTROL EDİLMELİ’ 
Isı sayacı alınırken dikkat edil-

mesi gereken konulara değinen İle-
risoy, şu bilgileri verdi, “Ülkemizde 
ısı pay ölçer sisteminin mecburi ol-

masından sonra birçok sayaç mar-
kasının da Türkiye’de satışına baş-
lanmıştır. Bu satış pastasından pay 
alabilmek için birçok firma ürün ka-
litesini düşürüp ucuz model sayaç-
ların satıldığı da görülmektedir. Bu 
ucuz ve kalitesin ürünlerin binalar-
da kullanılmasından dolayı birçok 
cihaz kullanılmadan değiştirilmek 
zorunda kalınmış ya da kullanılan 
sayaçlarda ölçüm hassasiyeti iyi ol-
madığı için daireler arasında yakıt-
larda tutarsızlıklar gözlenmiştir. Bu 
tür ürünler alınmadan önce mutla-
ka yetkili servisinin olup olmadığı, 
yedek parça temininde veya ülke-
mizde tamirinin yapılıp yapılmadığı 
gibi teknik verilerin araştırılması 
gerekmektedir. Bu tür araştırma 
aşamasından mutlaka sayaç oku-

ma firmalarının görüşünün alınma-
sında fayda bulunmaktadır. Sayaç 
okuma firmaları birçok markanın 
okuma ve faturalandırma işlemle-
rini gerçekleştirdiği için hangi sa-
yacın dairenize uygun olduğu ve 
hangi sayacı sorunsuz kullanılabile-
ceği hakkında bilgilendirme yapıla-
bilir, bu tür sayaçlarla ile ilgili seçim 
yapmanızda yardımcı olacaktır.” 
Isı sayacının devreye alınması ve 
okuma işleminin detaylarını pay-
laşan İlerisoy, “Isı sayaçları inşaat 
aşamasından takıldığı için yetkili 
okuma firmaları veya yetkili servis-
ler tarafından devreye alınması ge-
rekmektedir. Yapılan devreye alma 
işleminde tüm dairelerdeki sayaç-
ların doğruluğu ve hatasız olduğu 
kontrol edip aynı anda çalışmasını 

sağlanması gerekmektedir. Yapılan 
yanlış montajlar zamanında kontrol 
edilmez ise daha sonraki aşamalar-
da daire sahiplerine zarar yaşatabil-
mektedir. Tüm kontrollerden sonra 
sayaç okuma ve faturalandırma 
işlemlerini isterse yönetim kendisi 
yapabilir ya da bakanlık tarafından 
yetkilendirilmiş firmalar ile anlaşa-
rak profesyonel bir hizmet alabilir-
ler” ifadelerini kullandı. 

‘SAYAÇLARI MUAYENE 
ETTİRMEYİ UNUTMAYIN’

5 yılını doldurmuş ısı sayaçları-
nın muayene edilmesinin zorunlu 
hale getirildiğine dikkat çeken İle-
risoy, şunları kaydetti, “06/07/2018 
tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete 
’de yayımlanan Muayene Yönet-
meliği ile ısı sayaçları (Kalorimetre), 

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçları 
mevzuata dahil edilmiştir. İmal 
yılını 5 yıl doldurmuş olan tüm sa-
yaçların muayene edilmesi zorunlu 
hale getirilmiştir. Testten geçen 
sayaçlar için 5 yıl kullanım hakkı 
verilmiş olup testten geçmeyen 
sayaçların ise kullanımı yasaklan-
mıştır. Muayene ile Isı sayaçlarının 
su ile teması ve tesisatlardaki et-
kenlerden dolayı hassasiyetlerinin 
bozulması kaçınılmaz hal almak-
tadır. Bu sayaçlar sayesinde dai-
relerdeki kullanımlara göre yakıt 
bedelleri hesaplanmaktadır. Dü-
zenli periyotlarda yapılan bu testler 
sayesinde arızalı sayaçların tespiti 
yapılıp kullanımlardaki haksızlığın 
oluşmasını engellenmesi hedeflen-
miştir.  Damga süresi dolmuş ölçü 
aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 
sayılı kanun hükümlerine göre 669 
TL ile 13,375 TL arasında idari ve 
para cezası mevcuttur. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından baş-
vurusu onaylanmış ve yetki veril-
miş servisler muayeneleri gerçek-
leştirmektedirler. Site yönetimleri 
binalarındaki sayaçların yılına göre 
bu yetkili firmalara başvurularını 
gerçekleştirerek işlemleri başlat-
mak için ön taleplerini oluşturmak-
tadır. Yapılan başvurulardan sonra 
verilen süre zarfında sayaçlar gön-
derilerek yetkili firmalarca testleri 
gerçekleştirilmektedir.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa İlerisoy

Farklı ülkelerden Konya’ya eğitim almak için gelen uluslararası öğrenciler, mezuniyet mutluluğu yaşadı. 
Öğrenciler, Konya’dan giderken, yanlarında unutulmaz anılar ve izlenimlerle dostluk bağı götüreceklerini söyledi

Uluslararası öğrencilerin
mezuniyet mutluluğu

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği tarafından Kon-
ya’daki üniversitelerde eğitimini 
tamamlayan öğrenciler için mezu-
niyet programı düzenlendi. Kara-
tay Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen programa Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Kara-
tay Kent Konseyi Başkanı Abdur-
rahim Arslan, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Dış İlişkiler Koordina-
törü Dr. Şeyma Akın, İki Doğu İki 
Batı Uluslararası Öğrenci Derneği 
Başkanı Murat Arslan, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Koordinatörü Fatih Cihat 
Büyükmatür ve uluslararası öğren-
ciler katıldı.

BİRLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ 
ARTTIRACAK FAALİYETLERDE 

OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Kur’anı kerim tilaveti ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasının ardından 
açılış konuşmasını yapan İki Doğu 
İki Batı Uluslararası Öğrenci Der-
neği Başkanı Murat Arslan, ev sa-
hipliğinden dolayı Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür 
etti.

Mezun olan bütün öğrencileri 
tebrik eden Başkan Murat Arslan, 
“Pandemi nedeniyle yüz yüze yak-
laşık 1,5 yıldır program yapamadık. 
Pandemi kurallarının esnemesiyle 
birlikte siz değerli öğrencilerimizle 
bir araya gelelim, hasbihal edelim 
istedik. Mezuniyet sonrasında da 
iletişimi koparmamayı arzu edi-
yoruz. Derneğimiz, dünyanın dört 
bir tarafından şehrimize gelerek 
eğitim gören kardeşlerimize gönül-
lü olarak rehberlik, danışmanlık, 
eğitim, yardım hizmetleri vermeye 

çalışan, temelinde ‘Biz bir milletiz’ 
sloganı etrafında bir birimiz ara-
sındaki ön yargıları kırarak gerçek 
manada kardeş olmayı, bir birimizi 
seven kardeşler olarak tekrar dün-
yanın dört bir tarafına dağılmayı ve 
bundan sonrada hayırlı işleri bera-
ber yapmayı, irtibatı koparmamayı 
hedefleyen faaliyetler yürütüyor. 
Bundan sonra da bu bağlarımızın 
kurulmaya devam edilmesi, kar-
deşliğimizin daha da güçlenmesi 
ve bu güzel maneviyatın dünyanın 
dört bir tarafına yayılması için biz-
ler üzerimize düşeni yapmaya de-
vam edeceğiz. Bu vesileyle, bugün 
mezuniyet sevinci ve gururu yaşa-
yan tüm öğrenci kardeşlerimi bir 
kez daha tebrik ediyorum” ifadesini 
kullandı.

‘KARATAY BELEDİYESİ ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR’

Karatay Kent Konseyi Başkanı 
Abdurrahim Arslan, konuşmasına 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’nın öğrencilere selamını ile-
terek başladı. Abdurrahim Arslan, 
şunları kaydetti: “Karatay Belediye 
Başkanımız Hasan Kılca Beyefendi 
aramızda olmayı çok arzu ediyordu. 
Fakat başkanımız bir dizi program 
sebebiyle Bosna Hersek’te bulu-

nuyor. Başkanımızın hepinize se-
lamı var. Karatay Belediyesi olarak 
uluslararası öğrencilerimizle ilgili 
üzerimize vazifeler düşüyorsa biz 
yapmaya hazırız. Şehrimizde öğ-
renimlerini tamamladıktan sonra 
kendi ülkelerine öncülük, liderlik 
edecek, o coğrafyaları ayağa kaldı-
racak, şahlandıracak kardeşlerimi-
zin yetişmelerini arzu ediyoruz.”

OKUYUP KENDİMİZİ DAHA DA 
GELİŞTİRMEK HAYATIMIZIN 

BİR PARÇASI
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de, 
mezun olan öğrencilere Kur’an-ı 
Kerim’in ilk emri olan “Oku” ifade-
sini hatırlattı ve onlara önemli tav-
siyelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Emrullah 
Eken, “Cenab-ı Allah’ın bize verdiği 
ilk emir ‘Oku’dur. Yani etrafını tanı, 
bilgilen. Sizler bu emirle birlikte yol-
lara revan oldunuz. Ülkemize kadar 
geldiniz. Bir kısmınız da başka ül-
kelere gitti. Bu emir mucibince he-
pimiz yollara revan oluyoruz. Alak 
Suresi’nin devamında tekrar ‘Oku’ 
ifadesi var. Öğrencilerinizi başkala-
rına da aktarın. Ortak paydamız bu. 
Öğrendiniz, bilgiyle donandığınızda 
bütün insanlığa aktarmanız, onla-

rın faydasına sunmanız noktasında 
bir emir daha var. Bundan sonra 
bu emirle muhatapsınız. Esasında 
bu her zaman için geçerli. Okuyup 
sürekli geliştirmek, başkalarına bir 
şeyler vermek hayatımızın sürege-
len bir parçası. Bunu sürekli devam 
ettireceğiz. İnsanoğlu aynı zaman-
da hem öğrenci hem öğretmendir. 
Bir taraftan öğreniyoruz, bir taraf-
tan da öğrendiklerimizi aktarıyoruz. 
Aktarmakla mükellefiz. Bunu aklı-
nızdan hiç çıkarmamanızı öneriyo-
rum. Sürekli olarak öğrenci olmaya 
da öğretmen olmaya da devam edi-
niz. Bu ikisi ayrılmaz bir bütündür. 
Bu işin emekliliği yok. Son nefesi-
mizi verinceye kadar bu böyle de-
vam edecek” ifadelerini kullandı.

HER ÜLKEDE YÜZLERCE SELÇUK 
BAYRAKTARLAR VAR

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği tarafından dü-
zenlenen mezuniyet programında 
söz alan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak ise, ülkemizde 
okuyan uluslararası öğrencilerin 
çok önemli bir görevinin olduğunu 
söyledi.

Öğrencilere, “Kendi ülkenizin 
kalkınmasına, gelişmesine, geliş-
mişliğine katkı yapmak zorunda-
sınız. Onun için buradasınız” di-
yen Zekeriya Mızırak, Türkiye’nin 
son yıllarda birçok noktada yaptığı 
önemli çalışmalara vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Uluslararası öğrenciler de Kon-
ya’daki eğitim hayatları ve bu süre 
zarfında Konya’daki unutulmaz 
hatıralarını anlattı. Mezun olan öğ-
renciler, sertifikalarını düzenlenen 
törenle alırken, programın sonunda 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. n HABER MERKEZİ

Mahiyeti insan olan 
bir topluluğun, mihenki 
kadındır. Kadın olmak kült 
bir kavramdır. Bir kadın, 
ana rahminden toprağa 
düşünceye kadar yüklü-
dür. Merhamet yüklüdür, 
sorumluluk yüklüdür, 
sevgi yüklüdür. Taşıması 
zorunluymuş gibi bir yük-
te biz ekleriz omuzlarına. 
Anlayışlı olmak, sözünü 
sakınmak, heveslerini ertelemek boynu-
nun borcudur sanki! Sevdi diye, güldü 
diye, konuştu diye üstünde hak iddia 
edebildiğiniz, rahat giyindi; gece sokağa 
çıktı diye meyile serbest olduğunuz, ba-
kımsız diye aldatmayı meşru kıldığınız, 
bitmek bilmeyen isteklerinize köle olma-
dı diye işkence ettiğiniz, etrafa cinsiyetçi 
küfürler savururken onurunu incittiğiniz, 
gücünüzü orantısız kullandığınız, özgür-
lüğünü sudan sebeplerle kısıtladığınız, 
sözünüzün üstüne söz söyledi; sesini 
yükseltti diye öldürdüğünüz ‘kadın’ ge-
tirdi sizi bu dünyaya! Niteliği değişse de 
kıymeti aynıydı unuttunuz…

Daha çocuk yaşında; hayatını ka-
rartan kararlar aldınız. Kararan hayatına 
kandil yakmasına ise izin vermediniz. 
Sandınız ki karanlıkta kalırsa yaşayamaz 
hayalleri. Ama unuttunuz kalbinde yanan 
ateşi. Siz; sövseniz, saysanız o ateş sön-
mez. Yemeğin tuzunu, hayatın suçunu 
bahane edip dövseniz; o ateş sönmez. 
Sevgisini hiç etseniz, gözyaşlarını kurut-
sanız, umudunu tüketseniz o ateş sön-
mez. Çünkü o ateş, başka bir insana ışık 
olmak için yanar!

Kadın olmak anne olmakla taçlan-
dırılır. Kunt bir ağrıyla dünyaya kazandır-
dığı insanın günden güne kendisinden 
eksilttikleriyle yaşar; kendisinden eksil-
tip bir insanı tamamlar. Hayatını insan 
yetiştirmeye adar. Tamamladığı insan; 
yüreğindeki iyilikten tutunda, nefsindeki 
kötülüğe kadar annesinden izler taşır. 
Dünyaya erdemli bir insan kazandır-
makta onun elindedir, ahlaksız bir insan 
kazandırmakta. Bunun kararını bilinçli 
şekilde verenlere yürekten “anne” denilir. 
Kadın olmakla anne olmak arasında ter-
cih yapmaya bile gerek duymayanların 
adıdır “anne”. Kadınlığından düşünme-
den vazgeçenler toprağın altındayken, 
onları gözünü kırpmadan öldürebilecek 
zihniyete sahip olanlar şu an aramızda. 
Bu sürüncemede yetersiz kalan insan-
lığımız ise ayaklar altında. Kadına şiddet 
diye adlandırılan; kavramı dar, kapsamı 
geniş bu genellemenin altında yatan ge-
rekçe şudur ki: insanlık yok olmakla karşı 
karşıya.

Mahcubiyeti mağduriyetine ağır ba-
sınca, masumiyetini yitiren kadınlar ol-
mamalı! Duygu tacirliğinden, fiziki tacize; 
psikolojik baskıdan cinayete uzanan bu 
süreçte, arkasında duran bir aile olma-
dığı için yitip giden hayatlara hep birlikte 
tanıklık ettik. Caydırıcı yasalar yerine yüz 

kızartıcı savunmaları ona-
yan mahkemelerde adale-
ti idam ettik! Pedofili deyip 
geçtiğiniz insanlık suçun-
dan gözlerimizi kaçırdık. 

Dehşet verici olayları 
“hürriyetten yoksun kıl-
ma” gibi bir tabirle ifade 
eden mahkemelerde; 
kadına yönelik şiddet için 
çıkarılan yasaların önceliği 
“aile içi bütünlüğü ko-

ruma” olduğu için, kadının birey olarak 
haklarının göz ardı edildiği bir yargıda, 
adalet aramak niye? Çocuklara yapılan 
akıl almaz işkenceleri “istismar” kavra-
mına sığdırdığınız için, kadın cinayetlerini 
“namus davası” diye örften adetten say-
dığınız için, sırf dillendirmekten çekinip 
toplumun tepkisinden korktuğunuz için, 
“faili meçhul” suçlar bu toplumun huyu 
haline geldi. Elbirliğiyle günahkâr bir top-
lum yetiştirdik!

Kadının zekâsını ön plana çıkarmak 
yerine fiziği üzerinde duran medyayla, 
kadını el üstünde tutmak yerine dizinin 
dibinde tutan aileler arasında hiçbir fark 
görmüyorum. Markalar “ilgi çeker” 
diye, toplum “çile çeker” diye kadınları 
kullandıkça insanlık bu toplumdan sağ 
çıkamaz! 

Peki ya çocuklar? Kiminin hasreti 
kiminin mahvettiği çocuklar! Ah o gül 
benizli masum çocuklar. Masum hayat-
larınıza uzanan kirli elleri söküp almak 
istiyorum hatıranızdan. Oyun yaşınızda, 
öğrenme çağınızda başınıza gelenleri 
anlamlandırmaya çalışırken yalnız bıra-
kılmanıza katlanamıyorum. Yanlış öğre-
niyorsunuz hayatı, insanlar aslında çok 
iyi, dünya böyle kötü bir yer değil demeyi 
o kadar çok isterdim ki! Ama maalesef 
böyle; insanların acımasızlığının sınırları 
aştığı, adalet savunucularının aldığı hak-
sız kararların hayatlarınızı kararttığı, kö-
tülüğün her alanda nam saldığı, kültürel 
çöküşe zemin hazırlayan ahlaksızlıkların 
artarak çoğaldığı yaşanmaz bir yer… 

Bu çocuklar acısını taşlara yazarken 
siz neredeydiniz? Suçlanan bir kişinin 
tutuklanabilmesi için “kuvvetli suç 
şüphesi” yerine “somut delillere da-
yanması” gerekli diyen 4.Yargı Paketi 
hazırlığındaydınız! Kadının beyanı esastır 
diyen İstanbul Sözleşmesi’nden çeşitli 
sebepleri bahane ederek çekildiğimiz 
yetmezmiş gibi mağdurun, çocuğun, 
kadının beyanı tek başına yeterli değil di-
yerek olası suçların önünü açıyordunuz! 
Siz zannediyor musunuz ki bu adamlar 
plansız programsız hareket ediyor? Bi-
liyor, biliyorlar birini öldürmek ne kadar 
basitleşti. Biliyorlar nasıl ellerini kollarını 
sallayarak bu suçlardan beraat edecek-
lerini. Biliyorlar çocukların susturulmaya 
yatkın olduklarını. Biliyorlar çürümüş 
vicdanlarınızın onları nasıl aklayacağını. 
Suçlusunuz çünkü sustuğunuz, sustu-
rulduğunuz, susturduğunuz her dava 
yenisine imkan tanıyor... 

VİCDANIN BEYANI ESASTIR!

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ
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Yılan, balığı yutmaya çalıştı, çeken vatandaşın diyalogları gülümsetti
Beyşehir ilçesinde, göl sula-

rında bir balığı yakalayarak kıyıya 
çıkaran yılanın balığı yutma müca-
delesi cep telefonuyla kaydedildi. 
Bu anlara kaydeden vatandaşın 
kıyıdaki arkadaşları ile diyalogları 
ise gülümsetti. Beyşehir Gölü’nde 
yat işletmeciliği yapan Mehmet 
Kesen, yat limanında bir yılanın 
yakaladığı balığı yutmaya çalıştığını 
fark etti. Cep telefonuyla bu anları 
kaydetmeye başlayan Kesen, bu 
esnada yılanın yanına tatlı sulardan 
gelerek yaklaşan 3 yılanı daha gö-
rüntüledi. Ancak, balığı yakalayan 

yılan büyük bir taşın altına çektiği 
balığı yutup yiyemeyince bir süre 
sonra bırakmak zorunda kaldı. Ba-
lığı yutmaya çalışan yılanın yanına 
gelen daha küçük diğer yılanlar da 
balığı yutamayacaklarını anlayınca 
tatlı sulara yeniden döndü.

‘YUTAMAZ ÇOK BÜYÜK’, 
‘YUTACAK ABİ, YUTACAK’

Görüntüleri kaydettiği sırada 
kenarda bulunanlar Mehmet Ke-
sen’e, “Yutamaz çok büyük” der-
ken, Kesen, “Yutacak abi, yutacak” 
şeklinde cevap verdi. Arkadaşla-
rının “Kes ikiye böl yesin” önerisi-

ne ise Mehmet Kesen, “Kestin mi 
hayvan yemez onu. Ben diyorum 
ki bu balığı yutacak. Balık canlıydı, 
çıkarttı geldi, öldürdü. Demin kı-
mıldıyordu. Bir yılan daha geliyor, 
arkadaşa yardımcı olacak. Sofraya 
davetsiz misafir. İkisine de yeter 
değil mi, bölüşürler aralarında. İki-
sini bir çekeyim ne yapacaklar. Ver 
çatal bıçak ver bakayım. Sofra ada-
bı yok, bütün bütün yutacak” şek-
linde konuşmaları ise gülümsetti.

‘KIYILARDA YILANLARA 
SIK SIK RASTLIYORUZ’

Mehmet Kesen, Beyşehir Gö-

lü’nde yılan popülasyonunun bu 
sene biraz daha fazla olduğunu 
gözlemlediklerini belirterek, “Cep 
telefonuyla çekimini yaptığım yı-
lan da kendinden büyük, yutama-
yacağı balığı tutmuş, Çin sazanı. 
Yemeye çalışıyor, ağzını açtı ama 
yiyemedi. 

Sonra yılan sayısı iki oldu, üç 
oldu, dört oldu. Ama balığı yiye-
mediler. Kıyılarda yılanlara sık sık 
rastlıyoruz. Kurbağayı tutuyorlar, 
hatta büyük yılanlar küçük yılanları 
da yiyor” diye konuştu.
n İHA

Beyşehir’de jandarmadan 
uyuşturucu operasyonu

Elektrik direğine oğul 
veren arılar kovana alındı

Beyşehir ilçesinde, jandarma 
ekiplerinin bir evde düzenlediği 
operasyonda 976 kök Hint kene-
viri ve 732 gram kubar esrar ele 
geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Bey-
şehir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ve İl Jandarma Komutanlığı KOM 
Şubesi ekipleri, bir evde Hint ke-
neviri yetiştirildiği istihbaratı üze-
rine çalışma başlattı. Harekete 
geçen ekipler, ilçeye bağlı Hüse-
yinler Mahallesindeki eve operas-
yon düzenledi. Jandarma ekipleri, 

ev sahibi A.Ç.'yi (67) ektiği kene-
virleri sularken suçüstü yakaladı. 
Jandarma aynı şahsın arazide, ev 
ve eklentilerinde yaptığı aramada, 
976 kök Hint keneviri, 732 gram 
kubar esrar ele geçirdi. Jandarma 
ekipleri tarafından, şüpheli A.Ç. 
uyuşturucu maddelerin muraka-
besi hakkındaki kanun kapsamına 
yasa dışı ekim ve imal, ticaret suç-
lamasıyla gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Seydişehir ilçesinde en işlek 
caddede bulunan elektrik direğine 
oğul veren arılar, çağrılan aracı ta-
rafından toplandı. Edinilen bilgiye 
göre, Seydişehir ilçesinin en işlek 
caddelerinden biri olan Hürriyet 
Caddesinde bulunan elektrik dire-
ğine oğul veren arıların olduğunu 
gören vatandaşlar durumu zabıta-
ya bildirdi. Yüzlerce arının bulun-
duğu elektrik direğine oğul veren 
arıları gören vatandaşlar şaşkınlık-

larını gizleyemezken, o anları cep 
telefonlarıyla görüntüledi. Zabıta 
ekiplerinin çağırmasıyla olay ye-
rine gelen arıcı Tarık Özyiğit, özel 
kıyafetini giyerek merdiven yardı-
mıyla elektrik direğine tırmandı. 
Yanında getirdiği çuval içerisinde-
ki kovanlara arıları toplayan Tarık 
Özyiğit, arıları kendi kovanlarına 
götürdü. Arıların toplanmasıyla 
vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
n İHA

Tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açan, polisi gördükten sonra ise kendini bir işyerine kilitleyen 
şahıs, yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından ikna oldu. Olayın olduğu bölgede 3 saat adeta hayat durdu

3 saatlik uğraşın
ardından ikna oldu

Konya’da silahla havaya ateş 
açan bir şahıs, olay yerine polislerin 
geldiğini görünce kendisini iş yeri-
ne kilitledi. Polisin uzun süre ikna 
etmeye çalıştığı şahıs, yaklaşık 3 
saat sonra ikna edilerek gözaltına 
alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye 
Mahallesi Müneccimbaşı Sokak’ta 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bir iş ye-
rinde eşi D.S. (37) ile tartıştıktan 
sonra elindeki silahla havaya ateş 
eden A.D. (37), çevredeki vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
gelen polisleri görünce kendisini iş 
yerine kilitledi. Bu sırada D.S. böl-
geden kaçarak uzaklaştı. Elindeki 
silahı kafasına tutup intihar girişi-
minde bulunacağını söyleyen şahsı 
polis uzun süre ikna etmeye çalıştı. 
Şahsın silahını bırakmaması üzeri-
ne olay yerine çok sayıda polis ekibi 
sevk edildi. Olayın yaşandığı sokağı 

araç trafiğine kapatan polis, çevre-
de güvenlik önlemi aldı. 

Ambulansın da hazır bulundu-
ğu olay yerindeki ikna çabaları yak-

laşık 3 saat sürdü. Polisin ikna ettiği 
şahıs, silahını teslim ettikten sonra 
polis aracına bindirilerek polis mer-
kezine götürüldü. 

Gözaltına alınan şahsın işlediği 
nitelikli yağma suçundan dolayı 25 
yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu 
öğrenildi. n İHA
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Konya Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden, Konya Ticaret Borsası Üyesi, Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan'ın kayınbabası, Konya Yenigün Gazetesi Reklam Koordinatörü Fahri Altınok’un babası Ali Altınok 70 yaşında hakka yürüdü

Ali Altınok dualarla defnedildi
Konya Ticaret Odası Eski Yöne-

tim Kurulu Üyelerinden, Konya Ti-
caret Borsası Üyesi, Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan'ın kayınbabası, Kon-
ya Yenigün Gazetesi Reklam Koor-
dinatörü Fahri Altınok’un babası Ali 
Altınok 70 yaşında hakka yürüdü. 
Merhum Ali Altınok’un cenazesi dün 
öğle namazına müteakip Külahcı 
Camii'nde kılınan cenaze namazının 
ardından Hacı Fettah Mezarlığı'na 
defnedildi.  Altınok ve Arslan ailele-
rini acı günlerinde Karatay Belediye 
Başkan Yardımcıları Mehmet Egin, 
Osman Ciğer, Meram Belediyesi  
Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, 
AK Parti Konya Eski Milletvekilleri 
Muhammet Uğur Kaleli, Mustafa 
Kabakcı, Türk Kızılay Konya Şube 
Başkanı Hüseyin Üzülmez, Cansuyu 
Derneği Konya İl Temsilcisi İsmail 
Tozan, Karatay Belediyesi Basın Ya-
yın Müdürü Muhammet Kemalettin 
Nokta ile işadamları, sanayiciler, ba-
sın mensupları ile Arslan ve Altınok 
ailesinin sevenleri ve yakınları yalnız 

bırakmadı. Arslan ve Altınok aileleri 
cenaze namazının ardından taziyele-
ri kabul etti.  Merhum Ali Altınok 3 

kız 2 erkek çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Ali Altınok’a Yüce Allah’tan rahmet 

yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gazetemizin Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ARSLAN'ın
kayınbabası, 

Gazetemizin Reklam Koordinatörü, çalışma arkadaşımız

Fahri ALTINOK ve dostumuz

Kadir ALTINOK'un
 babası 

Konya Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden, 
Konya Ticaret Borsası Üyesi, muhterem

Ali ALTINOK'un
vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet,

 ailesi ve yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Aldıkları eğitimle yeni nesillere örnek oldular
1934 yıllarından sonra Akören’de eğitim alanında yeni bir sayfa açıldı. Çocuklar okumaya başlarken, başarılar da arka arkaya 
gelmeye başladı. Bu serüvenin sonunda Akören’de birçok isim aldığı eğitimin ardından önemli devlet görevlerinde bulundu

Bu isimler Akören’in gurur tablosu olurken, yine aynı isimler sonraki nesiller için de ilham kaynağı oldu. Atılan bu temeller sayesinde 
Akören’de eğitim oranları büyük oranda artarken, bugün devletin birçok noktasında görev yapan Akörenlileri görmek mümkün

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ-3

Konya’nın şirin ilçesi Akören, Cum-
huriyet sonrasında dikkat çeken bir ge-
lişim süreci yaşadı. Bu süreç, özellikle 
ilçede yapılan okuldan sonra büyük bir 
hız kazandı. İdealist ve memleketine 
hizmet etmek isteyen Mustafa Çetin, 
memleketindeki çocukların okuması 
için büyük gayret gösterdi. Bu gayret-
lerin neticesinde ise 1934 yıllarından 
sonra Akören’de eğitim alanında yeni 
bir sayfa açıldı. Çocuklar okumaya 
başlarken, başarılar da arka arkaya 
gelmeye başladı. Bu serüvenin so-
nunda Akören’de birçok isim aldığı 
eğitimin ardından önemli devlet gö-
revlerinde bulundu. Tüm bu isimler, 
Akören’in gurur tablosu oldu. Mem-
leketi Akören’in tarihini kaleme alan 
Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu, 
Akören Tarihi-3’ün ikinci bölümünde 
şu bilgileri paylaşıyor; 
M.Ali Buğdaycı (Emniyet Mensubu)
Abdullah Çoban (Öğretmen)
Ahmet Özel (Bankacı)
M.Ali Kayhan (Öğretmen)
D.Ali Demirci (Emniyet Mensubu)
M.Emin Bilgiç (Öğretmen)
Rafet Sönmez (Memur)
Arif Eryavuz (Öğretmen)
Bahri (Durmuş Ali) Koyuncu (Emniyet 
Mensubu)
Fevzi Öztürk (Meteoroji-Memuru)
Kadir Canbaz (Öğretmen)
Ali Tülce (Memur)
Ömer Koçak (Öğretmen)
Ali Haydar Harmankaya (Emniyet Men-
subu)
Hasan Ali Günay (Memur)
Salih İlgün (Sağlıkcı)

Mevlüt Sağdıç (Öğretmen)
S.Ali Ceylan (Müfettiş)
Mustafa Ceylan (Astsubay)
Ahmet Mermer (Emniyet Mensubu)
İbrahim Semerci (Emniyet Mensubu)
Ömer Ali Asiltürk (Öğretmen)
Hasan Diri (Öğretmen)
Şaban Bayındır (Öğretmen)
M.Ali Sarıkaş (Astsubay)
Hayrullah Taşbaş (Emniyet Mensubu)
İbrahim Demiroğlu (Astsubay)
Ömer Ali Özuysal (D.S.İ.)
M.Ali Karaaslan (İtfaiye)
Abdulkerim Kılıçarslan (D.S.İ)
Aziz Tulukcu (Y.S.E.)
Mehmet Yılmaz (Şeker Fabrikası)
İsmail Çevik
İsmail Türkoğlu (Konya Belediyesi)
Bahri Kurban (Y.S.E.)
Kerim Çetin (Almancı)
İdris Samancı (Öğretmen)
Mükerrem Mermer (Öğretmen)
Hasan Ali Karataş (İtfaiyeci)
Mustafa Ataç (D.S.İ.)
Hasan Yalçın (Öğretmen)
Muharrem Gök (D.S.İ)
Himmet Güler (D.S.İ)
Osman Fındık (D.S.İ)
Muharrem (Mükerrem) Bıyıklı
Hasan Tekin Akalın (Makine-Kimya)
Ali İhsanToraman (Adliye Memuru)
Selâmi Çelebi (D.S.İ)
Mustafa Gürbüz (Öğretmen)
Arif Çetin (İtfaiyeci)
Süleyman Elçi (Öğretmen)
Ali Tülce (D.S.İ)
Ahmet Arbaz (Emniyet Mensubu)
Veli Taşkın (Öğretmen)
Harun Selvi (D.S.İ)

Rahim Kavas (Avrupalı)
Mustafa Eruyar (Öğretmen)
Necati Yıldırım (Öğretmen)
Abdullah Çoban (Öğretmen)
Nazım Ünlü (Zabıta)
Ziya Çevik (Memur)
Mustafa Doğru (Memur)
Yunus Özertaş (Bankacı)
Şehzade Eren (Krom Mağnezit Fabrikası)
A.İhsan Ersoy (Esnaf)
Mustafa Karatomas (D.Sİ.)
M.Ali Turcan (Memur)
Murat Çetinel (D.Sİ.)
S.Ali Bakan (Almancı)
Şerafettin Mermer (Askerlik Şube Me-
mur)
Mehmet Ertaş (Müftü)
Mustafa Ertaş (Y.S.E.)
Bahri Koyuncu (Emniyet Mensubu)
D.Ali Çoban (Memur)
M.Ali Ceylan (D.S.İ)
D.Ali Demirci (Emniyet Mensubu)
Bahri Ersoy (T.M.O. Memuru)
İsmail Hakkı Zengin
S.Mehmet Ersoy (Memur)
Mustafa Gültekin (Almanyalı)
Ali Haydar Harmankaya (Emniyet Men-
subu)
Ömer Şahin (Emniyet Mensubu)
Muzaffer Uysal (Emniyet Mensubu)
Hasan Tahsin Harmancı (Avrupalı)
M.Ali Öğmen (Tapu Memuru)
Abdurrahman Aşık (D.S.İ)
Turgut Alp (Emniyet Mensubu)
H.Hüseyin Yılmaz (Öğretmen)
A.İhsan Varol (itfaiyeci)
Durali Tangur (Y.S.E)
h.İbrahim Coşar (Ç,mento Fabrikası)
Hüseyin Karaçelebi (Krom Mangezit)

İbrahim Karaçelebi (Avrupalı)
Hasan Hüseyin Harmancı (Avrupalı)
Duran Aydın (Avrupalı)
Osman Ünver (Karadeniz Demir Çelik 
Fabrikası)
Mustafa Harmancı (Hoca)
Hikmet Ertaş (Hoca)
S.Ahmet Gültekin (Hoca)
Hasan Tulukcu (Hoca)
Ömer Ali Özdil (Hoca)
Mustafa Dursun (Hoca)
Osman Ergüven (Hoca)
M.Ali Ünver (Hoca)

Bu dönemde 1924 yılında çı-
kan Tevhid-i Tedrisat (Eğitimde Bir-
lik) Kanunu ile medrese ve Kur’an 
Kursları’nın kapatılması sonrası 
Türkiye’de 1938 yılında açılan Konya 
Bulgur Tekkesi Kur’an Kursu’nda oku-
yan on kadar…

Akviranlı öğrencilerin memleket-
lerinde İlkokul mezunu olduktan sonra 
1943 yılında Bulgur Tekkesi’nde eği-
timlerini sürdürdüklerini görüyoruz.

Akviran eğitiminin her geçen 
gün yükselmesinde şu iki sosyal konu 
önemli fonksiyon olmuştu.

Birincisi ilk yetiştirenler bir son-
rakiler için iyi birer örnekti. Yeni yeni 
eğitim basamaklarını çıkmakta olan 
öğrencinin önünde örnek gördüğü 
ağabeyleri vardı. İdol sıkıntısı yoktu. 
Başarılı olan komşusu, akrabası kabu-
ğu yırtmış Akviran dışına taşmış bir 
yerlerde etkiliydi. Onların giydiği iskar-
pin, takım elbise, kravat bile arkadan 
gelenleri etkiliyordu.

Nitekim bir seferinde 2. Dünya Sa-
vaşı nedeniyle Kara Harp Okulu 1941 

yılında İstanbul’dan Konya’ya taşın-
mıştı. (Şuanki yeni orduevinin olduğu 
yer). Öğrenimlerini burada sürdüren 
Abdullah Tenkeci, Abdulllah Erkun, 
Salih Yalçın ve Mehmet Ekinci bir 
Cumhuriyet Bayramı sonrası Akviran’a 
gelmişler kılıçlı tören elbiseleri ile çarşı 
boyu kademede yan yana yürümüş-
lerdi. Bu manzarayı görenler hayli et-
kilenmişti. Büyükler çocuklarına onları 
model olarak göstermiş, bu manzarada 
yeni yetişmekte olanları hayli etkile-
mişti.

Bir diğeri ise anne-babalar çocuk-
larını okula -Eti senin, kemiği benim- 
prensibi ile teslim etmekteydiler.

Bu teslimiyet Başöğretmen Çetin 
ve diğer öğretmenlerin ellerini kuvvet-
lendirmekte, onların mesleklerine daha 
bir sorumlulukla sarılmalarına vesile 
olmuştu.

1934 sonrası eğitim sayesinde 
Akviran’dan bazı yıldızların bu dönem-
de yetiştiğine şehit oluyoruz.

Türkiye’mizin protokolde Cum-
hurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı’ndan sonraki dördüncü pro-
tokolün sahibi Yargıtay Başkanlığı’na 
1980’li yıllarda hemşerimiz Ahmet 
Coşarın getirildiği malum.

Gene bu dönemde yetişen iki ge-
neralimiz Abdullah Tenekeci ve Ab-
dullah Erkun paşalardan, Tenekeci 
Paşanın görev yaptığı 1980’li yıllarda 
Cumhuriyet dönemin 8 yıl 4 ay gibi 
en uzun süre bakanlık yaptığına şahit 
oluyoruz.

1940’lı, 1950’li yıllarda eğitim ya-
pan Halil Harmancı’nın 1970’li yıllarda 

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü’ne 
yükseldiğini görüyoruz.

Gene bu yıllarda eğitim gören Salih 
Yalçın ve Mehmet Ekinci’nin Albay’lık 
rütbesi ile Türk Ordusuna hizmet ettik-
leri bilinmektedir.

Karadeniz Demir Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcılığı da yapan 
Akviran’ın ilk makine Mühendisi 
Ömer Ali Gültekin’nde bu dönemde 
tarih sayfasında yerini aldığı hepimizin 
malumu. Papa’yı vuran M.Ali Ağca’yı 
tutuklayan Akviran’ın ilk savcısı Ah-
met Karaoğlu’nun da aynı yıllarda ök-
süzlükten yetişerek tarih sayfasındaki 
yerini aldığına şahit oluyoruz.

Gene bu dönemde ileriki yıllarda 
Akviran çocuğunu yetiştiren birçok 
öğretmenin Baş Öğretmen Mustafa 
Çetin’in tezgâhından geçtiği görülür.

İleriki yıllarda Ataç Rafinerisi Genel 
Müdürlüğü’nün ilk Türk Genel Müdü-
rü olacak olan Ahmet Akın’ı yetiştire-
cek olan Hasan Fehmi Akın’da 1934 
yılı sonrası Akviran ilkokulunda oku-
muştu.

1934 yılı öncesi ve sonrası Akviran 
İlkokulu olmasaydı Halil Özkan, Hasan 
Gençtürk gibi birçoğu toprak olmuş 
büyüklerimiz yurt dışına gidemez ve 
ailelerini kurtaramaz, Akviran’da kal-
mak zorunda kalsalardı çocuklarını 
okutamaz onların aşama yapmasına 
zemin hazırlayamazlardı.

Almanya’ya gitmeseydi Topal’ın 
Halil Özkan iki oğlunu da okutamaz, 
Çerezcinin Halil Kutlu üç çocuğunu da 
yüksek okul mezunu yapamaz, (Deli) 
Hasan Gençtürk oğlunun birini Mü-

hendis, birini doktor yapamazdı.
İlkokul mezunu olmayan Şehzade 

Eren Krom Mağnezit Fabrikası’nda, 
İsmail Türkoğlu Konya Belediyesi’nde, 
Bahri Kurban Y.S.E. ye, Abdulkerim Kı-
lıçarslan D.S.İ. de işe giremezdi.

Bu verdiğimiz örnekler yalnızca 
birkaç tane, derinlemesine düşündü-
ğümüz zaman 1914 gibi olağanüstü 
eski bir tarihte Akviran İlkokulunun 
açılması, 1934 yılı ile birlikte Baş Öğ-
retmen Mustafa Çetin ile yapılan ikin-
ci hamle ile Akviranlı olarak hepimiz 
iyi yerlerdeyiz. Bizi buralara getiren 
büyüklerimize rahmet okumalıyız.

İleri bir sayımızda da Akviran çocu-
ğunun iş güç sahibi olması konusunda 
çok özel gayretleri olan Halil Harmancı, 
Abdurrahman Yalçın, Muzaffer Ünal, 
H.İbrahim Ataç, Osman Erden, Meh-
met Ekinci, Cemal Harmankaya, Ab-
durrahman Kutlu…gibi büyüklerimiz 
hakkında araştırmalarımızı sizle payla-
şacağız.

1920’lerde Akviran İlkokulu olma-
saydı Ali Rıza Ercan Milletvekili, Hüse-
yin Vehbi Uysal Yarbay, Mustafa Em-
bel Çumra Belediye Başkanı, Mustafa 
Çetin’de öğretmen olamaz. Dolayısıyla 
bu kuşağın çocukları ve torunları ola-
rak 15 civarı profesör 100’ün üzerinde 
doktor yetiştiremezdik.

Aynı şekilde (Topal) Hüseyin Öz-
kanoğlu Akviran İlkokulu sonrası 
Sanat Okulu’na giderek kendini geliş-
tirip 1950’li yıllarda Akviran’ın 3. Kal-
kınma hamlesini başlatamazdı.

1940’lı yıllarda eğitim yapan bü-
yüklerimizin çocukları ve torunları 

birçok büyük başarıya imza attıklarına 
şahit oluyoruz. 

İşte bir örnek; İlkokul mezunu 
olmadığı halde okuma yazması olan 
Arif Harmancı’nın küçük oğlu Abdul-
lah Harmancı Profesörlük makamına 
yükselirken, torun Öztan Harmancı ise 
Üniversite İmtihanında Ankara Birinci-
si, Türkiye dördüncüsü olduğuna şahit 
oluyoruz. Bunun gibi birçok örnekleri 
yeri geldikçe kaleme alacağız.

(Topal) Arif Çetin, H.İbrahim Gök, 
Mehmet Dinç, Duran Gündüz, Ali 
Tunç,…gibi bir çok hemşerimizin Ak-
viran İlkokulu’ndan mezun olduktan 
sonra toprağını terk etmeyip doğdukla-
rı memlekette esnaflık yaptıkları hepi-
mizin malumu.

Mustafa Embel, Kemal Çelebi, 
Haydar Çağdaş, (Hacı) Hilim Çağdaş,..
gibi hemşerilerimiz için şoförlük mes-
leğini tercih etmişler ve rızıklarını bu 
yönde kazanmışlardı. Ali Eren, Murat 
Ercengiz, Mustaf Kışnak, Abdurrah-
man Çağlar, Hasan Hüseyin Uysal, 
H.İbrahim Aydemir, Hüseyin Özden…
gibi bazı Akviranlı büyüklerimizin çift-
çilik yaptıkları hepimizin malumu.

Muammer Özdil, Hüseyin Özkan, 
Halil Erdemir gibi bazı Akviranlı’ların 
da terzilik gibi bazı sanatları tercih et-
tikleri de görülüyor.

Bilâl Kılıçarslan, Kazım Altıntaş, 
Salih Demirgan, Rahim Kavas gibi Ak-
viran İlkokulu mezunu hemşerilerimi-
zin de önce Avrupa’ya gittikleri bir süre 
sonra memleketlerine dönerek farklı 
işlerle uğraştıkları bilinmektedir.

Atalarımıza rahmet.

Ümmet Güler

Durali Tangur

Halil Erdemir

Kerim Çetin

İbrahim Semerci

İsmail Hakkı Zengin

Mustafa Gültekin

Mevlüt Sağdıç

Süleyman Elçi

Muharrem Bıyıklı

Hasan Ali Günay

A.İhsan Varol Mustafa Ceylan Hasan Diri Mustafa Gürbüz Hüseyin Karaçelebi Muzafffer Uysal Durmuş Ali Çoban S.Ali Bakan Rafet Sönmez Bahri Ersoy Hasan Tulukcu Hikmet Hocası (Ertaş) Ali Tülce Seyit Ahmet Gültekin Şerafettin Mermer

M.Ali Kayhan Mükerrem Mermer

Mustafa Harmancı Ömer Ali Asiltürk (Kelek)

D.Ali ÇobanŞaban Bayındır

Ahmet ArbazMurat Canbaz

Muharrem Gök Hasan Tahsin Harmancı Mehmet Ertaş

Mehmet Akın

Rahim Kavas

Ziya Çevik

Bahri Kurban

Ziya Akalın

Durmuş Ali Demirci

İdris Samancı

Yunus Özertaş

Osman Fındık

İsmail Çevik

Mustafa Şeref Buğdaycı

Katip Mustafa Doğru

M.Ali Öğmen

Mustafa Erdoğan

Osman Ünver

Necati Yıldırım

Hasan Yalçın

Fevzi Öztürk

Öğretmen Koçak kardeşlerÖğretmen Koçak kardeşler

D.Ali TınkırD.Ali Tınkır

Murat ÇetinelMurat Çetinel

 İvriz Köy Enstitüsü S.Ali Uzun, Bekir Özuysal, M.Emin Bilgiç, Halil Naci Kılıçarslan İvriz Köy Enstitüsü S.Ali Uzun, Bekir Özuysal, M.Emin Bilgiç, Halil Naci Kılıçarslan

Çetin Öğretmen’in Akören öncesi Çetin Öğretmen’in Akören öncesi 
öğretmenlik yaptığı Kırkışlaöğretmenlik yaptığı Kırkışla

Süleyman ÖzelSüleyman Özel
Veli Akceylan İvarız Köy Enstitüsü’nden Veli Akceylan İvarız Köy Enstitüsü’nden 

iyi derece ile mezun olmuştuiyi derece ile mezun olmuştu

Sağlıkçı Salih İlgünSağlıkçı Salih İlgün

Akif Ahmet TulukcuAkif Ahmet Tulukcu Aziz TulukcuAziz Tulukcu

Hasan Ali Karataş



10 30 HAZİRAN 2021İLAN

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

KONTİMDER’de Gökhan Küçük güven tazeledi
Konya Tesisat ve İnşaat Malze-

mecileri Derneği (KONTİMDER) 4. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı üye-
lerin katılımı ile dernek merkezinde 
gerçekleştirildi. Genel kurulda KON-
TİMDER yönetim kurulu başkanlığı-
na Gökhan Küçük seçildi. 

Dernek merkezinde yapılan ge-
nel kurul toplantısında, önceki dö-
nem başkanı Ahmet Yasin Bilen, 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi, yeni yönetim kuruluna başa-
rılar diledi. 

KONTİMDER Başkanı Gökhan 
Küçük, geçmiş dönem yönetim ku-
rulu üyelerine teşekkür ederek, yeni 
yönetim kurulu ile sektöre ve şehri-
mize hizmet vermeye devam ede-
ceklerini söyledi. 

KONTİMDER’in beşinci yılı ge-
ride bıraktığını belirten Gökhan 
Küçük, sektörel bir dernek olarak 
geçmiş dönemde önemli çalışma-
lara imza atıldığını söyledi. Gökhan 
Küçük, şöyle konuştu:  “Hepimizin 
de çok yakından bildiği gibi son bir 
buçuk yıldır insanlık korona virüs 
salgını ile mücadele etmektedir. Bu 
salgın yaşam tarzımızı etkilediği gibi 
ticari faaliyetlerimizi de belirgin şe-
kilde etkilemiştir. 

Bu süreçte, ödeme, satış, tes-
limat ve buna bağlı olarak birçok 
süreçte ve topyekün iş yapış şekil-
lerimizde ciddi değişiklikler olmuş-

tur. Günümüz koşullarında doğru 
ve anlamlı büyümenin yolunun ku-
rumsallaşmadan ve değişime hızlıca 
adapte olmaktan geçtiğini biliyoruz. 
Görev süremiz içerisinde en önem-
li sorumluluğumuz derneğimizin 
ve üyelerimizin değişen koşullara 

uyum sağlamalarına katkı sunmak-
tır. Derneğimiz kuruluşundan bu 
yana derneğimize emeği geçen Baş-
kanlarımıza ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Türkmen Bakanı Maruf’tan Selçuk Üniversitesi’ne ziyaret
Irak Türkmen Cephesi (ITC) 

Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk-
men Bakanı Aydın Maruf, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
İlhan Çiftci’yi ziyaret etti. Selçuk 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
İlhan Çiftci, Rektörlük makamında 
gerçekleşen ziyarette, YÖK Ana-
dolu Projesi hakkında açıklamada 
bulundu. Selçuk Üniversitesinin 
proje kapsamında bilgi ve tecrü-
besini Bitlis Eren Üniversitesi ve 
Ardahan Üniversitesi ile paylaşa-
cağını ifade eden veren Prof. Dr. 
Çiftci, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 

öncülüğünde aşılama programının 
da hızlı şekilde devam ettiğini, vaka 
sayısında ciddi düşüşün kaydedildi-
ğini aktardı.

Prof. Dr. Çiftci, bu çerçevede 
Selçuk Üniversitesinin yürütmek-
te olduğu iki ayrı aşı çalışmasının 
bulunduğunu, aşıların kullanıma 
sunulmasıyla Türkiye ve kardeş ül-
keler açısından büyük avantaj sağ-
lanacağını dile getirdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk-
men Bakanı Aydın Maruf da başta 
Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymani-

ye’den olmak üzere çok sayıda gen-
cin eğitim almak için Türkiye’ye 
geldiğini söyledi. Mezun olan genç-
lerin ülke gelişimine önemli katkıda 
bulunduğunu anlatan Maruf, eği-
tim sonrasında Iraklı Türkmenlerin 
bir kısmının da Türkiye’de kaldığı-
na dikkat çekti. Maruf, Konya’nın 
tarihî ve kültürel açıdan zengin şe-
hirler arasında yer aldığını kaydetti. 
Türkiye’de öğrenciler için uygun 
şehirlerin bulunduğunu aktaran 
Maruf, Konya’nın bu şehirlerden 
birisi olduğunu sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ ile Konya Müftülüğü 
arasında iş birliği protokolü

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) ile Konya Müftülüğü ara-
sında üniversitede üretilen bilgiyi 
halkla buluşturmayı amaçlayan 
geniş kapsamlı iş birliği protoko-
lü imzalandı.  Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörlük Toplantı Sa-
lonunda gerçekleştirilen protokol 
töreninde konuşan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitede 
üretilen bilginin, halkımıza iletil-
mesinin kendileri açısından önemli 
olduğunu vurgulayarak, “Konya 
Müftülüğü, üretilen bilginin hal-
kımıza aktarılması konusunda 
önemli bir kurum. Yaptığımız 
protokolün güzel yansımaları ola-
cağını düşünüyorum. Bu protoko-
lün İlahiyat Fakültesi başta olmak 
üzere diğer birimlerimizde üretti-
ğimiz pek çok birikimin halkımıza 
ulaştırılması konusunda ciddi bir 
irtibat kanalı oluşturacağı kanaati-
ni taşıyorum. Birçok alanda güzel 
işler ortaya koyacağımız bir yol 
haritası belirlemiş bulunuyoruz. 
Bu protokol vesilesiyle, Köyceğiz 
Yerleşkemizde yarım kalan cami-
miz için müftümüz ve halkımızdan 
destek bekliyoruz. Öğrencilerimi-

zin eğitim-öğrenim dönemlerinde 
ibadetlerini kampüsümüzde yapa-
bilmeleri için hep birlikte gayret 
edelim.” dedi.

Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali 
Öge, protokolün hayırlara vesile 
olmasını temenni ederek, “Bilginin 
üretildiği ve insanlara aktarıldı-
ğı yerlerden biri de üniversiteler. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
de dini bilgiyi üreten ve dini eği-
tim açısından köklü bir fakülte 
olan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesini bünyesinde barındırıyor. 
Müftülükler olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın talimatlarıyla, bu 
dini bilgilerin ve din eğitiminin hal-
kımızla buluşturulması noktasında 
gerekenleri yerine getirmeye gay-
ret ediyoruz. Yaptığımız protokolle, 
üniversitede üretilen dini bilgiyi ve 
din eğitimini uygulamayla birleşti-
rerek Konya’mıza sunacağız inşal-
lah.” şeklinde konuştu. 

NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak ve Prof. Dr. 
Muhiddin Okumuşlar’ın da hazır 
bulunduğu tören, imzaların atıl-
masının ardından hediye takdimi 
ile sona erdi. n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesini kamuoyuna paylaşan Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, kamu çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için her konuda çalışmaya hazır olduklarını söyledi

‘Kamu çalışanlarının
hakları için çalışıyoruz’

Türkiye Kamu-Sen Yüksek İsti-
şare Kurulu, Konfederasyona bağlı 
sendikaların genel başkanları, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il 
temsilcilerinin katılımıyla 24 Hazi-
ran 2021 günü Ankara’da toplandı. 
İstişare toplantısında kamuoyunu 
yakından ilgilendiren konular ile 
kamu görevlileri ve emeklilerinin 
2022-2023 yıllarına ilişkin mali ve 
sosyal haklarının belirleneceği, 2 
Ağustos 2021 tarihinde başlayacak 
olan 6. Dönem Toplu Sözleşme Gö-
rüşmeleri ele alındı. Bu çerçevede, 
Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi 
kamuoyuna duyuruldu. Konuyla il-
gili açıklamalarda bulunan Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli 
Doğrul, toplantının ardından ülke 
gündemini içeren 20 maddelik so-
nuç bildirgesinin ortaya çıktığını 
söyledi. Sonuç bildirgesinin ayrıntı-
larını paylaşan Doğrul, şunları söy-
ledi, “

Konfederasyonumuzun kurulu-
şunun 29. yıldönümünü tebrik edi-
yor, kuruluşumuzdan bugüne kadar 
teşkilatımıza emeği geçenlere şük-
ranlarımızı sunuyoruz. “Dik baş, tok 
karın, mutlu yarın” diyerek “Önce 
ülkemiz” prensibiyle çalışan, üre-
ten, yol gösteren, hak eden ve hak 
ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık 
anlayışını benimseyen; devletimizin 
kazanımları, milletimizin değerleri-
ne sahip çıkarken sarı sendikacılık 
yapmadan da hak mücadelesi veri-
lebileceğini tüm dünyaya ispat eden 
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendi-
kalarımız 29 yaşına girmiştir. İçinde 
bulunduğumuz zor sürece rağmen 
Türkiye Kamu-Sen 2021 yılı içinde 
üye sayısını artırmayı başaran tek 
konfederasyon olmuştur. Bu ba-
şarıda pay sahibi olan tüm teşkilat 

mensuplarımıza teşekkür ediyor, 
aramıza yeni katılan kamu görevli-
lerine “Yuvanıza hoş geldiniz.” diyo-
ruz. Bu toprakları bizlere yurt yapan 
tüm kahramanlarımıza minnetleri-
mizi ifade ediyor, tüm şehitlerimiz, 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarına Allah’tan rahmet, ga-
zilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. 
Yaklaşmakta olan 6. Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmelerinde Türkiye 
Kamu-Sen bütün birikimi ve karar-
lılığıyla kamu çalışanlarının hak ve 
menfaatlerini savunacaktır. Toplu 
sözleşmenin taraflarını toplu sözleş-
me görüşmelerinin ciddiyetine ve 
önemine yakışır şekilde hareket et-
meye davet ediyoruz. Kamu görevli-
lerinin maaş artışlarının hedeflenen 
enflasyon sarmalından kurtarılması, 
gerçek enflasyon, harcamalar, büyü-
me ve refah payının dikkate alındığı 
bir sisteme geçilmesi bu yılki toplu 
sözleşme görüşmelerinin en önem-
li gündemi olacaktır. Ekonomik 
gerçekler dikkate alındığında toplu 

sözleşme görüşmelerinin en önemli 
konularından birinin memur maaş-
larına ilave zam yapılması olduğunu 
bir kere daha hatırlatıyoruz. Kamu-
da güvencesiz istihdama son verile-
rek tüm güvencesiz sözleşmeli per-
sonelin kadroya geçirilmesini talep 
ediyoruz. 3600 Ek Gösterge konusu 
bütün memurları kapsayacak şekil-
de genişletilerek sonuca bağlanma-
lıdır. Emekliliğin bir kâbus olmaktan 
çıkarılması için bütün ek ödemeler 
emekliliğe sayılmalıdır.”

HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA SON 
VERİLMELİ

Kovid-19 salgınında insanüstü 
bir gayretle çalışan sağlık çalışanları 
başta olmak üzere, tüm kamu çalı-
şanlarının maddi ve manevi olarak 
desteklenmesini talep ettiklerini dile 
getiren Doğrul, diğer taleplerini ise 
şöyle sıraladı, “Toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde kamudaki her türlü 
ayrımcılığa son verilecek adımlar 
atılmasını istiyoruz. Evrensel sendi-
kacılığa uygun, uluslararası sözleş-

melerde tanınan hakları içeren, adil, 
demokratik ve çağdaş bir sendika ve 
Toplu Sözleşme Kanunu istiyoruz. 
Toplu sözleşme görüşmelerinde 
vergi adaletsizliğine kalıcı bir çözüm 
getirilmelidir. Görevde yükselme ve 
atamalarda tarafsızlık ve liyakat esas 
alınmalıdır. Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı personelinin beklentileri kar-
şılanmalıdır. Tüm memur, sözleş-
meli ve geçici personel ile bunların 
emeklilerine dini bayramlar önce-
sinde bayram ikramiyesi verilmesi 
sağlanmalıdır. Kamu görevlilerinin 
acil çözüm bekleyen sorunlarının 
hazırlanacak bir “Memur Paketi” 
içinde TBMM’de yasalaşarak çözü-
me kavuşturulmasını istiyoruz. Tür-
kiye Kamu-Sen olarak nimette de 
külfette de adalet istiyoruz. Türkiye 
Kamu-Sen olarak 6. Dönem Top-
lu Sözleşme görüşmelerinde kamu 
çalışanlarının haklarının ilerletilmesi 
için her türlü katkıyı sunmaya hazır 
olduğumuzu ilan ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fa-
kültesinde mezuniyet heyecanı var-
dı. Sağlık ordusunun genç neferleri, 
Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çift-
ci’nin de katıldığı törenle diploma-
larını aldı.  Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Tıp Fakültesinin 2020-2021 eğitim 
öğretim yılı mezuniyet töreni, Ala-
eddin Keykubat Yerleşkesinde ger-
çekleştirildi. Törene; Rektör Vekili 
Prof. Dr. İlhan Çiftci, Genel Sekreter 
Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Irak Türk-
men Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Türkmen Bakanı Aydın Maruf, 
akademisyenler, öğrenciler ve aile-
leri katıldı. 

‘HASTA – HEKİM 
ARASINDAKİ KUTSAL İLETİŞİMİ 

HER DAİM KORUYUN’
Törende genç doktorlara sesle-

nen Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çift-
ci, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
sini başarıyla tamamlamanızdan 
dolayı sizleri yürekten kutluyorum. 
Bir hastanın duasıyla hem dünya-
nızı hem ahiretinizi mamur edecek 
bu kutsal mesleği, Selçuk Üniversi-
tesinde aldığınız nitelikli eğitim sa-
yesinde hakkıyla icra edeceğinizden 
şüphemiz yoktur. Zaman zaman 
sabrınız zorlanabilir, iş yükünün ge-
tirdiği bitkinlikle bitap düşebilirsiniz, 
kendinize ve sevdiklerinize ayıraca-
ğınız zaman diliminden fedakârlık 
yapmanız gerekebilir hatta nöbette 
uykusuz geçmiş bir gecenin sabahı 

göreviniz gereği onlarca hastayla 
ilgilenmeniz istenebilir. Tüm bu 
zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda 
bu meslek için tesadüfen seçilmedi-
ğinizi, bu ehliyete yıllarınızı vererek 
sahip olduğunuzu, vesilenizle bir 
yaranın kapanacağını ve ucunda 
gönülden kopup gelecek dualar ola-
bileceğini unutmayın. Vicdanınızın 
sesine kulak verin ve hedefinizden 
dönmenize sebep olacak gürültü-
lerin bu sesi susturmasına asla izin 
vermeyin. Hasta – hekim arasındaki 
o kutsal iletişimi her daim koruyun. 
Ancak böyle bir motivasyonla zorlu 
yolculuğunuzu kolay kılabilir, he-
kimlik mesleğinin kutsiyetini kavra-
yabilirsiniz.” dedi.  

‘ARTIK TAKİP ETME DEĞİL, 
ÖNDER OLMA ZAMANI’

İnanç ve finans sistemini, ülke-
leri, nesli ve kaderi etkileyen bilginin 
büyük bir güç olduğunu aktaran Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz 
Selvi de “Bilgiye sahip olmak zorun-
dayız. Vakit, kendini geliştirme vak-
tidir. Dünyanın neresinde çalışırsa-
nız çalışın ya da ülkenizde kalın ama 
bilgiye sahip olun. Bilgi insanlığın 
ortak malıdır. Bilginin dini, milliyeti, 
taraftarlığı olmaz. Bilgi, bütün dün-
yayı dolaşır. Artık takip etme değil, 
önder olma zamanı. Bugün biyolojik 
ritim çalışmalarıyla nobel alan Aziz 
Sancar, Biontech aşısını geliştiren 
Uğur Şahin ve Özlem Türeci… Ve 

mRNA aşısı geliştiren Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesinin kıymetli 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalındaki 
Hocalarımız, Nadir, Tülin, Ebru, 
Hüseyin Hocalarımız. Burada bir 
müjde de vermek istiyorum. Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin önder-
liğinde Gen Tedavi Merkezi kuru-
luş kararımız senatomuzdan geçti. 
Artık bir “Gen Tedavi Merkezimiz” 
olacak. Aşı ve ilaç çalışmalarımız 
için de Faz Merkezimizi Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 
kurduk. Sıra, biyoeşdeğerlilik çalış-
maları yapabilecek bir merkezde.” 
diye konuştu. 

‘SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AİLESİNİN 
BİR PARÇASI OLMAKTAN

 GURUR DUYUYORUZ’
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

dönem birincisi Dr. Esra Koç da “Ço-
cukluğumuzdan beri hayalini kur-
duğumuz doktorluğun sadece bir 
meslek ya da bir unvan olmadığını, 
yaşamımızın bir parçası olduğunu 
biliyoruz. Bugün, hekimlik yolcu-
luğumuzun başlangıç noktasında-
yız. Selçuk Üniversitesi ailesinin bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün il-
keleri ve bilim insanlarının izlerin-
de daima daha ilerisine gidebilmek 
için çok çalışıp öğrenmeye devam 
edeceğiz. Sağlık çalışanlarına karşı 
yapılan fiziksel ve psikolojik şiddete 
şahit olmak istemiyoruz. Sağlıkta 

şiddeti kınıyor ve son bulmasını di-
liyoruz. Bugün aramızda olamayan, 
güler yüzü ve iyi kalbiyle tanıdığımız 
arkadaşımız Dr. Merve Mercan’ı ve 
Aziza Bustonova’yı saygı ve özlemle 
anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum.” 
şeklinde konuştu. Konuşmaların ar-
dından dönem birincisi Dr. Esra Koç, 
yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye 
girenlere plaketleri verildi ve Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, mezun 
olan öğrencilere hekimlik yeminini 
yaptırdı. Tören, Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 13. dönem mezunu 
173 genç doktora diplomalarının 
verilmesi, kep atma seremonisi ve 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 173 öğrenci mezun oldu
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Necip Uysal’ın adı tesislere verildi Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
Bayrampaşa Belediyesinin, Be-

şiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip 
Uysal'ın adını verdiği spor tesisleri-
nin açılışı yapıldı.

Terazidere Mahallesi'ndeki 
Bayrampaşa Belediyesi Necip Uy-
sal Spor Tesisleri'nin açılış törenine 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla 
Aydıner, Necip Uysal ve eşi ile ma-
halle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Atilla Aydıner, 
Necip Uysal'ın, Bayrampaşa'nın ye-
tiştirdiği kıymetli bir sporcu olduğu-
nu belirterek, "Yeni Necip Uysallar, 
Arda Turanlar, değerli futbolcular 
yetiştirmek amacıyla Necip Uysal 
Spor Tesisleri adını verdiğimiz bu 
güzel tesisimizi Bayrampaşa'mıza, 
İstanbul'umuza ve tüm halkımıza 
armağan ediyoruz. Necip Uysal 
yavrumuz buradaki toprak sahalar-
dan yetişti. Efendiliğiyle, sevgisiyle 
herkesin gönlünde taht kurmuş bir 
evladımız. Türkiye'nin yıldızı olduğu 
için onun ismini yaşatmak amacıyla 
bu tesislere verdik. Ümit ediyorum 
ki yeni Necip Uysallar Bayrampa-

şa'dan bol bol yetişecektir. Zaten 
futbolun merkezi Bayrampaşa'dır. 
Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini 
kullandı.

Necip Uysal da Bayrampaşa'da 
doğup, büyüdüğünü dile getirerek, 
"Burası ilk oynadığım saha. Buraya 
ismimin verilmesi benim için onur 
ve gurur. Başkanıma çok teşekkür 

ediyorum. Bayrampaşa bütün spor 
dallarında sporcu çıkaran bir ilçe. 
İnşallah bu tesislerle yeni sporcular 
da çıkarırız." değerlendirmesinde 
bulundu.

Konuşmaların ardından Atilla 
Aydıner ile tesisleri gezen Necip 
Uysal, gençler arasında oynanan 
futbol maçını da izledi. n AA

Bu sezon Süper Lig’de mücadele 
edecek olan Giresunspor’un futbol-
cuları, yeni sezon öncesinde Ordu'da 
sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-beyazlı futbolcular, yeni 
sezon öncesi sağlık kontrolünden 
geçmeye başladı. 2021-2022 se-
zonunda Süper Lig'de mücadele 
etme hakkını elde eden Giresunspor 
futbolcuları, Giresunspor ile Medi-
cal Park Hastaneler Grubu’nun im-
zalamış olduğu sağlık sponsorluğu 
anlaşması sonrasında Medical Park 
Ordu Hastanesi’nde sağlık kontro-
lünden geçti. Futbolcular hastanede 
ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, 
genel cerrahi, nöroloji, kulak burun 
boğaz, göz sağlığı ve hastalıkları 
polikliniklerindeki tetkiklerinin ardın-
dan EKG, EKO, solunum fonksiyon 
testi, radyoloji ve EFOR testinden 
geçti.

Takım kaptanı Eren Tozlu, kısa 
süre sonra sezon hazırlıklarının baş-
layacağını ve Süper Lig’de mücade-
le edecek olmanın kendileri için gu-
rur kaynağı olduğunu belirterek, “44 

yıl sonra bu takım Süper Lig’de, bu 
da bizim için çok büyük bir gurur kay-
nağı. Önemli olan bu ligde başarılı 
olabilmek, çok uzun bir süre sonra 
bu başarı yakalandı. Bunun değerli 
olabilmesi için sağlam temeller atı-
lıp, uzun süre bu ligde kalmak lazım. 
İnşallah sezona iyi bir başlangıç ya-
pıp, daha sonra ilerleyen süreçte iyi 
bir şekilde sezonu bitiririz” dedi.

Takımın Brezilyalı oyuncusu 

Serginho ise, “Çok uzun süredir, 
44 yıldır bekleyen bir Giresunspor 
vardı, bu hasreti dindirdiğimiz için 
çok mutluyuz. Gelecek sezon için de 
elimizden geleni yapıp en iyi sonucu 
alacağız. Taraftarlar da çok uzun sü-
redir bekliyorlardı. Umarım, bu bek-
leyiş ve umut çok güzel bir şekilde 
sonuca dönüşür ve elimizden geleni 
yaparız” ifadelerini kullandı.
n İHA

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2 yıl-
lık anlaşma sağladığını duyurduğu ve dün 
akşam Trabzon'a getirdiği Slovak futbol-
cu Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı. 
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer 
aldığı, bordo-mavililerin YouTube adresin-
den canlı yayımlanan törende, 33 yaşında-
ki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza törenin-
de yaptığı açıklamada, Hamsik'in, teknik 
direktör Abdullah Avcı'nın takımda görme-
yi istediği bir oyuncu olduğunu, önemli bir 
transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Transfer sürecinin pek de sıkıntılı geç-
mediğini aktaran Ağaoğlu, "Kendisi futbol 
oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de 
yaşadığı süreci yaşamak isteyen biri. 
Kucka'dan Trabzonspor hakkında detaylı 
bilgi edindi. Menajeri de Türkiye'yi yakın-
dan tanıyan, babası da antrenör olarak 2 
yıl Türkiye'de hizmet etmiş bir beyefendi, 
yeterli derecede bilgilendirdi. Sadece fut-
bol oynamayı düşündüğü için bu süreçte 
bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldı, 
önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Slovak oyuncunun da büyük 
bir camiaya, kulübe geldiğini söylediğini 
ve bunun farkında olduğunu kaydederek, 
şunları söyledi:

"Biz bir aileyiz. Trabzonspor, yapısı 
itibarıyla Süper Lig'deki diğer kulüpler-
den biraz daha farklı özelliklere sahip bir 
kulüp. Bu süreçte kendisine ve bize de 
çok yardımcı olan değerli menajerine ve 
eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile, bizim 
için önemli. Futbolcularımız bizim değer-
lilerimiz. Ancak futbolcularımızın eşleri en 
değerlilerimiz. Önemli bir ailenin parçası 
oldular. Ben süreç içinde, oynanacak lig 
süreci içinde kendisine fazla bir şey söy-
lemek istemiyorum. Marek, hepimizden 
daha fazla bilinç içinde."

"TRANSFER SÜRECİM 
DÜRÜST BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ"

Marek Hamsik ise Trabzonspor'da ol-
maktan dolayı çok mutlu olduğunu dile ge-

tirerek, "Transfer sürecimde Trabzonspor, 
çok dürüst süreç ilerletti. Hiç sorun olma-
dan, bütün süreç açık, net şekilde ilerledi. 
Benim için de en doğrusu ve en iyisi olan 
buydu. Avrupa Şampiyonası'na katıldığım-
da milli takımla o süreçte kafamın sadece 

oraya odaklanmasını ve sonrasında Trab-
zonspor'a nasıl yardımcı olabileceğimi, 
takımın başarılarında nasıl katkımın olabi-
leceğini düşünmem gerekirdi. Benim için 
de transfer süreci hızlı ve dürüst şekilde 
gelişti. Umuyorum birlikte mutlu ve harika 

bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.
Trabzon'a ilk geldiği andan itibaren 

taraftarların ilgisiyle karşılaştığını anla-
tan Hamsik, "Buraya geldiğim ilk günden 
itibaren insanların Napoli'de olduğu gibi 
futbola olan tutkularını görme fırsatı bul-
dum. Futbolda tam olarak olan budur. 
Taraftarların tezahüratlarını duymaktır asıl 
tutku. Ben de bunu burada yaşayacağım-
dan eminim. Geldiğim ilk andan itibaren 
burada bu tutkuyu görmüş oldum. Statta 
taraftarlarımızın o tezahüratlarını duymak 
için sabırsızlanıyorum." değerlendirme-
sinde bulundu.

Ağaoğlu'nun, bu sezon 300 bin forma 
satma hedeflerinin olduğunu, bu sezonki 
transferlerinin 5 biner forma satın alma 
sözü verdiğini belirtmesi üzerine de Ham-
sik, "Ben de forma almaktan memnun 
olurum. Umuyorum taraftarlarımız da bu 
mesajı alacaklardır. Bu rakama ulaşma-
mızda benim de katkım olursa, şehrin so-
kaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı 
görürsek bende bundan onur duyarım." 
ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine de başkan Ağaoğlu, 
Slovak oyuncunun bu sezonki forma elçi-
leri olduğunu söyledi. n AA

‘Burada olmaktan
dolayı mutluyum’

Trabzonspor daha önce 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu ve dün akşam şehre gelen Hamsik ile sözleşme 
imzalandı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde 

konuşurken, yeni transfer Marek Hamsik ise "Umuyorum birlikte mutlu ve harika bir sezon geçireceğiz." dedi
Mehmet Aurelio, 

Fenerbahçe’den ayrıldı

Kayserispor’da 
hazırlıklar sürüyor

Cüneyt Çakır
tarihe geçti

Fenerbahçe'de teknik kadroda bulunan Mehmet Aure-
lio, sarı-lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve 2020-2021 sezo-
nunda teknik heyet kadrosunda yer alan Mehmet Aurelio, 
sarı-lacivertlilere veda etti. 2020-2021 sezonunun tamam-
lanması ile birlikte Fenerbahçe'de şeref ve gururla yürüttü-
ğü görevinden ayrıldığını açıklayan Aurelio, "Fenerbahçe 
ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ve idari ekip yöne-
ticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe 
taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül ister-
di ki daha iyi ve daha güzel başarıları sizlere hediye edelim. 
Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur" 
dedi. n İHA

Hes Kablo Kayserispor’da futbolcular, bugün yapılan 
sabah antrenmanının ardından Acıbadem Kayseri Hastane-
si'nde sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni 
sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün topbaşı yaparak yeni 
sezona merhaba diyen Sarı-Kırmızılılar bugün sağlık kont-
rolünden geçmeye başladılar. Gruplar halinde devam 
edilecek olan kontrollerde yabancı oyuncuların gelmesi 
sonrası tamamlanacak. Önce kan ve idrar örnekleri veren 
futbolcular, daha sonra başta efor testi olmak üzere bir dizi 
sağlık testinden geçirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren rutin kontrollerin ardından sarı 
kırmızılı oyuncular tesislerine döndü. n İHA

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 
turunda yönettiği Hırvatistan-İspanya maçı ile tarihe geçti.

Çakır, bu karşılaşma ile Avrupa Şampiyonaları tarihin-
de en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 
2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da 
görev alma başarısı gösteren Cüneyt Çakır, 3 turnuvada 
toplam 9 maçta düdük çaldı. EURO 2020 ile üst üste üçün-
cü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 
56'sı A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 
200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya-İtalya fi-
nal ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da 
dördüncü hakemi olarak görev yaptı. n İHA

RRPPSS
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Yeni teknik direktörün çok yönlü bir de-
ğerlendirmeden geçtiğinin aktarıldığı açık-
lamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mut-
lak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, 
camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza 
atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün 
imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli 
futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi de-
tayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultu-
da, bugün açıklamayı planladığımız teknik 
direktörümüz ile ilgili imza aşamasına ge-
linmiş olmasına rağmen sözleşme süreci 
nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin 
nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik di-
rektörümüz birkaç gün içinde camiamız ve 
kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kul-
lanıldı.

ALİ KOÇ MAZBATASINI ALDI
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen 

olağan seçimli genel kurulda yeniden baş-
kanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu 
üyeleri, mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıkla-
maya göre, kulüp binasında gerçekleştiri-
len mazbata törenine Yüksek Divan Kurulu 
Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ile yeni 
yönetim kurulunun üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vefa 
Küçük, "Seçim sonuçlarının Fenerbahçe 
Spor Kulübüne hayırlar, uğurlar getirmesini 
diliyorum. Üç sene daha kulüp başkanımı-
zın görevini başarıyla sürdürmesini, başta 

sportif başarılar olmak üzere kulübümüzün 
bütün sporcularının muvaffak olması için 
elinizden geleni yapmanızı ve mali durumu-
muzun eskisinden daha iyiye gitmesini ve 
yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, 
genel kurulu üyelerimiz adına hassaten rica 
ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninde konuşan Ali Koç ise 
Vefa Küçük'e divan başkanlığı için teşekkür 
ederek, "İnşallah bu dönem geçen döneme 
göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel 
şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlu-
lukların olacağı, Fenerbahçe'nin hak ettiği 
yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı 
olacağına canı gönülden inanıyorum." şek-
linde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Yüksek Divan 
Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç 
ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını 
verdi. Mazbata töreninin sonunda hazırla-
nan pastayı Vefa Küçük ile Ali Koç birlikte 
kesti.
n AA

Fenerbahçe’de teknik
direktör belli oluyor

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının yeni teknik direktörünün birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını bildir-
di. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör 

anlaşmasının yeni sezonu ve gelecek yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapılacağı kaydedildi

Gaziantep FK’ya 
sakatlık testi uygulandı

Malatyasporlu Hadebe
Houston’a transfer oldu

Rizespor Cemali
Sertel’i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te, yeni sezon ha-
zırlıkları kapsamında futbolculara sakatlık risk analiz testi 
uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncuların 
fizik durumları hakkında detaylı bilgileri sağlamak ve sa-
katlık durumlarının minimize edilmesi amacıyla birtakım 
testler gerçekleştirildi. Testlerde futbolcuların dayanıklılığı, 
dengesiyle gücü, kontrol ve analiz edildi. Öte yandan kır-
mızı-siyahlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon 
hazırlıklarını sürdürecek. n AA

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Zimbabve-
li savunma oyuncusu Teenage Hadebe, ABD'nin Houston 
Dynamo Kulübüne transfer oldu. Sarı-siyahlı kulüpten ya-
pılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin transferinden 1,5 
milyon avro bonservis geliri elde edildiği bildirildi. Hadebe, 
2019-2020 sezonu öncesinde geldiği Malatya temsilcisinde 
2 sezonda 53 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 de UEFA Avru-
pa Ligi ön eleme maçı oynadı. n İHA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Ba-
şakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı. 
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ce-
mali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol 
Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi. "Cemali Ser-
tel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, 
futbolcuya başarı dilendi. n İHA

Başkan Remzi Ay’ın durumu iyiye gidiyor Spor okullarının açılış töreni yapıldı
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-

derasyonu, geçtiğimiz günlerde kalp 
krizi geöçirerek hastaneye kaldırılan 
Başkan Remzi Ay için bir açıklama 
yayınlandı. Açıklamada şu ifadele-
re yer verildi: “Geçtiğimiz günlerde 
ciddi bir kalp rahatsızlığı sonucu 
Medova Hastanesi’ne kaldırılan ve 
ilk müdahalesi burada yapılan Fe-
derasyon Başkanımız Remzi Ay’ın 
nakledildiği Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde durumu ile 
ilgili devam eden tedavi sürecinde 
şu ana kadar uyutulmaktaydı.

Pazartesi sabahı son durumu ile 
ilgili yarı uyanmasının ve bilincinin 
yerinde olduğu küçük de olsa el-kol 
komutlarına tepki verdiği ve doktor-
lar; ilk güne nazaran son durumunun 
iyi olduğu ve iyileşme sürecinin 
hızlandığını belittiler. Bu süre zarfı 
içinde; amatör spor ailemizin tüm 
paydaşları, Konya GSİM teşkilatı-
mız, resmi-özel kurumlarımız, basın 
mensuplarımız, Ankara’dan GSB 

yetkililerimiz, Federasyon temsil-
cilerimiz, farklı şehirlerinden GSİM 
teşkilatlarımız, ASKF başkanlarımız 
bizzat hastaneye gelerek ya da tele-
fon, mesaj ve sosyal medya aracı-
lığıyla acil şifa dileklerini ileten ve 
dualarıyla başkanımızın ve ailesinin 
yanında olan tüm sevenlerine ve 

dostlarına teşekkür ederiz.  İnşallah 
başkanımız eski sağlığına kavuşarak 
aramıza en kısa sürede dönecek ve 
sağlığına kavuştu haberini sizlerle 
paylaşmanın mutluluğunu hep birlik-
te yaşayacağız, yaşatacağız.”Remzi 
Ay’ın bugün tamamen uyandırılması 
bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü bünyesindeki GSB Spor 
Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okul-
ları’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Karatay Spor ve Kongre Merke-
zi’nde yapılan açılış törenine Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, Kon-
ya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin ile  antrenörle-
ri, sporcuları ve sporcuların aileleri 
katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan GSB Spor Okulları ve 
GSB Engelsiz Spor Okulları açılış 
töreninde Wushu, Taekwondo ve 
Cimnastik branşlarında yapılan 
gösterileri yeni kayıt olan minikler 
ve aileleri heyecanla izledi. 

Özellikle İlkokul ve ortaokul ça-
ğında ki çocuklarıın yaz aylarında 
serbest zamanlarını, en iyi şekil-
de değerlendirmeleri için uzman 
antrenörler nezaretinde aynı anda 

binlerce çocuğa ve gence hizmet 
verecek şekilde planlanan GSB 
Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor 
Okulları Atletizm, Badminton, Bas-
ketbol, Bisiklet, Cimnastik, Eskrim, 
Futbol, Güreş, Halter, Halk Oyunla-
rı, Hentbol, Hokey, Judo, Karate, 
Masa Tenisi, Okçuluk, Taekwondo, 
Tenis, Voleybol ve Yüzme branşla-
rında ücretsiz olarak hizmet vere-
cek. 
n SPOR SERVİSİ

Harun Tekin
Kasımpaşa’da

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son ola-
rak Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli file bekçisi 
Harun Tekin'i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ku-
lüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerin-
den geçirilen 32 yaşındaki kaleci ile Kemerburgaz 
Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır 
bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ka-
riyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen 
Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi 
korudu. n AA

Beşiktaş’tan CAS açıklaması
Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp 

Finansal Kontrol Kurulu Yargı Ko-
misyonunun vadesi geçmiş borç-
larla ilgili verdiği cezaya yaptığı 
itirazı Uluslararası Spor Tahkim 
Mahkemesi'nin (CAS) kısmen ka-
bul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, UEFA Finansal 
Fair Play Regülasyonunun vadesi 
geçmiş borçlara ilişkin hükümle-
rinin ilgili süreler içinde yerine 
getirilmediğinden dolayı 2021-
2022 UEFA gelirlerin yüzde 15'ine 
el konulacağını, ancak 30 Eylül 
2020 itibarıyla tespit edilen va-
desi geçmiş borçların 30 Haziran 
2021'e kadar ortadan kaldırılması 
durumunda yaptırımın uygulan-
mayacağının kendilerine tebliğ 
edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "CAS kararı şir-
ketimizin UEFA Finansal Fair Play 
Regülasyonunun vadesi geçmiş 
borçlara ilişkin hükümlerini ilgili 

süreler içinde yerine getirme-
diği, bu sebeple de 2021-2022 
UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine 
el konulacağını, ancak ilgili borç-
larımızı 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar ortadan kaldırdığımız du-
rumda ilgili yaptırımın uygulan-
mayacağını ve bununla birlikte 
bu süre zarfında alacaklıların 

haklarından feragat etmeleri veya 
yetkili mahkeme kararınca 30 Ha-
ziran 2021 tarihine kadar vadesi 
geçmiş borçların sadece bir kıs-
mının ödenmesi gerektiğine karar 
vermesi durumunda şirketimizin 
daha düşük tutar ödemesine izin 
verileceğini tebliğ etmektedir." 
ifadeleri kullanıldı. n AA
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Sumak Metal’in ikinci kuşak sahibi Mustafa Sumak, “Makine ekipmanlarını artırmak ve daha 
iyi hizmet verebilmek en büyük hedefimiz. Bunun için kendimizi sürekli yeniliyoruz” dedi.

‘En büyük hedefimiz 
şehre katkı sunabilmek’

Sektörü ve özel hayatı ile ilgili 
10’Lar Dergisi’ne samimi cevaplar 
veren Sumak Metal’in ikinci kuşak 
sahibi Mustafa Sumak, “Hem kendi 
işime bakmak ve kendimi geliştir-
mek istiyorum. İşlerimizi daha da 
geliştirerek Konya’ya katkı sunmak 
istiyorum” dedi.

Mustafa Sumak kimdir?
Babam bu işin içinde olduğu için 

onu gözetleyerek izleyerek bu işe 
başladık.1996 doğumluyum Selçuk 
Üniversitesi Bilgisayar mezunuyum 
ayrıca açık öğretimde hukuk bölümü 
okuyorum. Üniversite hayatım güzel 
geçti İrlanda’ya gittim ve dil öğren-
dim. 

Sumak Metal’in hikayesini din-
leyebilir miyiz?

Sumak Metal Değirmen Mak. 
Pet. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
2008 yılında kurularak faaliyetlerine 
başladı. Konya Büsan Özel Organize 
Sanayi'ndeki toplam 4 000m&sup2; 
kapalı alanda CNC Lazer Kesim ve 
Büküm üretimini sürdürmekteyiz. 
Sumak Metal'in kuruluşu her ne ka-
dar 2008 yılında olsa da sanayi sek-
töründe ki faaliyetimiz çeyrek asra 
yaklaşıyor. Bu süre içerisinde sağla-
dığımız birikim ve deneyimi Sumak 
Metal'de ortaya koyduk ve başta Al-
manya, İngiltere, Fransa, Letonya, 
Hindistan ve Pakistan olmak üzere 
birçok ülkeye metal ürünleri ve De-
ğirmen Makinaları ihraç ederek milli 
ekonomimize büyük bir katkı sağla-
maya çalışıyoruz.

Sumak Metal büküm ve metal 
üzerinden hizmet veriyoruz. Pa-
yidars, zigon sehpa ve orta sehpa 
olarak bu işe girdik ben biraz daha 
Payidars’tayım. Yani bu bölümün 
sorumlusuyum. 2018 yılında açtık 3 
yıldır bu işteyim. Yurt içi ve yurt dışı 
çalışıyoruz. Yıkama makineleri yap-
tık ve yapıyoruz. Yavaş yavaş emin 
adımlar ile yürüyoruz.2008 yılında 
başladığımız Sumak Metal ilerleyen 
yıllarda halı yıkama makineleri ve 
Payidars olmak üzere işimizi daha da 
kurumsallaştırarak ilerliyoruz.  Tam 
anlamıyla Payidars olarak 2018 hazi-
ran ayında İrlanda’ya gidip İngilizce 

öğrenip ülkemize geri dönüp bu işe 
başladık.

İrlanda’daki iş hayatı ile Kon-
ya’daki iş hayatı arasında ne gibi 
farklar var?

İrlanda’da biraz daha imkanlar 
fazla, yurt dışındaki ülkeler biraz 
daha farklı. Çok küçük bir yer. Bizim 
burada eğitim yok. Ufacık çocuklara 
bile o kadar güzel eğitim veriliyor. 
Orada ailenin verdiği eğitim bile her 
şekilde kayda değer, bizim ülkemiz-
de eğitim yok bence. Ticari anlamda 
bir kıyas yapsak Konya diğer illere 
göre üretim ve ticaret olarak ileri 
safhada ve sanayimiz çok  büyük ve 
gelişmiş. Konya dışında sanayi bu 
kadar gelişmiş değil.

Pandemi süreci nasıl geçti?
Pandemi sürecinde 7/24 çalıştık 

elhamdülillah. Biz çalıştık ama va-
tandaşlarımıza üzüldük ancak bizim 
için pandemi dönemi yükselişle de-
vam etti.

Payidars nasıl başladı?
Payidars olarak evlerde olan üçlü 

sehpalar, orta sehpalar üretiyoruz. 
Bunların satışını internet üzerinden 
de yapıyoruz. Firmalara ve vatanda-
şa da talep üzerine ürün yapıyoruz. 
Şu anda internette 500-600 adet 
farklı ürünümüz bulunmaktadır.
Türkiye’nin her iline bizden ürün 
gidiyor ancak İstanbul daha ağırlıklı. 
Payidars olarak bir ARGE bölümü-
müz var ve her gün yeni ürün ekli-
yoruz.

Vatandaş neden sizi tercih edi-
yor?

Hızlıyız çünkü müşterilerimiz si-
pariş verdiği andan itibaren oldukça 
hızlı ve aynı gün içinde çıkarıyoruz.

Pandemi döneminde devlet 
desteği kullandınız mı?

Devlet desteği aldık, alıyoruz da 
devletimiz her zaman arkamızda 
durdu yeterli oldu mu diye sorarsa-
nız bizim için yeterli. Devletimiz çok 
büyük hamdolsun. 

Yerel yönetimlerden beklentile-
riniz neler, hafta sonu yasakları hak-
kında neler düşünüyorsunuz?

Devletimiz bu yönden esnek 
davranmaya başladı esnek olmamalı 
diye düşünüyorum bazı illerimi açıl-
dığı zaman artan vaka sayıları orta-
da.

Okul döneminde de işe gelip gi-
diyor muydunuz?

Tabi ki okuldan çıkıp hemen iş 
yerine gelirdik, biz de hevesle zevkle 
yapmaya çalıştık. Babamın bize çok 
artısı oldu payı çok fazla bizde.

Fabrikada babanız ile ilişkileri-
niz nasıl?

Babam bize tokat atmaz ama 
bakışı yeter, hepimizin arası iyi, her 
şeyde aramız iyi. Elimizden tutup yol 
gösterdi. 

İş haricinde neler yapıyorsunuz?
Arabalar ile ilgim var. Yurt dışına 

çıkmayı ve gezmeyi severim.
Genç girişimcilere tavsiyeleriniz 

neler?
Herkes okuyacak diye bir şey 

yok. Okumuş olmak için okumamak 
gerek. Herkes okumaya hevesli an-
cak üniversitelerimizden mezun olan 
öğrencilerimiz hiçbir şey bilmiyor. 
Şu anda kalifiye eleman sıkıntısı çe-
kiyoruz. Gençler kısa yoldan zengin 
olmanın hayalini kuruyorlar. Şuan 
ben açıktan avukatlık okuyorum ve 
okumanın yeri zamanı yok.

En çok hangi işi yaparken zevk 
alıyorsunuz?

Müşterilerle birebir muhabbet-
te bulunuyorum. Sehpa başı bekli-
yorum, çizim yapıyorum. her şeyin 
başında bekliyorum. Ben bu işin 
mutfağından yetiştim. En ince de-
tayına kadar her şeyi bilirim ve takip 
ederim.

STK çalışmalarınız var mı?
Müsiad’ta toplantılarımız oluyor 

ve oralarda kendi sektörümüzü anla-
tıyoruz ve orada yol göstermeye ça-
lışıyoruz. Bu STK’lar sayesinde yurt 
dışına biraz daha kolay ulaşabiliyoruz 
ve yeni çevre ve yeni insanlar tanı-
yoruz.

Nihai hedefiniz nedir?
En büyük hedefim istihdamı ar-

tırmak. İnsanlara yeni iş kapısı aç-
mak çok güzel bir şey. Bu konuda 
sıkıntımız da var tabi. Dediğim gibi; 
kalifiye eleman yetişmiyor. Gençler 
masabaşı iş istiyor. Şu anda personel 
ilanımız var ama başvuru yok.

Bundan 20 yıl sonra kendinizi 
nerede görüyorsunuz?

İnşallah ben şu an açıktan hukuk 
okuyorum. Onu bitirip avukat olmak 
istiyorum. Hem kendi işime bakmak 
ve kendimi geliştirmek istiyorum. 
İşlerimizi daha da geliştirerek Kon-
ya’ya katkı sunmak istiyorum.

Mustafa Sumak

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, çeşitli temaslar için bulunduğu kent-
te İttifak Holding Konyaspor’un Kayacık 
Tesisleri'nde kulüp yönetimi ve Konyalı iş 
insanlarıyla bir araya geldi. Kurum, yaptığı 
konuşmada, 5 Haziran'daki kongrede Kon-
yaspor Kulübü Başkanı seçilen Fatih Özgök-
çen'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özgökçen'in başkanlığa birbirinden de-
ğerli 21 yönetim kurulu üyesiyle seçildiğini 
belirten Kurum, "Hem Fatih Başkanımızı 
hem yönetimimizi tebrik ediyor, muvaffa-
kiyetler diliyorum. Tabii Konya'mız hem 
bölgesi için hem ülkemiz için çok önemli 
illerimizden biri. Konyaspor'umuz da bizim 
en önemli değerimiz, en önemli varlığımız. 
Aslında Anadolu için çok önemli bir değe-
rimiz. 99 yıldır ülke sporuna hizmet veren, 
başarıdan başarıya koşmuş bir takımımız." 
ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un 100. yılını kutlama süre-
cine girdiğini hatırlatan Kurum, "İstiyoruz 
ki 100. yılında Konyaspor’umuz hakika-
ten altyapısıyla, tesisleriyle, 42 bin kişilik 
stadyumuyla örnek bir kulüp olsun. Yerli 
futbolcularımızın yetiştiği, ülkemize, milli 
takımımıza hizmet verdiği ve başarıyı en 
üst seviyeye çekecek bir kulüp olsun. Tabii 
futbol kulüplerini işletmek ve bu başarıyı 
sağlayabilmek ancak altyapıyla mümkün 
oluyor, ancak kendi kendine yeten bir kulüp 
olmakla olabiliyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin Konyaspor'un 
altyapı tesisleri için hızlı bir çalışma yürüte-
ceğini dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Bu yıl bitmeden altyapı tesislerimizi 
buraya taşıyacağız ve tüm yaş gruplarına 
hitap eden bu tesiste futbolcularımız ye-
tişecek. Burada yetişmiş futbolcularımız 

Konyaspor'umuza, ülke sporuna hizmet 
edecek. Buradan milli takıma 1-2 tane de-
ğil, 3-4-5 futbolcu verebileceğimiz ve alt-
yapı tesisleriyle örnek, 3-4 yaşında alınıp 
17-18 yaşında ülke sporuna katkı sağla-
yacak sporcular yetişsin istiyoruz. Bunu ilk 
önce futbolla başlatacağız, akabinde tüm 
branşlarda liderliğe, ilk 5’e oynayabilecek 
ve devamında da inşallah Bursapor'umuz 
gibi, Başakşehir’imiz gibi şampiyonluğa 
oynayabilecek bir takım olsun istiyoruz. 
Konyaspor’un, Konya’nın bu potansiyeli 
var. Burada inşallah birlik, beraberlik ruhu 

içinde bu başarıları yakalamak istiyoruz."
‘ONU BÜYÜTECEĞİZ’

Kurum, Konya sevdalısı bir bakan ola-
rak kulüp için elinden gelen her şeyi ya-
pacağını vurgulayarak, "Konyaspor, bizim 
yavrumuz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan 
başarıya hep birlikte koşturacağız. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da adın-
dan hep başarılarla bahsedeceğimiz bir 
kulüp olsun istiyoruz. Bunu da inşallah hep 
birlikte, birlik, beraberlik ruhunu en üst se-
viyeye çıkararak yapabiliriz. Bugüne kadar 
Konyaspor’umuza hizmet etmiş tüm teknik 

adamlarımıza, yöneticilerimize, sporcuları-
mıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullan-
dı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgök-
çen de Bakan Kurum'a ziyareti dolayısıyla 
teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından bası-
na kapalı devam etti. Kurum'a ziyaretinde 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletve-
killeri ve merkez ilçe belediye başkanları da 
eşlik etti. n SPOR SERVİSİ

Kurum: Konyaspor 
bizim yavrumuz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İttifak Holding Konyaspor’a bir ziyarette bulundu. Bakan Kurum yaptığı 
açıklamada, “Konyaspor, bizim yavrumuz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan başarıya hep birlikte koşturacağız. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adından hep başarılarla bahsedeceğimiz bir kulüp olsun istiyoruz." dedi

Oğulcan Ülgün ile 
prensipte anlaşıldı

Konyaspor’da 3 
arsa satılacak

Mücahit Atalay’a
teşekkür edildi 

İttifak Holding Konyaspor, dış transferde ilk transferini 
gerçekleştirdi. Yeşil-Beyazlılar, Altınordu forması giyen 
orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün ile anlaşma sağladı. 
Transfer sürecinde birçok isimle görüşen ve görüşmeleri-
ni sürdüren Konyaspor’da ilk somut adım atıldı. Altınordu 
ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Oğulcan Ülgün ile 
kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor. 23 
yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 31 karşılaşmada 
forma giyerken 2 gollük bir performans sergiledi. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bünye-
sinde bulunan 3 adet arsayı satışa çıkardı. 320 milyon TL ci-
varı borcu olan Yeşil-Beyazlılar söz konusu 3 arsayı satarak 
gelir elde etmek istiyor. Karatay ilçesinde yer alan arsaların 
ihalesi 7 Temmuz Çarşamba günü Medaş Konya Büyük-
şehir Stadyumu’ndaki toplantı salonunda açık artırma ile 
satışa sunulacak. Bu arsalardan gelecek gelir ile borcu en 
aza indirmek isteyen Konyaspor yönetimi istediği geliri elde 
ettiği takdirde bir nebze olsun rahatlayacak. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, takımdan ayrılan Mü-
cahit Atalay’a teşekkür etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan 
açıklamada, “Mücahit Atalay'a teşekkür ederiz. Karatay 
Termal 1922 Konyaspor'umuzun futbolcularından Mücahit 
Atalay'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesh edilmiş olup, 
kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür 
eder, Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” de-
nildi. n SPOR SERVİSİRRPPSS

Pandemi nedeniyle kapalı kaldığı-
mız bir dönemin sonuna yaklaştık. Tü-
nelin ucundaki ışığı görmeye başladık. 
Her ne kadar vakalar tam olarak bitmiş 
olmasa da aşı çalışmalarıyla birlikte bü-
yük ölçüde kontrol altına alındığı varsa-
yılıyor. 

Pandemi döneminde insanlar pek 
çok alışkanlıklarından uzak kaldı. Uzak 
kaldıkça da bu alışkanlıklarına duyduk-
ları hasret ve özlem arttı. 

Bunun en bariz örneğini sporda, 
spor içerisinde de futbolda görüyoruz. 

Geride kalan 1,5 yıla baktığımızda 
neredeyse hiçbir sportif etkinlikte seyir-
cilere yer ayrılmadı, şartlar bunu gerek-
tirdiği için ayrılamazdı. 

Halbuki, kanaatimce spor seyirciyle 

güzeldir… Pandemi sürecinde görevli 
olarak Konyaspor’un birkaç maçına 
gittiğimde seyircisiz yapılan sporun ne 
kadar sönük, vasat ve sıradan oldu-
ğunu gözlemlemiştim. Ve o dönemde 
oynanan maçlara bakıldığında seyirci 
gücünü arkasına almayan takımların da 
oynadıkları oyundan zevk almadıkları 
bariz ortadaydı…

Şimdi önümüzdeki döneme baktı-
ğımızda;

Konyaspor 99’undan gün alıp ‘asır-
lık çınar’ deyiminin içini tam manasıyla 
doldurmaya ve 100 yaşına ulaşmaya 
çok yaklaştı…

1,5 yıldır stat kapısından gireme-
yen on binlerce taraftarda da özellikle 
bu yıl özlem hat safhaya ulaştı. Zira 

100. yılını kutlayacak olan 
Konyaspor’a taraftar kalbi 
desteğinin yanında daha 
yakından, izleyerek, teza-
hürat ederek, 12. adam 
rolüne bürünerek destek 
vermek istiyor. 

Süreç nasıl işler, ne-
reye gider bilmiyoruz ama 
bu yıl en azından kısmi 
olarak maçlara taraftar-
ların alınacağı yönünde 
duyumlarımız mevcut. 

Konya’nın sportif anlamda böylesi 
önemli bir süreci yaşadığı zaman dili-

minde Konyaspor, genel 
kurula giderek yeni yöne-
timini belirledi. Başta Baş-
kan Fatih Özgekçen olmak 
üzere yeni yönetimde yer 
alan tüm isimlere hayırlı 
başarılar diliyorum. Taşın 
altına belki görünürde 
Özgökçen ve yönetimi el 
koydu ama geri planında 
bu şehrin tamamının eli-
nin o taşın altında olduğu-

na da gönülden inanıyorum. 
Zira Çevre ve Şehircilik Bakanımız 

Murat Kurum’un da Konya programın-

da Konyaspor’un yeni yönetimine özel 
olarak ziyaret gerçekleştirmesi, Bakan 
Kurum’un şehrin sadece çehresiyle 
değil, önemli bir markası olan Kon-
yaspor’la da yakından alakadar olduğu-
nun bir göstergesi. 

100 yaşını dolduracak olan Kon-
yaspor için 100. yılda şampiyon olması 
her Konyasporlu’nun arzusudur. Mev-
cut şartlar ile bu arzuyu dillendirmek 
bile pek yerinde olmaz belki ama ben de 
her Konyaspor gibi Konyaspor’un 100. 
yılında şampiyonluk yaşamasını hayal 
edenlerdenim. Ne diyelim, Konyaspor 
için yeni sezonun hayırlı ve uğurlu ol-
masını dileyelim.

Tabi bir taraftan da pandemi döne-
minde geciken genel kurullar üst üste 

yapılmaya başladı. Şehirde faaliyet gös-
teren pek çok sivil toplum örgütü ve bu 
örgütlerin üst kurullarında genel kurullar 
yapılıyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Konya Şubesi ve TSYD Genel 
Merkezi de genel kurullarını gerçek-
leştirdi. Konya’da meslek büyüğümüz 
Murat Dönmez güven tazelerken, TSYD 
Genel Merkezi’ne Başkan Yardımcısı 
sıfatıyla Konya’dan yine mesleğimizin 
duayenlerinden, özellikle spor gazete-
ciliği alanında yıllardır emek veren, bu 
emeğin verdiği tecrübesini de yanına 
alan Recep Çınar’ı gitmiş oldu. 

Her iki isme de hayırlı olmasını te-
menni ederek, yazımı burada noktalıyo-
rum. 

Kalın sağlıcakla…

KONYASPOR’U ÖZLEDİK

rasimatalay@konyayenigun.com
RASİM ATALAY


