
Hotamış’a 16 
derslikli İHL

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Karapınar’a bağlı Hotamış 
Mahallesi’nde 16 derslikli İHL ka-
zandırıldı. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, okulun hayırlı olmasını diledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kurumsal yapı tamam

Konya Teknik Üniversitesi’nde kurumsal yapı oluşturulmuş durumda. Bu 
kapsamda üniversitenin logosu, yönetimi oluşturuldu, resmi web sayfası da 

“konyateknik.edu.tr” olarak yayın hayatına geçirildi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Noter, kolaylık sağladı

Uzun zamandır galericiler esnafının beklentisi olan 18. Noter, Galericiler Sitesi 
içerisinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar Galericiler Sitesi içerisindeki 

noter sayesinde araç alım satım devirlerini anında gerçekleştirebiliyor.
n HABERİ SAYFA 17’DE
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2 bin 720 fişekle
Türkiye rekoru!

Meram’ın cazibesi artıyor Acımız tabuta sığmadı...
Meram Belediyesi tarafından 
Belediye Hizmet Binası yanında 
yapımı gerçekleştirilen Çarşı Me-
ram düzenlenen tören ile açıldı. 
Geleceğe hazır bir Meram’ın te-
mellerini oluşturduklarını ifade 
eden Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Çarşı Meram, 
alternatif cazibe merkezle-
rinden biri olacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Hakkari Yüksekova’da 
PKK’nın terör saldırısında 

şehit olan Nurcan Karakaya ve 
11 aylık bebeği törenle mem-

leketine uğurlandı. Eşini ve 11 
aylık oğlunu kaybeden Astsubay 

Çavuş Karakaya, “İki canımız vardı, 
ikisini de vatan için feda ettik. Allah 

milletimize, devletimize, askerimize, 
polisimize zeval vermesin” dedi.

n HABERİ SAYFA 16’DA

Eskiler dönüşecek
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, önümüzdeki dönemde Selçuklu’da yapılacak 

çalışmaların ipucunu verdi. Başkan Pekyatırmacı, eskiyen alanların yenileceğini söyledi
YENİ BİR ANA 

ARTER MÜJDESİ
Yeni döneme ilişkin dikkat 
çeken bir ayrıntıyı paylaşan 
Pekyatırmacı, “Önümüzde-
ki dönemde şehrin eskiyen 
alanların dönüştürülmesi ile 
ilgili faaliyetler ön plana çı-
kacak gibi görünüyor” dedi. 
Ayrıca Pekyatırmacı Yeni 
Meram Tıp Fakültesi’nden 
başlayıp, Beyhekim Hasta-
nesi’ne kadar gidecek bir 
yolun da müjdesini verdi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

YEREL SEÇİM 
DOPİNG OLACAK

Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı 
ziyarette Yenigün Gaze-
tesi’ne özel açıklamalar-
da bulundu.  Şehir içeri-
sinde kalan Eski Sanayi 
ve Karatay Sanayi bölge-
sindeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarına değinen 
Başkan Pekyatırmacı, ye-
rel seçimlerin ardından 
bu bölgedeki çalışmala-
rın hızlanacağını söyledi.

Genç MÜSİAD’da konuşan KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “ Her zaman amacımız, kepenk kapa-
tan esnaftan ziyade yeni vergi levhaları alan esnaf ve 
sanatkarlar oluşturmak olmuştur. Bu çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘KEPENK KAPATAN 
ESNAF OLMAYACAĞIZ’

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Konyalı Hasan Bü-
yükdede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. 
Büyükdede aynı zamanda  Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nda Bakan Yardımcısı olarak da görev yapacak.
n HABERİ SAYFA 4’TE

CUMHURBAŞKANI’NA 
KONYALI BAŞDANIŞMAN

Yaptığı çalışmalar 
ile kısa sürede adını 
duyuran ERKONSİAD, 
geleceğe yönelik 
hedefleri ile ülke ekono-
misine katkı sağlamayı 
amaçlıyor. ERKONSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Avukat Ali Süzgün, 
“Amacımız Ereğli 
markasını dünyaya 
duyurmaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya-Ankara Karayolu 70’inci kilometresinde kum fır-
tınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik ka-
zalarında 2’si ağır 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 
Kazada 2’si ağır 17 kişi yaralandı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

KUM FIRTINASI 
PERDE GİBİ İNDİ

EREĞLİ MARKASINI
DÜNYAYA AÇIYORLAR

4 Konyalı devler liginde

Türkiye’nin 500 büyük şirketini 
ortaya koyan Capital500 araştırması 

açıklandı. Listede 
Konya’dan Konya Şeker,  Erser Grup 
Tarım Ürünleri, Eti Alüminyum ve 

Adese olmak üzere 4 şirket yer aldı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük 

500 şirketinin ciroları nominal 
olarak yüzde 31,0, reel olarak da 

yüzde 18,3 büyüdü. Şirketlerin kârı 
da nominal yüzde 67,1, reelde de 

yüzde 50,8 arttı. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Ahmet Pekyatırmacı 
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Meram Belediyesi tarafından Be-
lediye Hizmet Binası yanında yapımı 
gerçekleştirilen Çarşı Meram düzen-
lenen törenle açıldı.  İçerisinde fitness 
salonu, yüzme havuzları, ticari alan-
lar, ofis ve restoran bulunan Çarşı 
Meram’ın açılışına  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Selçuklu Belediye Başkan 
Vekili Faruk Ulular, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Meram Kayma-
kamı Resul Çelik, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, AK Parti Gençlik Kol-
ları Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti İl 
ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üye-
leri ile çok sayıda davetli katıldı. 

MERAM’I YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİK 
Daha yeşil daha temiz ve yaşam standar-

dı daha yüksek bir Meram’ı, birçok anlamda 
yeniden şekillendirdiklerini ve geleceğe ha-
zır bir Meram’ın temellerini oluşturduklarını 
ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Yerel yönetimler olarak, tüm mesai-
mizi sizlerin beklentilerini en üst seviyelerde 
karşılamak için çalışıyoruz. Halkımızın kul-

lanımına açtığımız birçok tesis bunun açık 
kanıtıdır. Rabbime şükürler ediyorum ki, 
verdiğimiz sözlerin ötesinde, günün gelişen 
ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenen halkı-
mızın taleplerine de olumlu yanıtlar vererek 
çalışıyoruz. Daha yeşil daha temiz ve yaşam 
standardı daha yüksek bir Meram’ı, birçok 
anlamda yeniden şekillendirdik. Geleceğe 
hazır bir Meram’ın temellerini oluşturduk. 
Meram, geleceğe hazırdır. Sosyal ve kültü-
rel alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, tesisleriyle, 
koruma altına alınan tarihi dokusuyla Me-
ram; geleceğimizin en yüksekte parlayan 
yıldızı olarak, şehrimizin yük akı olarak ismi 
anılmaya devam edecektir. Asla yorgunluğa 
düşmeden, her gün yeni bir heyecanla, Be-
lediyemizin tüm personeliyle birlikte azimle 
çalıştık. Ve her gün hizmet çıtamızı daha da 
yükseğe çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. 
Aslında birlikte başardık; siz talep ettiniz, biz 
yaptık” ifadelerini kullandı. 
ÇARŞI MERAM BÖLGEMİZE YENİ BİR SOLUK 

GETİRECEK 
Çarşı Meram ile bölgedeki önemli bir ek-

siği doldurmak için tasarlandığını ifade eden 
Toru, “Açılışını yaptığımız Çarşı Meram, böl-
gemizdeki önemli bir eksiği doldurmak için 
tasarlanmıştır. Bizim medeniyetimiz; cami-
ler ve yanındaki bedestenleri, çarşıları mer-
kez alarak gelişmiştir. Bedesten kültürümüz; 
insanımızın ticari ahlakını göstermesi yanın-
da; kendi yaşantısını kurma, geliştirme ve 
geleceğe güven duyma üzerine, insanımızın 
becerilerini geliştiren, uygulama ve yaşam 
alanlarıdır. Ticari ahlakı düzgün olmayan bir 
toplumun ayakta kalması mümkün değildir. 
Teraziyi doğru tutmayan insanın; devletine, 
milletine hayrı olmayacağı bilinen bir ger-
çektir. İşte bu noktada bedestenler, çarşılar, 
önemli bir görev üstlenerek adeta gönüllü 
insan yetiştirme, dürüst vatandaş yetiştirme 
kurumları gibi görev yapmışlardır.  Toplum 
dinamizminin ateşlendiği, ekonominin yön-
lendirildiği bedestenler, kültürümüzün vaz-
geçilmezleri arasında daima ilk sırada yer 
almışlardır. Bu düşünceden hareketle; böl-
gemizde eksikliği hissedilen çarşıyı hizmete 
sunarken, Çarşı Meram’ın, ilçemizde kısa 
bir süre içerisinde alternatif cazibe merkez-
lerinden biri olacağı düşüncesindeyiz. 6137 
metrekare  arsa üzerine inşa edilen tesisi-
mizin toplam inşaat alanı yaklaşık olarak 18 
bin metrekaredir. Tesiste 2 adet  yarı olim-
pik yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, 
sauna ve buhar odalarının yanı sıra 28 adet  
dükkân ile 28 adet . ofis ve 1 adet  restoran 
bulunmaktadır.Bölgemizdeki ticari haya-
ta renkli bir soluk getirecek olan Çarşı Me-
ram’ın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

MİLLET KIRAATHANELERİNDEN İLKİNİ 
MERAM’DA OLUŞTURACAĞIZ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın projelerinden olan Millet Kıraatha-
nelerinden ilkini Meram’da oluşturmaya 
başladıklarını ifade eden Toru, “Cumhurbaş-
kanımızın projelerinden olan Millet Kıraat-
hanelerinden ilkini Meram’da oluşturmaya 
başladık. Toplam 400 metrekare’lik alanda 
aynı anda 130 kişinin faydalanacağı Millet 
Kıraathanemizde okuma salonları, kütüp-
hane, dinlenme alanları, internet kafe, zekâ 
oyunları bölümü, Etnospor oyun alanları yer 
alacak. Türkiye’de bir ilk olarak görme en-
gelli kardeşlerimize yönelik, baskılı olarak 
çıktı alabilecekleri yazıcılar ve sesli kitapla-
rımız da kıraathanemizde bulunacak. Cum-
hurbaşkanımızın projelerinden birisini ilk 
olarak Meram’da gerçekleştirecek olmanın 
sevinciyle, önümüzdeki günlerde açılışını 
hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

KONYAMIZI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ 
Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay da konuşmasına Hak-
kari’nin Yüksekova ilçesinde, 
astsubay eşini ziyarete gittiği 
üs bölgesinden evine oto-
mobille dönerken, PKK’lı te-
röristlerin yola tuzakladığı el 
yapımı patlayıcının infilak et-
mesi sonucu şehit olan anne 
ve bebeğini anarak başladı. 
Altay, “Hakkari’nin Yükse-
kova ilçesinde Nurcan Kara-
kaya kardeşimiz ve 11 aylık 
evladı Mustafa Bedirhan Ka-
rakaya’ı teröre şehit verdik. 
Terör her yönü ile kötü ya-
nını kadın ve çocuklara karşı 
şahitlik etmiş olduk. Terörün 
her türlüsünü kınıyoruz. Şe-
hitlerimiz ilk şehitlerimiz de-
ğil. İnşallah son şehitlerimiz 
olur. Devletimiz her alanda 
terör örgütleri ile mücadele 
etmeye devam ediyor. Saha-
da güvenlik güçlerimizin kar-

şısında duramayan alçaklar da bu tür 
menfur saldırılarda  bulunmaya davet 
ediyorlar. Ama şunu bilsinler ki Türk 
milleti güçlüdür ve  bu terör belası-
nın üstesinden gelecektir. Allahın izni 
ile. Tesisimizin hayırlı olmasını te-
menni ediyorum ve Meram Belediye 
Başkanımızı tebrik ediyorum. 1989 
yılından itibaren hem ilçe belediye-
lerimiz, hem de Büyükşehir Beledi-
yemiz Konya’yı güzelleştirme çabası 
için çalışmalar yürütüyoruz. İlçelerin-
de yaşadığımız en büyük fark ilçele-
rimizin kendi tesislerini oluşturması. 
Bugün de merkezi olması noktasında 
önemli bir tesisin hayata geçtiğine şa-
hitlik ediyoruz. Bu merkezin etrafında 

ulaşımı rahatlatmak için önemli çalışmalar 
yürütüyoruz. Hemen Çarşı Meram’ın önün-
de başlayan ve Antalya Çevre Yoluna kadar 
devam eden 2 bin350 metrekarelik uzunlu-
ğunda, 40 metre genişliğinde Gazze Cadde-
si’nin tamamlanması için çalışıyoruz. Antal-
ya yolu itibari ile bir şeridin asfaltlanmasına 
başladık. 2 etap  olarak da Çarşı Meram’ın 
önünden başlayarak  şehir caddesine ola-
cak kısmına kadar kamulaştırma çalışmaları 
tamamlandı. İnşallah orası açıldığı zaman 
Meram ilçemizi Selçuklu ilçesine bağlayacak 
önemli bir arter oluşmuş olacak. Bununla 
birlikte şehrimizdeki trafik yoğunluğunu 
azaltmak için projeler üretiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ŞEHRİMİZN 
BÜYÜMESİ ADINA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da 
16 yıldır Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi 
adına Cumhurbaşkanı ve hükümetinin çalış-
tığını belirterek, “16 yıldır bu ülkenin kalkı-
nıp gelişmesi adına Cumhurbaşkanımız ve 
hükümeti bütün gayretini gösteriyor.  15 yıl-
da da  yerel yönetimlerde  belediye başkan-
larımız şehrimizi büyütmek ve geliştirmek 
adına gece gündüz çalışıyorlar. Hamdolsun 
şehrimiz ve Meramımız büyüyor. Projenin 
bu boyuta gelmesinde emeği geçen herkese 
minnettarız” diye konuştu. 

MİLLETİMİZE SAMİMİYET İLE HİZMET 
ETMEYE DEVAM EDİYORUZ 

Yürümeye devam ettiklerini ifade eden 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun da şunları kaydet-
ti: “Çarşı demek hayat demek. Çarşı demek 
ekonomi demek. Çarşı demek bolluk bereket 
demek. Elhamdülillah bugüne kadar hep 
Cenab-ı Allah doğruların yardımcı olmuştur. 
Milletimiz de biz samimiyet ile hizmet ettiği-
miz sürece, hem arkamızda olmuştur. Gerek 
Konya’da gerekse Türkiye’de hizmet etme 
noktasında önümüzde hiçbir mazeret yok.  
Hiçbir engel söz konusu değil. Yerel seçim-
lere giderken üçlü olsun güçlü olsun dedik. 
İlçe belediyemiz AK Partili olsun, Büyükşehir 
Belediyemiz AK Partiden olsun güçlü olsun 
güçlü olsun dedik. 1 ay 1 hafta öncesinde 
bir seçim yaptık. Toplumda hiç tereddüt 
doğmadı.  Asırlık değişiklikler tereyağından 
kıl çeker gibi yapıldı. Elhamdülillah bu ülke 
insanın duası ve desteği bizimle. Bizim notu-
muzu ve karnemizi millet veriyor. Milletimiz 
bizim karnemizi bir ay önce önümüze koydu. 
Şükürler olsun Cumhurbaşkanımızı mille-
timiz başkan olarak seçti ve Cuma günü de 
inşallah  Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 
kabinenin ilk  100 günlük eylem planı açık-
lanacak. Biz yolumuzu yürümeye devam 
ediyoruz” dedi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi tarafından Belediye Hizmet Binası yanında yapımı gerçekleştirilen Çarşı Meram düzenlenen tören ile açıldı. Geleceğe hazır bir Me-
ram’ın temellerini oluşturduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Çarşı Meram, alternatif cazibe merkezlerinden biri olacak” dedi 

‘Meram, geleceğe hazır’

Uğur İbrahim Altay Fatma Toru Ahmet Sorgun Hasan Angı
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Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Yenigün Gazete-
si’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 
Başkan Pekyatırmacı’nın ziyaretinde 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da hazır bu-
lundu. Ülke gündemine dair istişa-
relerin yapıldığı görüşmede Başkan 
Pekyatırmacı, ülkemizin önemli bir 
süreçten geçtiğini söyledi. Özellikle 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi ile Türkiye’nin yeni bir başlangıç 
yaptığını dile getiren Başkan Pekya-
tırmacı, bu süreç içerisinde herkesin 
elinden gelen gayreti göstermesi 
gerektiğini vurguladı. “Selçuklu’da 
yapılan iş sadece Selçuklu için yapıl-
mıyor” diyen Başkan Pekyatırmacı, 
Türkiye’nin koyduğu büyük hedef-
ler içerisinde yapılan her için ülke-
nin hedeflerine katkı sunduğunu, bu 
anlamda her hizmetin önemli oldu-
ğuna dikkat çekti. Bu noktada basın 
camiasının da önemli çalışmaları 
olduğunu belirten Başkan Pekya-
tırmacı, Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a bu 
çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Arslan da, Selçuklu İl-
çesi’nin Konya’nın vizyonunu orta-
ya koyan önemli bir ilçe olduğunu 
söyledi. Başkan Ahmet Pekyatır-
macı’nın aldığı bayrağı daha yuka-
rılara taşıyacağına olan inancının 
tam olduğuna dikkat çeken Arslan, 
hizmetlerinden ve basına verdiği 
desteklerden dolayı Başkan Pekya-
tırmacı’ya teşekkür etti. 

‘FİZİKİ İMKANLARIMIZI 
ÇEŞİTLENDİRİYORUZ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı ziyarette Yenigün 
Gazetesi’ne özel açıklamalarda bu-
lundu.  Selçuklu’da bugüne kadar 
önemli hizmetler yapıldığı, bundan 
sonra da bu hizmetlerin artarak 
devam edeceğini belirten Başkan 
Pekyatırmacı, yapılan her hizmetin 
çıtayı biraz daha artırdığını söyledi. 
Bu anlamda Selçuklu’da çıtanın ol-
dukça yüksek olduğunu vurgulayan 
Başkan Pekyatırmacı, sözlerine şöy-
le devam etti, “Pek çok ilden daha 
büyük bir nüfusa sahibiz. İlçemizin 
ihtiyaçları bitmiyor. İnsanın olduğu 
her yerde mutlaka ihtiyaçlar devam 
ediyor. Selçuklu’dapek çok iş yapıldı. 
Yapılan işler sadece temel beledi-
yecilik hizmetleriyle sınırlı kalmadı. 
Bir ilçe belediyesinin yapması gere-
ken hizmetler bellidir. Bu hizmetler 
yol, kaldırım, temizlik ve diğer hiz-
metlerdir. Ama biz bunun ötesinde 
hem eğitimle alakalı hem sağlıkla 
hem kültürle hem sporla hem genç-
lerimizle hem kadınlarımızla alakalı 
hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bunu 
yaparken fiziki ortamları meydana 
getiriyoruz. SEDEP’le eğitim faa-

liyetleri, SOBE ile dezavantajlı gu-
ruplarımızı rahatlatacak bir ortamı 
sunabilmek ve onları sosyal hayata 
kazandırmak için çaba sarf ediyo-
ruz. Yurtlar yapıyoruz, temel eğitim 
okulları yapıyoruz. Nerede bir talep 
varsa oraya koşmaya çalışıyoruz. 
Bunu yaparken insanımızı düşü-
nüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiya-
cı bizim önceliğimizdir. Sürekli bir 
araştırma içindeyiz. İnsanlarımızın 
neyi eksik sürekli bunları araştırıyo-
ruz. Pek çok şey yapıldı ama her ya-
pılan yeni bir ihtiyacı da doğuruyor. 
Yaptığımız işlerle beraber yeni yap-
mamız gereken işleri de planlamaya 
çalışıyoruz. Selçuklu’da girmediği-
miz mahalle, iş yapmadığımız sokak 
kalmadı. Bundan belki 10 yıl önce 
kimsenin yüzme havuzu, emekli 
lokali, hanımlar için bir sohbet sa-
lonu istemek aklından geçmiyordu. 
Şimdi bunlar sıradan hale geldi. Biz 
sadece yer bulamamaktan yakınıyo-
ruz. Yer olmadığı için, mülkiyet oluş-

turamadığımız için bunu yapamıyo-
ruz diyoruz. Bunları yapmakla da iş 
bitmiyor. Bunları yaptıktan sonra 
insanlarımızın sosyal ve kültürel ge-
lişimini de sağlamak gerekiyor. Bu-
nunla ilgili hem Milli eğitim hem de 
Sağlık Müdürlüğü’müzle değişik fa-
aliyetler yürütüyoruz. Bunlarla ilgili 
fiziki imkanlarımızı çeşitlendirmeye 
çalışıyoruz.”

‘GENÇLERİMİZİN
 GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ’

Selçuklu Belediye başkanı olarak 
“Cuma Buluşmaları” ve Selçuklu 
Kent Konseyi’nin sanayi buluşma-
ları gibi çalışmalarla halkla sürekli 
içiçe olduğunun hatırlatılması üze-
rine Başkan Pekyatırmacı, bu bu-
luşmaları önemsediklerini söyledi. 
Özellikle Anadolu Sanayi’de genç-
leri biraraya getiren bir yapı oluş-
turduklarına dikkat çeken Başkan 
Pekyatırmacı, “Her hafta Pazartesi 
günü toplantılar devam ediyor. Hem 
dini bilgiler hem de kültürel anlam-
da onların gelişimine katkı sunacak 
bilgiler veriliyor. Biz sadece okuyan 
gençlerimizi değil, çalışan ve üreten 
gençlerimizi de korumak, kollamak 
onlara sahip çıkmak zorundayız. Eli-
mizden geldiği kadar sanayideki ça-
lışanlarımızla biraraya gelmeye çalı-
şıyoruz. Onların istek ve taleplerini 
dinlemeye çalışıyoruz. Belediyecilik 
herkesi kapsayan bir iş. Biz çalışan 
gençliği ayrı tutamayız. Onların hem 
kötü alışkanlıklardan uzak durmala-
rı hem daha verimli çalışmalar ya-
pabilmeleri hem de kendilerini ge-
liştirebilmeleri için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz” diye konuştu. 

ESKİ SANAYİ VE KARATAY SANAYİ 
PLANLI ŞEKİLDE TAŞINACAK

Şehir içerisinde kalan Eski Sa-
nayi ve Karatay Sanayi bölgesindeki 
kentsel dönüşüm çalışmalarına da 
değinen Başkan Pekyatırmacı, bu 
alandaki çalışmaların Büyükşehir 
Belediyesi Emlak Yönetimi Daire 
Başkanlığı tarafından yürütüldüğü-
nü aktardı. Burada yapılan ön çalış-
malarla, buradaki kiracı ve dükkan 
sahiplerinin en sağlıklı şekilde nasıl 
taşınabileceğinin fizibilitesinin or-
taya konduğunu dile getiren  Baş-
kanPekyatırmacı, “Oradaki esnafla-
rımızdan talep toplandı. 

Bu toplanan talepler doğrul-
tusunda da Aslım bölgesi olarak 
tanımlanan arazi içerisinde bir böl-
genin yeni bir sanayi olarak planlan-
ması için çalışma başlatıldı. Ancak 
15 Temmuz süreci, seçim süreçleri 
gibi tablolar, her tarafta olduğu gibi 
Konya’daki planlarımızı ve yatırım-
larımızı da bir miktar öteledi. Önü-
müzde yine bir seçim süreci var. Biz 
bu seçim süreçleri tamamlandıktan 
sonra hızlı bir şekilde bu bölgelerle 

ilgili faaliyetlerin yürütülmesinin 
yapılacağını düşünüyoruz. Bu bölge-
lerdeki çalışmaları Büyükşehir Bele-
diyesi yürütüyor. Biz müdahil olma 
durumunda değiliz. Ama biliyoruz 
ki bu çalışmalar samimi bir şekilde, 
esnaflarımızı da mağdur etmeyecek 
şekilde, kaliteli bir planlama ile bir 
dönüşüm imkanı getirecek çalışma-
lar yapıldığını biliyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu. İlçede kalan 
sanayi bölgesinin dönüşümünün 
gelecek 50 yıllık bir plan program 
içerisinde yapılacak çalışmalarla şe-
killeneceğini belirten Başkan Pek-
yatırmacı, şöyle konuştu, “Kule Site 
Alışveriş Merkezi’nden başlayıp, 
Toptancılar, Eski Sanayi, Karatay Sa-
nayi, 1. Organize, Zafer Sanayi, Ana-
dolu Sanayii olarak devam eden ve 
Çimento Fabrikası ile beraber bütün 
hazır betoncuları içine alan bölge 
için üst ölçekli planda konut gelişim 
alanı belirlenmiş durumda. Ama bu 
Konya’nın 50 yıllık periyotta yapılan 
bir çalışma. Bunu kısa vade içerisin-

de hangi aşamalarda gerçekleşecek 
bunu öngörmek çok mümkün değil. 
Biz bu alan içerisinde çevreye olan 
rahatsızlığı en aza indirmek nok-
tasında yapılması gereken çalışma 
neyse bunlarla ilgili gereken çalış-
maları yürütüyoruz. Hazır Beton 
tesislerinin çevreye olan etkilerini 
azaltmak noktasında da epey yol kat 
ettik. Gereken önlemler sürekli alın-
maya çalışılıyor.”

ESKİYEN BÖLGELER YENİLENECEK 
Selçuk Üniversitesi’nden dolayı 

Konya’nın Kuzey’e doğru genişle-
diğini bunun da Selçuklu İlçesi’ne 
bir avantaj sağladığını dile getiren 
Başkan Pekyatırmacı, ilçenin bun-
dan sonraki genişleme planıyla ilgili 
ipuçları verdi. Henüz mevcut alan-
larda yapılaşma için birçok alanın 
olduğunu bu kapsamda genişlemek 
yerine mevcut alanlarda yenileme-
lere gidileceğini dile getiren Pekya-
tırmacı, “Hala yapılaşma için yeterli 
miktarda alanlarımız var. Buralarda 
bazı planlama noktasında eksik ka-
lan yerlerimiz var, bunları tamam-
lamaya çalışıyoruz. Bunlar tamam-
lanınca Seklçuklu’daki yapılaşmayla 
ilgili ihtiyacın bir kısmının daha kar-
şılanacağını düşünüyoruz. Ayrıca 
Hocacihan bölgesinde yaptığımız 
plan revizyon çalışması ile orada da 
ciddi bir yapılaşma ortaya çıktı ve 
devam ediyor. Bununla birlikte bir 
taraftan ilçemiz büyürken bir taraf-
tan da eski bölgeler artık eski kent 
haline dönüşüyor. Belki önümüzde-
ki dönemde yeni bölgeler oluştur-
mak yerine şehrin eskiyen alanların 
dönüştürülmesi ile ilgili faaliyetler 
ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bi-
zim bir taraftan merkezde kalan ve 
yapı stoku eskimiş olan bölgelerde 
yeni çalışmalar yapılacağını öngörü-
yorum” diye konuştu. 

İSTANBUL YOLU’NUN YÜKÜ 
HAFİFLEYECEK

Başkan Pekyatırmacı ilçeye 
önemli bir ana arter kazandırdıkları-
nın da müjdesini verdi. İlçede bulu-
nan su tahliye kanalını da avantaja 
dönüştürerek, burada bir yol çalış-
ması yapmak amacıyla düğmeye 
bastıklarını söyleyen Başkan Pek-
yatırmacı, “Bölgemizde kalan kanal 
Devlet Su İşleri (DSİ) kontrolünde. 
Şehrimizi su baskınlarına karşı ön-
leyen önemli bir tahliye kanalı. O 
kanalın daha verimli kullanılması 
için DSİ bir çalışma yürütüyor. Biz 
de orada bir yol çalışması yapıyoruz. 
Yeni Meram Tıp Fakültesi’nden baş-
layıp, Stadyumun oradan Beyhekim 
Hastanesi’ne bağlanmak üzere bir 
yol çalışması yapıyoruz. Bu yol İstan-
bul Yolu’nun yükünü büyük oranda 
alacak diye düşünüyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-HASAN AYHAN

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, önümüzdeki dönemde Selçuklu’da yapılacak çalışmaların ipucunu verdi. Başkan Pekyatırmacı, “Önü-
müzdeki dönemde yeni bölgeler oluşturmak yerine şehrin eskiyen alanların dönüştürülmesiyle ilgili faaliyetler ön plana çıkacak gibi görünüyor” dedi

‘Eskiyenler yenilenecek’

Kule Site Alışveriş Merkezi’nden başlayıp, Toptancılar, Eski Sanayi, Karatay Sanayi, 1. Organize, Zafer Sanayi, Anadolu Sanayii olarak devam eden ve Çimento Fabrikası ile beraber bütün hazır betoncuları içine alan bölge için üst ölçekli planda konut gelişim alanı belirlenmiş durumda.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette gündeme dair istişarelerde bulunuldu.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı

Yeni Meram Tıp Fakültesi’nden başlayıp, Stadyumun oradan
 Beyhekim Hastanesi’ne bağlanmak üzere bir yol çalışması yapıyoruz. 
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Büyükşehir’den Hotamış’a 16 derslikli İHL
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Karapınar’a bağlı Hota-
mış Mahallesi’nde yapımı tamam-
lanan Hotamış İmam Hatip Lisesi, 
yeni eğitim ve öğretim dönemine 
hazır. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16 
derslikli lisenin hayırlı olmasını di-
leyerek eğitime olan desteklerinin 
artarak devam edeceğini söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin yapımını üstlendiği Hotamış 
İmam Hatip Lisesi tamamlanarak 
yeni eğitim ve öğretim dönemine 
hazır hale getirildi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, lisenin 
hayırlı olmasını dileyerek, 2 milyon 
liraya mal olan 16 derslikli lisenin 
bölgenin önemli bir ihtiyacını karşı-
layacağının altını çizdi. 

EĞİTİME OLAN DESTEKLERİMİZ 

ARTARAK DEVAM EDECEK 
Başkan Altay, Büyükşehir Be-

lediyesi olarak bugüne kadar eği-
time büyük destek verdiklerini 
belirterek, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak Konya merkezde birçok oku-

lumuzun yapımını gerçekleştirdik. 
Bunun yanı sıra okullarımızın ba-
kımlarını ve çevre düzenlemelerini 
yaptık. Yeni Büyükşehir Yasası ile 
birlikte sadece merkezde değil Kon-
ya’nın tamamındaki okullarımızın 
bakımlarını, çevre düzenlemeleri-
ni ve gerekli eksik ile ihtiyaçlarını 
karşılamaya özen gösterdik. Okul-
larımızda Z Kütüphaneler açarak 
öğrencilerimizin eğitimlerine katkı 
sağlamaya gayret ettik. Bir eğitim 
ve öğrenci şehri olan Konyamızda 
eğitime ve öğrencilerimize olan 
desteklerimiz bundan sonra da ar-
tarak devam edecek. Bu vesileyle 
Hotamış İmam Hatip Lisesi’nin 
Konyamıza, Karapınarlı ve Hota-
mışlı kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyor, tüm öğrencilerimize başarı-
lar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
BÜYÜKŞEHİR’İN YAPTIĞI OKULLAR 

Konya Büyükşehir Belediye-
si Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 
yapımı tamamlanarak hizmete su-
nulan okullar arasında; 32 derslikli 
Meram Selçuk İlkokulu, 40 derslikli 

Meram Hocacihan İmam Hatip Or-
taokulu, Ereğli Toros Mahallesi’nde 
2 adet 24 derslikli İmam Hatip Lise-
si ile Ereğli Orhaniye Mahallesi’nde 
12 derslikli ortaokul bulunuyor. Bü-

yükşehir, bu yıl içinde 107 okulda 
planladığı bakım, onarım, çevre dü-
zenlemesi ve spor alanları yapımla-
rını da sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Resmi Gazete’de 3 yeni Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi yayım-
landı. Kararnameye göre Konyalı 
olan Hasan Büyükdede Cumhurbaş-
kanlığı Başdanışmanlığına atandı. 
Büyükdede aynı zamanda  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda Bakan Yar-
dımcısı olarak da görev yapacak. İs-
tanbul Teknik Üniversitesi mezunu 
Büyükdede, İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Meclis Başkan Vekili ve MÜ-
SİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. 
Büyükdede, Türkiye’nin en büyük 
sanayi kümelenmesi olan Savunma, 
Uzay ve Havacılık alanında faaliyet 
gösteren SAHA İstanbul’un kurucu-
ları arasında yer alıyor. Büyükdede, 
bakanlığın yeni yapılanmasında sa-
nayi kolu ve faaliyetlerinden sorum-
lu bakan yardımcısı olacak. 

HASAN BÜYÜKDEDE KİMDİR?
1949 yılında Konya’da doğan 

Hasan Büyükdede, ilk, orta ve lise 
eğitimini Konya’da yaptı. İTÜ Maki-

ne ve Uçak Yüksek Mühendisliği’n-
den 1972 yılında mezun olan Hasan 
Büyükdede, İngilizce ve Almanca 
biliyor. 1972 – 1974 ile 1975 -1977 
yıllarında İmbat Makine Sanayii’nde 
Üretim Müdürlüğü ve Teknik Mü-
dürlük görevlerinde bulunan Hasan 

Büyükdede, 1977 yılında Hidromo-
de Hidrolik Makine Sanayi ve Tica-
ret AŞ firmasını kurdu.

İleri teknoloji ürünü hidrolik 
presleri 36 yıldır üreten Hasan Bü-
yükdede, Türkiye’nin önde gelen 
makine üreticilerinden biridir. Müs-

takil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeli-
ği yapan Hasan Büyükdede, halen 
Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak 
çalışmalarını yürütüyor. İTO Meclis 
Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği 
görevinde bulunan Hasan Büyük-
dede, şu anda İTO Mesleki Eğitim 
Komisyonu’nda ve Sanayi Komisyo-
nu’nda görev yapıyor.

TOBB adına İKV Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapan Hasan Büyükdede’nin 
sosyal aktiviteleri oldukça yoğun. 
2004 – 2009 yılları arasında Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul 
Büyükçekmece ilçesi 10’uncu Dö-
nem İl Genel Meclisi Üyesi seçilen 
Hasan Büyükdede, 2007 – 2009 
yılları arasında Adalet ve Kalkınma 
Partisi İstanbul İl Genel Meclisi Baş-
kanlığı görevinde bulundu. Hasan 
Büyükdede, evli ve iki erkek çocuk 
sahibidir.
n NAZİFE ARSLAN 

‘ERKONSİAD,
Ereğli’nin sesi oluyor’

Yaptığı çalışmalar ile kısa 
sürede adını duyuran ERKON-
SİAD, geleceğe yönelik hedef-
leri ile ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı amaçlıyor

2017 yılında kurulmuş olan 
Ereğli Konya Sanayici, İşadam-
ları ve Bürokratları Derneği (ER-
KONSİAD) kısa zamanda yap-
tığı çalışmalarla kamuoyunda 
adından çokça söz ettirdi. Ereğ-
li’nin yetiştirdiği saygın avukat-
lardan Ali Süzgün’ün başkanlı-
ğını yürüttüğü dernek özellikle 
iş hayatında ve sosyal alanlarda 
dikkatleri üzerine topladı. Ereğ-
lili olan, Ereğlili hisseden ve 
Ereğli’yi seven dünyanın dört 
bir yanındaki insanlarımıza hi-
tap eden dernek, yeni dönemde 
de ilimiz ve ülkemiz için faydalı 
işlere imza atmak adına emin 
ve doğru adımlarla çalışmala-
rını yönlendiriyor. Yapılan bu 
faaliyet ve çalışmaların mimarı 
ERKONSİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Avukat Ali Süzgün, 
gazetemize değerlendirmelerde 
bulundu. 

Derneğin kuruluş amacını 
anlatarak sözlerine başlayan 
Başkan Süzgün, “Derneğimizi 
kurmamızdaki amacımız; dün-
yanın dört bir yanında yaşayan 
dürüst ve güvenilir insanlardan 
oluşan nitelikli hemşerilerimi-
ze ulaşarak onların dayanışma 
içerisinde olacağı, kaynaşacağı 
ve iletişim kurabilecekleri or-
tamlar oluşturmak ve faaliyet-
ler yürütmektir. 7’ den 70’ e 
bütün hemşerilerimizi kucakla-
mak maksadıyla, proje ve çalış-
malar yapmak arzusunda olan 
Derneğimiz; üyelerimizin bir 
araya geldiği, birlik beraberlik 
ve dayanışma ruhu içerisinde, 
karşılıklı fikir alışverişinde bu-
lundukları bir merkez olma yo-
lunda emin adımlarla ilerlemek-
tedir. Gelecekteki en önemli 
amacımız ise geçmişi ve kendisi 
çok büyük olan Ereğli’mizin en 
geniş kapsamlı iletişim ve etki-
leşim soyağacının oluşturulma-
sıdır” dedi. 

Hedeflerini sıralayan Süz-
gün, “Ereğli; tarihi, coğrafyası, 
nüfusu, sanayisi, yetiştirdiği 
kadrolar ve insanıyla marka 
bir ilçedir. Öncelikli hedefimiz 
Ereğlili hemşerilerimizi, işa-
damlarımızı ve bürokratlarımızı 
bir araya getirerek, ilimiz, ül-

kemiz ve insanlık adına birlikte 
güzel işlere imza atmak, bunun 
yansıması olarak da Ereğli mar-
kasını dünyaya duyurmaktır. 
Derneğimiz Ereğli’nin marka 
değerini artırıp, ilçemize fayda-
lı olma adına önemli çalışma-
lar yapmakta olup yapmaya da 
devam edecektir. ERKONSİAD, 
hemşerilerimizin dünyaya açı-
lan kapısı olacaktır. Ayrıca Der-
neğimiz için yeni bir bina yapma 
hedefimiz de var. Binamızın ya-
pılması ile birlikte Ereğli, Konya, 
Türkiye ve dünyanın birçok böl-
gesinde yürüttüğümüz çalışma-
larımız daha da kurumsal hale 
getirilerek daha da büyütüle-
cektir” diye konuştu. 

Güncel çalışmaları hakkında 
da değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Ali Süzgün, “Henüz yeni 
kurulmuş bir dernek olmamıza 
rağmen ciddi çalışmalara imza 
attık ve kurumsallaşma çalış-
malarımızı hızla tamamladık. Bu 
sayede de kamuoyunda çok ça-
buk tanındığımız kanaatindeyiz. 
Üyelik ve çalışma faaliyetlerimi-
zin takip edilebildiği web site-
miz sayesinde vatandaşlarımız 
derneğimiz hakkında bilgi sahibi 
olabiliyor ayrıca görüş, öneri ve 
taleplerde de bulunabiliyorlar. 
Derneğimizde oluşturulan veri 
tabanımız ile hemşerilerimize 
ulaşabiliyor ve onlarla istenen 
zamanlarda iletişime geçebili-
yoruz. Derneğimizin kurulması 
ile birlikte hemşerilerimiz kimin 
ne iş yaptığını, nerede bir Ereğ-
lili olduğunu, ihtiyaç ve taleple-
rini öğrenebiliyorlar. Sosyal da-
yanışma ve kurumsallaşmanın 
bir yansıması olarak da hemşe-
rilerimizin mutlu ve üzüntülü 
zamanlarında hepimiz yanla-
rında olabiliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Süzgün, şunları kaydetti: 
“ERKONSİAD olarak ülkemiz 
için çakılacak en ufak bir çiviyi 
bile önemsiyoruz. Üreten, ihraç 
eden bir Türkiye olma yolunda 
ilerlerken çorbada bizim de tu-
zumun olması gurur vesilemiz 
olacaktır. En önemli gayemiz 
başta ilçemizin, sonra Konya-
mızın ve en önemlisi ülkemizin 
kalkınmasında rol almaktır. Ge-
lecek nesillere bırakacağımız en 
büyük miras gelişmiş, üreten ve 
güçlü bir Türkiye olacaktır..”
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Genç MÜSİAD’da konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Esnaf Teşkilatı olarak Konya nüfusu-
nun dörtte birini oluşturuyoruz. Esnafımız ve hükümetimiz arasındaki köprüyü oluşturmamız gerekiyor” dedi

‘Esnaf ve Sanatkâr 
tez konusu olmalı’

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından gerçekleştirilen, “Ana-
dolu Liderlik Modeli” projesi eğitim 
programları devam ediyor. Eğitim 
programları kapsamında konuk 
olan Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, esnaflık kül-
türünü anlattı. 

MÜSİAD Konya Şubesi brifing 
salonunda gerçekleştirilen prog-
ramda konuşan Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, Es-
naf Odaları olarak İŞKUR ile birlikte 
girişimcilik kursları düzenlediklerini 
ve bu sayede vatandaşlara esnaflığı 
teşvik ettiklerini kaydetti. Kurslara 
bugüne kadar yaklaşık 3 bine yakın 
vatandaşa belgelerinin verildiğini 
ifade eden Karabacak, “Bu belge-
lerle şu an işyerini açmış olan, hü-
kümetimizin 50 bin lira hibesini, 
devamında 100 bin liraya kadar da 
faizsiz kredisini kullanan ve üretim-
de yerini alan, daha fazla istihdam 
alanı oluşturan sektörler oluştur-
maya çalıştık. Bu işe de Oda olarak 
vesile olduk. Bu bizim için önemliy-
di. Tüm kurslarda ilgili sektörlerin 
Oda başkanlarıyla birlikte kursiyer-
lerimizin karşısına geçiyoruz, onlara 
hayata, esnaflığa dair veya sisteme 
dair bilgilendirmelerde bulunuyo-
ruz. Kısaca esnaflığı onlara teşvik 
etmiş oluyoruz. Her zaman amacı-
mız, kepenk kapatan esnaftan ziya-
de yeni vergi levhaları alan esnaf ve 
sanatkarlar oluşturmak olmuştur. 
Aracılığı o dönemden bu yana sür-
dürüyoruz, sürdürmeye de devam 
edeceğiz. Amaçlarımızdan birisi de 
sürekli proje üreten, hükümetimi-
zin vermiş olduğu destekleri esnaf-
larımıza yansıtan ve onların işlerini 
kolaylaştıran ve bu tarz hibelerden 
faydalanmalarını sağlayan bir Esnaf 
Odaları Birliğini oluşturmak. Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
ve MEVKA, Avrupa Birliği Projeleri 

kapsamında ortak yürüttüğümüz 2 
çalışmamız kabul edildi. Yakın bir 
zamanda başlamayı düşünüyoruz. 
Bu projemizde ise amacımız es-
nafımıza yol gösterici olmak. Bazı 
prosedürlerin kolaylaştırılmasını 
sağlamak istiyoruz. Amacımız Tür-
kiye’de söz sahibi olacak bir Esnaf 
Odaları Birliği’ni oluşturmak. Birli-
ğimize bunu yaptık. Esnaflarımızın 
bağlı olduğu sektörlere yön verme-
liyiz. Son dönemlerde gördüğümüz 
gibi ülkemizin üzerinde baskılar 
var. Euro, dolar bandında yükseliş-

ler söz konusu. Bu tür yükselişlere 
karşı Esnaf ve Sanatkârlar olarak 
bizlerin de daha çok çalışması, üret-
mesi ve istihdama fayda sağlaması 
gerekiyor. Bununla birlikte çekmiş 
olduğumuz sıkıntıları, sahadaki 
problemleri hükümetimize iletmek 
suretiyle düzenlemeler yapılmasını 
sağlamak amaçlarımız arasında. Es-
nafımız ve hükümetimiz arasındaki 
köprüyü oluşturmamız gerekiyor. 
Bundan sonraki süreç içerisinde de 
bunu sağlamaya devam edeceğiz. 
Devletimizin KOSGEB, İŞKUR üze-

rinden üretici esnaflarımızın yarar-
lanabileceği birçok destekleri var. 
Bunları anlatmak zorundayız. 

Esnaf Teşkilatı olarak Konya 
nüfusunun dörtte birini oluşturuyo-
ruz. Dörtte birini temsil ederken de 
yaşanmış olan bütün olumsuz top-
lumsal olayların karşısında duran 
esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. 
Bu bir ahilik ve teşkilatlanma kül-
türüdür. Bildiğimiz gibi ahilik teş-
kilatlanmasının tohumları Selçuklu 
döneminde Konya’da atıldı. Bu kül-
tür Konya’da oluşturuldu, gelenek 
ve görenekleri yine Konya’dan çıktı. 
Ben bütün esnaf ve sanatkârımıza 
bu anlamda teşekkürlerimi sunu-
yorum. Konu vatan ve millet olun-
ca neler yapılması gerektiğini ders 
niteliğinde öğretiyorlar. Aslında es-
naf ve sanatkârın bu yapısının üni-
versitelerde tez konusu olarak da 
okutulması gerekiyor. Bizim amaç-
larımızdan bir tanesi de çalıştaylar 
düzenleyerek bu yapının daha farklı 
bir hale getirilmesidir” diye konuş-
tu. 

Programın sonunda Genç MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Kadir 
Başaran, Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği Başkanı Muharrem Kara-
bacak’a hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Büyükdede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

ERKONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Süzgün 

Hasan Büyükdede

Uğur İbrahim Altay

Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir Başaran, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem Karabacak’a hediye takdim etti.
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‘Eşrefoğlu’nu asıl listeye aldırtacağız’
Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşre-

foğlu Cami ve Külliyesi’nin, UNES-
CO’nun Dünya Miras Geçici Liste-
si’nden kalıcı listeye girmesi yönünde 
yürütülen çalışmaların tamamlan-
mak üzere olduğu bildirildi. Anado-
lu’daki ahşap direkli camilerin en bü-
yüğü ve orijinali olan Eşrefoğlu Cami, 
anıtsal taç kapısı, mihrap ve minberi, 
üstün ahşap ve çini işçiliği ile Sel-
çuklu mimarisinin en güzel örnekleri 
arasında gösteriliyor.

Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafın-
dan 1296-1299 yıllarında yaptırıldığı 
için bu isimle anılan cami, inanılmaz 
incelikte geometrik şekiller ve bitki-
sel bezemelerle kaplı minberi, renkli 
kalem işi süslemelere sahip tavanı ve 
konsollardaki kök boyalı motifleri ile 
dikkati çekiyor.

Birisi taç kapısı ve iki tahliye kapı-
sı olmak üzere 3 kapısı, 35 penceresi 
olan camide 47 ahşap direk, tavanın-

da ise 480 adet tali kiriş bulunuyor. 
Beyşehir Gölü’nün karşı tarafın-

daki Anamas Dağları’ndan getirilen 
sedir ağaçlarının 5-6 ay gölde ıslatı-
lıp, fırınlanmasının ardından adeta 
betonlaşmasıyla elde edilen sütun 
ve kirişler, bu sayede ilk günden beri 

hiç değiştirilmeden camiyi ayakta 
tutuyor. Ortasında yer alan “karlık” 
denilen havuza çatıdaki karların dol-
durulmasıyla ortamın nemlendirildi-
ği ve bu sayede sütunların çatlayıp 
kurumasının engellendiği 719 yıllık 
cami, bu özelliği ile diğer camilerden 
ayrılıyor. Damdaki karın, açık alan-
dan aşağıdaki havuza kürenmesiyle 
oluşan nem dengesinin, sedir sü-
tunların uzun süre ayakta kalmasını 
sağladığı camide, bu havuza günü-
müzde kar doldurulmuyor.  Ancak 
tavana yapılan kumandalı sistemle 
cami yine havalandırılıyor. Geçmişte, 
biriken kar ve buzun halka da dağı-
tıldığı havuzun, ayrıca camiyi serin 
tutarak, klima görevini de yerine ge-
tirdiği belirtiliyor. İlk girişte insanı et-
kileyen anıtsal taç kapısı, üstün ahşap 
ve çini işçiliğiyle Selçuklu mimarisi-
nin en güzel örneklerinden Eşrefoğlu 
Cami, yerli ve yabancı turistlerin ilgi 

odağında yer alıyor. Çivi ve tutkal 
kullanılmadan yapılmış eşsiz minbe-
ri, tamamı çini kaplama mihrabı ile 
dikkati çeken cami, ziyarete gelenler-
de hayranlık uyandırıyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi ve Eşrefoğlu Cami Alan 
Yönetimi Başkanı Yaşar Erdemir, 
caminin UNESCO’nun geçici ön lis-
tesine alınmadan önce Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığınca çalışma yapıldığını 
belirtti.

Bu kapsamda UNESCO temsil-
cilerinin Konya’ya geldiğini aktaran 
Erdemir, şunları kaydetti:

“Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi’ni 
çok beğenmişlerdi. ‘Bunu destekle-
yecek çalışmaların da olması lazım’ 
dediler. Bunlar, Eşrefoğlu Camisi’nin 
tanıtımı için bir kitap hazırlanıp ya-
bancı dillere çevrilerek dünya sanat 
kamuoyuna tanıtılması gerekiyordu. 

Ayrıca çevrede böyle bir eseri des-
tekleyen başka eserlerin varlığı çok 
önemli. Yaptığımız çalışmalar netice-
sinde hem Eşrefoğlu Camisi’ni hem 
de yörede bulunan diğer camileri iki 
ciltlik eseri yayımlayacağız. İnşallah 
yıl sonuna kadar bunu bitireceğiz. 
Önümüzdeki yıl UNESCO heyetinin 
isteği doğrultusunda bunları tamam-
layıp dünya kamuoyuna tanıtacağız. 
Eşrefoğlu Külliyesi, UNESCO talep-
leri doğrultusunda yeniden yapılan-

dırılmaya başlandı. Bu konuda çok 
ciddi yol aldık. İnşallah önümüzdeki 
zaman içerisinde UNESCO’nun ta-
leplerini yerine getirerek Eşrefoğlu 
Camisi’ni asıl listeye aldırtacağız. 
UNESCO’nun kültür mirası listesine 
alınmasında epeyce yol katedildiğini 
söyleyebiliriz. İlerleyen zamanda asıl 
listeye alınmasıyla ilgili umutlarımız 
arttı. Zaman vermek zor ama epeyce 
yol aldığımızı söyleyebiliriz.”
n AA

Konya Eczacılar odası Başkan-
lığı tarafından eczacılar yönelik 
“Schüssler Tuzları ve Yüz okuma 
eğitimi” düzenlendi. Eczacılar yö-
nelik eğitim seminerleri devam 
ediyor. Son olarak Konya Ecza-
cılar odası Başkanlığı, kendi oda 
bünyesinde yer alan Uzm. Harun 

Kızılay Konferans salonunda 30-
31 Temmuz 2018 tarihlerinde 
Schüssler Tuzları ve Yüz Okuma 
Eğitimi düzenledi. Eğitimde Ho-
meopati Uzmanı Ecz. Fatma Hen-
den ve Genel Cerrahi Uzmanı,GE-
TAT Eğitmeni ve Uzmanı Op. Dr. 
Hasan Karaağaç Schüssler Tuzları 

ve Yüz okuma eğitimi hakkında 
katılımcı eczacılara uygulamalı 
bilgiler aktardılar.

Konya Eczacılar odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz, “Oda olarak 
eğitim seminerlerine büyük önem 
veriyoruz.Son organize ettiğimiz 
eğitim seminerinde katılımcı ec-

zacılarımız “Schüsseler Tuzları 
ve Yüz Okuma Eğitimi” aldılar. 
Eğitime konuşmacı olarak katılan 
Eczacı Fatma Henden ve Op.Dr. 
Hasan Karaağaç’a odam adına 
kendilerine teşekkür ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Beyşehirliler, gölde yüzüp
sahilde güneşleniyor

Sahip çıktığı kuzu 
ile bankaya geldi

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü sahili, An-
talya sahillerini aratmıyor. Özellik-
le hafta sonları Karaburun Plajı’na 
akın eden Beyşehirliler, gölde yü-
züp, sahilde güneşleniyor.  Kon-
ya’nın güneyinde yer alan Beyşe-
hir ilçesindeki gölünün güneyinde 
ve batısında Toros Dağları, doğu-
sunda volkanik Erenler Dağı, ku-
zeybatısında ise Anamas ve Sultan 
dağları bulunuyor. Balıkçılığın ya-
pıldığı, yaklaşık 656 kilometreka-
relik yüz ölçümüne sahip Beyşehir 
Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. 
En uzun plaj olan Karaburun ise 
Antalya sahillerini aratmıyor. Gö-
lün suyunda serinleyen Beyşehirli-
ler, aynı zamanda meşe ormanları 
arasında kamp yapma olanağı da 
buluyor.

Plaja gelen tatilciler, gölde, de-
nizdeymiş gibi hissettiklerini söy-
ledi. Yılmaz Özkan, gölün, Konya 

turizmine ve doğasına önemli katlı 
sağladığını belirtti. Konya’da suya 
hasret kaldıklarını dile getiren Sü-
leyman İriş ise “Konya gibi bir yer-
de yaşadığımız için suya hasretiz. 
Konya içerisinde böyle güzel bir 
suyu Beyşehir’den başka bir yerde 
bulamıyoruz. Bir tarafımızda buğ-
day tarlaları bir tarafımızda plajı-
mız var” dedi.

Beyşehir Gölü ile sahilini ‘Kon-
ya’nın denizi’ olarak nitelendir-
diklerini kaydeden Zekeriya Acar, 
“Konya’nın denizi yok; ama artık 
‘Var’ dememiz gerekiyor. Çünkü 
bu plaj, Konya için yapılmış harika 
bir yer. Hafta sonunu ailemle çık-
tık, geldik” diye konuştu.  

Esin Acar ise “Ben İstan-
bul’dan geldim buraya. Bana bu-
ranın göl olduğunu söylemeseler, 
deniz zannedebilirdim. Görüntü 
güzel, Antalya gibi bildiğimiz plajı 
var” dedi.  n DHA

Prof. Dr. Caner Arabacı, Türkiye’yi de Irak’ı da vatan haline getiren iki insan türünden 
ilkinin, ‘Alp insan’ tipi olduğunu ve ikincisinin de ‘Veli insan’ tipi olduğunu hatırlattı

‘Alp ve veli insanlar
toprakları vatan yaptı’

NEÜ Sosyal Bilimler Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, Türkmeneli Dernekleri 
Federasyonu’nun başlattığı “Türk-
meneli Eğitimine Destek Projesi” 
kapsamında Konya’ya gelen Irak’ın 
Türkmenli bölgesinde yaşayan öğ-
rencilere konferans verdi. Türkme-
neli Dernekler Federasyonu Genel 
Sekreteri Dr. Aydın Beyatlı, konfe-
ranstan önce yaptığı kısa selamlama 
konuşmasında, Kerkük’te Türkme-
neli okullarında zor şartlar altında 
okuyan başarılı Türkmen öğrenci-
lerini mükâfat olsun diye Türkiye’ye 
getirdiklerini ve ilk olarak Konya’yı 
ziyaret ettiklerini belirterek “Burada 
öğrencimize, sosyo kültürel değerle-
rimizi göstereceğiz. Tarihi ve turistik 
yerleri gezdireceğiz” dedi. 

Konya İl Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sohbette Prof. Dr. Caner Arabacı, 
sözlerine “Irak bize hiç ırak değildir, 
çok yakındır” dedi. 35 kişiden oluşan 
Türkmeneli öğrencilerine yaptığı ta-
rih sohbetinde, Selçuklu ve yakın ta-
rihimizden Ahilik geleneği ve Ahilik 
ruhundan söz ederek “Ahiliğin Ana-
dolu’da örgütleyicisi Ahi Evren’dir. 
Esnafların pirî ve bütün ahilerin Ahi 
babasıdır.  Moğollarla mücadele 
ederken 90 yaşında şehit edilmiştir. 
Moğollar Kayseri’yi işgal ettiklerinde 

Kayseri’yi ahiler savunmuştur. Ahi-
ler prensip sahibi, dürüst, güvenilir, 
çalışkan insanlardır. İş başa düştüğü 
zaman, vatan tehlikeye düştüğü za-
man, devlet zaafa uğradığı zaman 
vatanı da savunan bu insanlar” diye 
konuştu.

Ankara’nın, Orhan Gazi’nin ge-
lip almasına kadar bir dönem ayrı bir 
devlet gibi Ahiler tarafından yönetil-
diğini söyleyen tarihçi Caner Araba-
cı, Türkiye’yi de Irak’ı da vatan hali-
ne getiren iki insan türünden ilkinin, 
Alp insan tipi olduğunu ve ikincisi-
nin de Veli insan tipi olduğunu ha-
tırlattı. Arabacı, veli insan tiplerinin 

fetihlerin öncü kuvvetleri olduğunu 
ve gittikleri bölgede yaşayan insan-
ların kalplerini, gönüllerini ve akılla-
rını İslâm’a karşı ve Türk milletine 
karşı ısındırdıklarını ve onlara “Ko-
lonizatör Türk Dervişleri” denildiği-
ni söyledi. 

Selçuklu’dan Osmanlı’ya akta-
rılan Ahilik ruhunun Türkiye’de hiç 
öldürülmemesi gerektiği üzerinde 
misaller vererek dile getiren Araba-
cı, Haçlılar sizi, ruh ikliminde öldü-
ğünüz zaman yaşatmazlar. Çünkü 
haçlılarda insanlık duyguları yoktur, 
Acıma ve adalet duyguları yoktur. 
Hümanist duygular ise göstermelik-

tir. Onların kitaplarında güzel şeyler 
yazar. Ama iş filliyata geldiğinde o 
yazıların tersi devreye girer” dedi. 

Polanya’yı işgal eden düşmana 
karşı Lehistanlı öğrencilerin Uçan 
Üniversite kurduklarından bahse-
den tarihçi Arabacı, Irak’tan Kon-
ya’ya gelen Türkmen öğrencilere 
“Hal, şart, ahval nice olursa olsun 
kendimizi yetiştirme, okumadan 
asla vazgeçmemiz lâzım. Çünkü bu 
milletin kızıyla, genciyle iyi yetişmiş 
akıllı ve bilgili bir gençliğe ihtiyacı 
var. Hele hele vatan kurucular ana-
lardır. Türkçe’de güzel bir lâf var: 
“Yuvayı dişi kuş kurar” diye. Vatan 
yuvadır. Devlet vatanın üstündeki 
örgütlenmedir. Vatanı kuran, yuvayı 
kuran dişi kuştur. Selçuklu çağında 
da öyleydi. Gelecekte de öyle ola-
cak” dedi.

Sohbetten sonra bir Türkmen 
kız talebe, Prof. Dr. Caner Araba-
cı’ya Türkmen bayrağı hadiye etti. 
Arabacı, Türkmen Bayrağını üç 
kere öpüp alnına götürdükten son-
ra kabul ederek teşekkür etti. Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü de, Kerkük’ten ge-
len hanım öğretmenlere Mehmet 
Âkif’in kitaplarını hediye etti. Sohbet 
toplu olarak çekilen hatıra fotoğra-
fıyla sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde Müessire Say-
gılı, yaralı halde bulup sahip çık-
tıkları kuzu ile bankaya gelip işlem 
yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi için 
çocuk bezi bağlı olan kuzu ise gö-
renlerin ilgi odağı oldu. Ereğli’de 
oturan Mehmet Saygılı, Göztepe 
mevkiinde yürüyüş yaptığı sırada 
kanlı ve yaralı halde kuzu buldu. 
Çevrede araştırma yapmasına rağ-
men sahibini bulamayan Saygılı, 
kuzuyu eve getirdi. Ardında da 

kuzunun tedavisini yaptırıp, besle-
meye başladı. Saygılı’nın eşi Mües-
sire Saygılı da, kuzu ile birlikte dün 
bir bankaya gelerek işlem yaptırdı. 
Çevreyi kirletmemesi için çocuk 
bezi bağlı olan kuzu, çevredekiler 
tarafından görüntülendi. Eşinin 
kuzuyu bulduğunu anlatan Mü-
essire Saygılı, bankaya hem işlem 
yapmak hem de bir arkadaşı ziya-
rete geldiğini söyledi.  
n DHA 

Eczacılara, yönelik eğitim semineri

Prof. Dr. Caner Arabacı
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

refüjü aştıktan sonra takla atarak 
karşı şeride yuvarlanması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
araç sürücüsü hayatını kaybet-
ti. Kaza, saat 08.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Çayırbağı 
Mahallesi Antalya Çevre Yolu 
Caddesi üzerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Konya 
istikametinden Seydişehir istika-
metine seyir halinde olan Emrah 
Ertük idaresindeki 42 BVC 10 
plakalı otomobil, sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıktı. Refüje 
çarpan otomobil ardından karşı 
şeride geçerek takla attı. Araç sü-
rücüsü aracından yola fırlarken, 
diğer sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine ambulans sevk edildi. 
Sağlık görevlilerinin yaptığı kont-
rolde otomobil sürücüsü Emrah 

Ertük’ün hayatını kaybettiği be-
lirlendi. 

Kaza nedeniyle tek şeride 
düşen cadde üzerinde polis ekip-
leri trafik akışını kontrollü olarak 

sağladı. Polis ekiplerinin olay ye-
rindeki incelemelerinin ardından 
Emrah Ertük’ün cansız bedeni 
otopsi için Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırıldı. n İHA 

Önünde duran minibüse ar-
kadan çarpan elektrikli bisiklet 
sürücüsü yaralandı. Kaza, Sel-
çuklu’nun Kılınçarslan Mahalle-
si’ndeki Sille kavşağında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
elektrikli bisiklet sürücüsü Meh-
met B. kavşaktan döndüğü sırada 
önünde seyir halinde olan Musa 
Ç. idaresindeki 42 M 8541 plakalı 
yolcu minibüsüne arkadan çarp-
tı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü 
kaybeden Mehmet B., minibüsün 
arka camına kafasını çarptı. Mini-
büs sürücüsünün ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından yaralı 
sürücü Mehmet B. ambulansla 
Numune Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Minibüs 
sürücüsü Musa Ç., “Kavşağa 
girdiğim için yavaşladım, sağdan 

gelen arabalar hızlı geldiği için 
durdum. O arada ses geldi. Sonra 
aşağı indik baktık arkadaş vur-

muş. Kafasını muhtemelen cama 
vurdu. Ondan sonra ambulans ve 
polis çağırdık” dedi.  n İHA 

Konya-Ankara Karayolu 70’inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2’si ağır 
17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır 17 kişi yaralandı

Kum fırtınasında 20 araç 
birbirine girdi: 17 yaralı

Kum fırtınası nedeniyle 20 
aracın karıştığı zincirleme tra-
fik kazasında 2’si ağır 17 kişi 
yaralandı.  Kaza, Konya-Ankara 
karayolunun 70’inci kilometre-
sinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, karayolu üzerinde 
oluşan kum fırtınası nedeniy-
le sürücülerin görüş mesafesi 
düşünce araçlar yavaşladı. Bu 
sırada karayolunun her iki tara-
fında bulunan araçlar hızlarını 
düşürürken, yavaşlayan araçları 
fark edemeyen sürücüler ka-
zaya neden oldu. Kum fırtınası 
nedeniyle Konya istikametinde 
10, Ankara istikametinde 9 araç 
birbirine girdi. Meydana gelen 
zincirleme kazalarda ilk belirle-
melere göre 17 kişi yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye, polis, jandar-
ma ve çok sayıda ambulans sevk 
edildi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekiplerince araçlarda sıkışan ya-
ralılar bulundukları yerden kur-
tarıldı. Kaza sonrası bazı yaralılar 
araç kenarında oturarak ambu-
lans bekledi. Kazada yaralanan 
çocuklara destek ambulanslar 
gelene kadar ambulanslarla mü-

dahale edildi. Kazada yaralanan 
bir kadın ise ambulansa alındığı 
sırada merek ettiği eşini sordu. 
Yaralanan 2’si ağır 17 kişi am-
bulanslarla çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 

“BİR ANDA TOZ PERDESİ 
ÖNÜMÜZE GEÇTİ, KİMSE KİMSEYİ 

GÖRMEDİ” 
Kazayı hafif sıyrıklarla atla-

tan Gökhan Sarıkaya, “50-60 
metre mesafe arasında kum fır-
tınası oldu. O arada öndeki araç 
fren yaptı, tıra vurdu. Sonrasın-
da zincirleme kaza oldu. Sonra 
biz yolu kestik. Daha sonra am-
bulans ve polis geldi. 2 tane ağır 
yaralı var gördüğümüz. Çocuk 
vardı, biz çocukları çıkardık bu-
radan. Biz çıkardıktan sonra bir 
araç daha çarptı” dedi. 

Kazayı yaşayan Turgay Hoş-
nut ise, “Bir anda toz perdesi 
önümüze geçti. Kimse kimseyi 
görmedi. Tırcı da bizi geçti, ar-
kasından araçlar birbirine gir-
di. Karşıdaki kazada aynı anda 
oldu” ifadelerini kullandı. Ka-
zanın ardından araçlar karayo-
lundan çekilerek yol trafiğe çift 
taraflı olarak açıldı.  n İHA/DHA 

10 yıl yattığı cezaevinden 11 
gün önce çıkan bir şahıs, karıştığı 
silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yarala-
yınca tekrar tutuklanarak cezaevine 
girdi. Olay, geçtiğimiz gün merkez 
Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi 
Çifthisar Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerin-
de bulunan kahvehanede Ersen Ç. 
(45) ile M.İ. arasında henüz belir-
lenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 
Çıkan kavganın ardından M.İ.’nin 
arkadaşı Murat D. (34) av tüfeğiyle 
Ersen Ç.’yi yaralayarak olay yerin-
den kaçtı. Bacağından aldığı silah 
yarasıyla ağır yaralanan Ersen Ç. 
sağlık ekiplerince yapılan ilk mü-
dahalenin ardından Numune Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 

alındı. Kaçan şüpheli Murat D. ise 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekiplerince yakala-
narak gözaltına alındı. Polis ekipleri 
tarafından yakalanan şüpheli Murat 
D.’nin 10 yıldır yattığı cezaevinden 
11 gün önce tahliye olduğu öğre-
nildi. Şüpheli Murat D. emniyetteki 
işlemlerinin ardından sevk edildi-
ği adliyede çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
Yaşanan kavga anı ise iş yerinin 
güvenlik kamerası tarafından gö-
rüntülendi. Görüntülerde tüfekle 
vurulduktan sonra yaralanan Ersen 
Ç.’nin yere düşmesi ve vatandaşla-
rın yaralıyı güneşten korumak için 
üzerine örtü tuttukları görülüyor.
n İHA 

Hüyük’te hortum nedeniyle 
bazı evlerin çatılarının uçma anı 
güvenlik kamerasınca görüntü-
lendi. Alınan bilgiye göre, Hüyük 
ilçesine bağlı Çamlıca Mahalle-
si’nde etkili olan şiddetli rüzgar ile 
hortum, evlere ve tarım arazileri-
ne zarar verdi, ağaçlar yerinden 
söküldü.  

Bazı evlerin çatılarını uçuran 
hortum nedeniyle bir evde yangın 
çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıy-

la olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri, yangını kontrol altına alarak 
söndürdü.

Hortumun çatıları uçurma 
anı, mahalledeki bir iş yerinin gü-
venlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, rüzgarın hızla 
şiddetini artırması, çatıların uç-
ması görülüyor. Görüntülerin son 
kısmında ise elektriklerin kesil-
mesi nedeniyle kamera kapanı-
yor.  n AA

11 gün önce tahliye olduğu 
cezaevine yeniden girdi 

 Kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

Hüyük’te hortum evlerin 
çatılarını uçurdu



2 AĞUSTOS 2018 7HABER

Nevzat Bey Tepesi yeniden canlanacak 1yılda 328 bin 500 ekmek dağıtıldı
Seydişehir’de Nevzat Bey Te-

pesi olarak bilinen şimdilerde dü-
ğün salonu ve çay bahçesi olarak 
kullanılan tepe Konya,’nın Alaad-
din Tepesini aratmayacak.  Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, hayata geçirdiği projelerle 
hemşehrilerinin dinlenmesine 
ve sportif faaliyetler ve  etkinlik-
ler yapmasına olanak sağlaya-
cak peyzaj çalışmalarına devam 
ediyor.  Başkan Tutal, Konya’nın 
Alaaddin Tepesini aratmayacak 
projenin içerik itibari ile doğa ve 
manzara güzelliği, halkın dinlen-
me ve eğlenmesine yönelik farklı 
aktiviteleri bünyesinde bulundu-
ran 3 etaplı bir proje olduğunu 
kaydetti.  Başkan Tutal, “Toplam 
96 Bin metrekare alandan oluşan 
Nevzat Bey Tepemizde başlayacak 
olan projemiz 3 etaplı bir proje ola-
cak. İlk etapta tepeden başlayacak 
olan çalışmamızda yürüyüş yolla-

rımız,kamelyalar ve çocuk oyun 
guruplarımız bulunacak. Sağ ve 
sol tarafta oluşan bölümlerimizde 
yeşil alanlar , şelaleler  ve peyzaj 
çalışmalarımız olacak. Seydişehir 

Belediyesi olarak önemli projelere 
imza atıyoruz. Biz geleceğe eserler 
bırakmak için önemli adımlar at-
maya devam ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediyesi, ihti-
yaçlı ailelere her gün 900 ekmek 
dağıtıyor.  Başkan Mehmet Tu-
tal, 2014 yılında göreve geldi-
ğinde Seydişehir Belediyesi ta-
rafından 225 ekmek dağıtıldığını 
bu sayının şu an 900’e ulaştığını 
kaydetti. Bakıma muhtaç ve ihti-
yaçlı ailelere her gün Seydişehir 
Belediyesi tarafından ekmek yar-
dımı yapıldığı kaydeden Başkan 
Tutal;göreve geldiğimiz yıl kapa-
tılmış olan Seydişehir Belediyesi 
Halk ekmek fırını teknolojik ve 
modern şartlarını yerine getire-
rek tekrar hizmete açarak vatan-
daşlarımızın hizmetine sunduk” 
dedi. Yılın her günü ihtiyaç sa-
hiplerine ekmeklerinin dağıtıldı-
ğını kaydeden Başkan Tutal;Biz 
göreve geldiğimiz günden itiba-
ren ihtiyaçlı ailelerimizin  sayısı-
na göre ekmek dağıtımı sayımız 
günlük 900 ekmek’e ulaştı. Bir 

yılda dağıttığımız ekmek sayısı 
ise 328 Bin 500 rakamına ulaştı. 
Biz her zaman ihtiyaçlı aileleri-

mizin yanında olmaya devam 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, Giresun’da yaşanan 
üzücü olayla ilgili açıklama yaptı. 
Olay sonrası vefat eden hastanın 
yakınlarına başsağlığı dileyen Ka-
raca, olay sonrası doktorun açığa 
alınmasını ise eleştirdi. Doktorun 
açığa alınmasının, “Hasta kendisi 
müracaat etmeden hasta hakkın-
da işlem yapmak meşru, beyaz kod 
uygulaması gerektiren durumlarda 
beyaz kod uygulamasına başvurmak 
suçtur”  kanaatini doğurduğunu ile-
ri süren Karaca, Dr. Özlem Yağdı-
ran’ın görevine iadesini istedi. 

“Hekimlik, gerek tedavi süreçleri 
gerekse idarî süreçler açısından son 
derece kurallı bir meslektir. Hastayı 
görmek, gözlemek, muayene edip 
gerekirse tetkikle tedaviye yönel-
mek işin esasıdır. Bu nedenle gör-
mediği bir hastaya işlem yapmasını 
hekimden istemek doğru değildir” 
diyen Karaca, “Hal böyleyken, Gi-
resun ilimizde Dr. Özlem Yağdıran 
isimli meslektaşımız ile hasta yakı-
nı arasında yaşananlar ve sonrası 
gelişen hadiseler hepimizi derinden 
üzmüştür. Basına ve sosyal medya-
ya yansıyan bilgilerden edindiğimiz 

kadarıyla, eşinin ilaçlarını, eşi müra-
caat etmeksizin yazdırmak isteyen 
bir hasta yakını, eşini görmeden iş-
lem yapamayacağını, gerekirse evde 
bakım hizmetlerine yönlendirerek 
işlemlerini hallettirebileceğini belir-
ten meslektaşımıza beyaz kod olarak 
bilinen güvenlik önlemine başvura-
cak düzeyde baskı uygulamış, kendi 
güvenliği ve diğer hastaların işleri-
nin aksaması gibi nedenlerle mes-
lektaşımız beyaz kod uygulamasını 
başlatmış, akabinde gelen güvenlik 

güçlerine de mukavemet ederek 
direnen yaşlı hasta yakınına, tama-
men güvenlik güçlerinin kendi inisi-
yatifleri çerçevesinde yaptığı uygu-
lamalar (ters kelepçe, biber gazı vs) 
sonrasında, muhtemelen yaşlı hasta 
yakınında gelişen komplikasyonlar 
sonrasında hasta yakını vefat et-
miştir. Akabinde de Sağlık Bakanlığı 
meslektaşımızın sözleşmesinin iki 
ay askıya alındığını belirten bir yazıyı 
kendisine tebliğ etmiştir. Öncelikle 
vefat eden hasta yakınına Allah’tan 

(C.C.) rahmet diliyoruz. Eminiz ki 
ve yayınladığı mesajlardan şahidiz 
ki; meslektaşımız da bu sonuca son 
derece üzülmüştür. Ancak sonra-
sında meslektaşımıza verilen cezayı 
mevcut mevzuat çerçevesinde doğ-
ru bulmuyoruz. Meslektaşımızı ko-
rumak amacına matuf olarak böyle 
bir karar alındığı söylenebilir ama 
bu da meslektaşımızı rencide edici 
bu kararı masum hale getirmez. Bu 
devlet, kamu görevini yerine getiren 
her bireyini korumaktan elbette aciz 
değildir. Bu karar, tersten okumay-
la şöyle bir kanaati doğurmuştur; 
‘hasta kendisi müracaat etmeden 
hasta hakkında işlem yapmak meş-
ru, beyaz kod uygulaması gerektiren 
durumlarda beyaz kod uygulaması-
na başvurmak suçtur.’ Bu itibarla, 
meslektaşımız Dr. Özlem Yağdıran 
hakkında alınan iki ay sözleşmeyi 
askıya alma kararının Bakanlığımız 
tarafından yeniden gözden geçirile-
ceği inancıyla, tekrar hasta yakınına 
Allah’tan (C.C.) rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, meslektaşımıza da geç-
miş olsun dileklerimizi iletiriz” ifade-
lerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

UMKE’den kayalık
alanda kurtarma tatbikatı

Staja Giriş Sınavı  
başvurusu başladı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 
(UMKE) kurtarma tatbikatı düzen-
ledi. Tatbikatta senaryo gereği ka-
yalık alanda mahsur kalan iki kişi 
halatla aşağı indirilerek kurtarıldı. 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
UMKE tarafından Beyşehir ilçesi 
İskele mevkisinde kurtarma tatbi-
katı düzenlendi. Yaralamalı vaka-
larda olay yeri yönetimi, olay yeri 
güvenliği, arazide kriz anını yönet-
me, sağlık merkezine hasta nakli 

gibi konuların ele alındığı tatbikat 
gerçeğini aratmadı. Senaryo ge-
reği dağda kayalıklar arasında dü-
şerek yaralanan ve mahsur kalan 
iki kişi halat yardımıyla kurtarıldı. 
Kayalıklar arasından alınan yaralı 
kişiye aşağıya indirilmesi esnasın-
da tıbbi müdahalede bulunulması 
tatbikatın en zor anı olarak değer-
lendirildi. Tatbikata AFAD, Kara-
man ve Aksaray UMKE ekipleri de 
katıldı.  n İHA 

TÜİK, 2018 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri hakkında bilgi verdi. Motorlu kara 
taşıt sayısı bir yılda 27 bin 904 adet artarken, Konya’daki toplum araç sayısı ise 720 bin 787

Motorlu kara taşıt sayısı 
bir yılda 27 bin 904 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2018 yılı Haziran ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikleri hakkında bilgi 
verdi. TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek tarafından yapılan açıklama-
ya göre Konya’da motorlu kara taşıt 
sayısı bir yılda 27 bin 904 adet art-
tı. “Konya ilinde 2018 yılı Haziran 
ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı sayısı bir önce-
ki aya göre 83 adet (yüzde 0,01) ve 
bir önceki yılın aynı ayına göre 27 
bin 904 adet (yüzde 4) artarak 720 
bin 787 adede ulaşmıştır” bilgisini 
veren TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, şunları kaydetti: “Konya’da-
ki toplam 720 bin 787 motorlu kara 
taşıtının; yüzde 49’u (353 bin 9 
adet) otomobil, yüzde 1,5’i (10 bin 
976 adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 
bin 893 adet) otobüs, yüzde 16,7’si 
(120 bin 375 adet) kamyonet, yüz-
de 5’i (36 bin 232 adet) kamyon, 
yüzde 14,4’ü (104 bin 137 adet) 
motosiklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 070 
adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 
12,2’si (88 bin 095 adet) de traktör-
lerden oluşmaktadır. Konya’da Ha-
ziran ayında 18 bin 506 adet taşıtın 
devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar 
içinde otomobil yüzde 73,1 ile ilk 
sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 17 ile Kamyonet ve yüzde 3,3 
ile Motosiklet takip etti.  2018 yılı 
Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye 
genelinde toplam 22 milyon 679 
bin 584 adet trafiğe kayıtlı araç bu-
lunmaktadır. Konya ili toplam 720 
bin 787 trafiğe kayıtlı motorlu kara 
taşıtı ile Türkiye genelindeki motor-
lu kara taşıtlarının yüzde 3,2’sine 
sahiptir.   TÜİK Konya Bölge Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre; Konya ilinde 2018 yılı Haziran 

ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu 
kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artış sırasıy-
la; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 9,1), 
kamyonet  (yüzde 5,7) ve otomobil 
(yüzde 4,8) şeklinde gerçekleşmiş-
tir. Ülkemizde trafiğe en fazla beyaz 

renkli otomobillerin kaydı yapıldı.  
Ocak-Haziran döneminde trafiğe 
kaydı yapılan 310 bin 964 adet oto-
mobilin yüzde 56,6’sı beyaz, yüzde 
21,1’i gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüz-
de 5,4’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ü di-
ğer renklerdedir. Haziran ayı sonu 

itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 
313 bin 637 adet otomobilin yüzde 
38,1’i LPG, yüzde 36,1’i dizel, yüz-
de 25,4’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt 
türü bilinmeyen otomobillerin oranı 
ise yüzde 0,4’tür.”  
n HABER MERKEZİ 

Konya Genç Mali Müşavir-
ler Platformu, Mali Müşavirlik 
mesleğine ilk adım olan Staja 
Giriş Sınavına başvuruların 1 
Ağustos 2018 itibariyle başla-
dığını ve son başvuru tarihinin 
31 Ağustos 2018 olduğunu 
açıkladı.  Konya Genç Mali Mü-
şavirler Platformu tarafından 
yapılan açıklamada, “1 Ağustos 
2018 tarihinde başlayacak baş-
vurular 31 Ağustos 2018 tari-
hinde sona erecek. Staja Giriş 
Sınavı TÜRMOB’un eğitim bi-
rimi olan Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) tarafından 
yapılmaktadır. Sınav soruları 
Ankara Üniversitesi akademis-
yenleri tarafından hazırlanmak-
tadır. 100 soru alan bilgisi, 30 
soru ise genel kültür ve yetenek 
olmak üzere 130 soruluk test-
ten oluşmaktadır. Sınav konu-
ları ve soru sayıları, genel kül-
tür ve yetenek alanında Türkçe, 
Matematik, Atatürk İlke ve İn-
kılap Tarihi ve Yabancı dilden 
30 sorudan oluşmaktadır. Alan 
bilgisinde ise Finansal Muha-
sebe, Maliyet Muhasebesi, Mali 
Tablolar Analizi, Denetim’den 
58 soru, Ekonomi ve Maliye’den 
12 soru, Hukuk alanından 
(Meslek, iş ve sosyal güvenlik, 
vergi, ticaret, borçlar) 30 soru 
olmak üzere bu konulardan top-

lamda 130 soru sorulmaktadır. 
Her yıl 3 dönem olarak yapılan 
sınavın bu dönem ki başvurusu 
31 Ağustos’a kadar yapılması 
gerekmektedir” denildi. 

Açıklamanın devamında şu 
ifadelere yer verildi: “Staja giriş 
sınavına başvuru yapabilmek 
için İktisat, İşletme, Kamu Yö-
netimi, Maliye, Muhasebe ve 
Denetim, Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri, Uluslara-
rası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Ekonometri, 
Siyaset Bilimi, Uluslararası Fi-
nans, Ekonomi, Bankacılık ve 
Sermaye Piyasası, Pazarlama 
Yönetimi, Bankacılık ve Finans, 
Pazarlama, Turizm İşletmecili-
ği, Turizm ve Otel İşletmecili-
ği, Hukuk bölümlerinden en az 
lisans düzeyinde mezun olmak 
gerekmektedir. Sınav değerlen-
dirmesi ise, sınava giren tüm 
adayların iki ana başlıkta başarı 
puanları (Genel Kültür ve Alan 
Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 
50, standart sapmaları 10 ola-
cak biçimde normal dağılıma 
göre hesaplanmaktadır. Bu iki 
ana baslıkta aldıkları puanlar-
dan ağırlıklı başarı puanları bu-
lunmaktadır. Sınavda başarılı 
olmak isteyen adayın 60 puan 
alması gerekmektedir.”  
n İHA

‘Doktorun açığa alınmasını doğru bulmuyoruz’
Konya Tabip Odası 

Başkanı Dr. Seyit Karaca

2018 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 83 adet (yüzde 0,01) ve bir önceki 
yılın aynı ayına göre 27 bin 904 adet (yüzde 4) artarak 720 bin 787 adede ulaştı. 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

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

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

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

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85



2 AĞUSTOS 201810 İLAN

VASIFLI-VASIFSIZ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

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

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır
İRTİBAT TEL

GSM: 0533 032 05 52
TEL:   0332  503 01 00

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 

KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ
444 5 158
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad.  Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ZAYİ
2016 yılında KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
Bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

ALİ ÖZ

Z-376

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür

UMUT GÖNÜLALAN

Z-377

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Muzaffer AYDEMİR’in babası

Teyfik AYDEMİR’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 847379   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos vekili 
Zhong Hongnuo, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, 
ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türk vatandaşları için 
vize kolaylığı sağladıklarını söyledi.  Hyatt Centric Levent 
otelinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Hongnuo, 
Çin’in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize iyileş-
tirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek 
için gerekli evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat 
Çin’in Türkiye’deki Büyükelçiliği ve konsolosluklarına tes-
lim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Vize için ilk başvurunun internet üzerinden yapılaca-

ğını belirten Hongnuo, sonrasında vatandaşların randevu 
tarihi alarak vize işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi. 

Zhong Hongnuo, Türkiye ve Çin’in iyi ilişkilere sahip 
olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini be-
lirterek, “2015 yılından itibaren liderler bazında en az 5 
kez ziyaretler gerçekleşmiştir. Çin, Türkiye’nin ikinci bü-
yük ihracat ve birinci büyük ithalat ülkesidir. Hem siyasi 
hem ticari olsun vize stratejisi açısından olumlu düzenle-
melerde bulunduk.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çin Halk Cum-
huriyeti vizesi almasını kolaylaştırılmaya yönelik, Çin’in 1 

Ocak 2018’den itibaren uygulama-
ya koyduğu değişiklikleri hatırlatan 
Hongnuo, Çin’e iş ve ticaret amaçlı 
seyahat için gerekli M tipi vize baş-
vurularında ise bu düzenleme ile 
kolaylık sağlanmasının amaçlandı-
ğını ve “ticari başvurularda Çin’in 
resmi devlet kuruluşlarının verece-
ği davet mektubu zorunluluğunun 

kaldırıldığını” dile getirdi. 
Hongnuo, resmi davet mektubu uygulaması yerine 

TOBB, DEİK, TÜSİAD ve ISO gibi Türkiye’de faaliyet gös-
teren 125 kurum ve kuruluşlara üye iş adamlarının Çin’de 
iş yaptıkları şirketlerden alacakları davet mektubu ile vize 
başvurusunda bulunabileceğini kaydederek, böylelikle iş 
vizesi alınması konusunda ilave kolaylık sağlandığını vur-
guladı.  Bu şirketler arasında şimdiye kadar sadece Türk 
Hava Yolları’nın (THY) kayıt yaptırdığını belirten Hong-
nuo, diğer Türk şirketlerinin de başvuru yapmalarını istedi.
n AA

15 yıl sonra Türkmen 
kaymakam atandı

Protesto gösterilerine 
karşı ordu sokağa indi

Irak’ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Salahaddin vi-
layetinin Tuzhurmatu ilçesinde, 15 yıl aradan sonra Türkmen 
bir kaymakam göreve başladı.

Tuzhurmatu’da göreve gelmesinin ardından basın toplan-
tısı düzenleyen yeni Kaymakam Hasan Zeynel Abidin, önce-
likli işinin ilçede etnik ve mezhebi unsurlar arasındaki barış ile 
birlikte yaşamı sağlamak olduğunu ifade etti.  Yıllardır ilçedeki 
terör saldırıları ve siyasi taraflar arasındaki çekişme nedeniy-
le ilçe sakinlerinde büyük yıpranmaların meydana geldiğini 
dile getiren Zeynel Abidin, ‘’İlçeye yeniden huzur, istikrar ve 
umut getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.’’ 
diye konuştu.  İstikrarın ve yeniden imarın temelini oluşturan 
güvenlik durumuna büyük önem vereceklerini de söyleyen 
Zeynel Abidin, ilçede güvenliğin, Irak merkezi hükümetine 
bağlı güçlerin kontrolüne geçmesinden sonra istikrarlı hale 
geldiğini kaydetti. Salahaddin ve Kerkük vilayetleri arasın-
da yer alan Tuzhurmatu’da, Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve 
Araplar da ikamet ediyor. Terör örgütü DEAŞ’ın, 10 Haziran 
2014 tarihinde Irak’ın üçte birini ele geçirmesinden bir yıl 
sonra, 2015’te Tuzhurmatu ilçesinde Haşdi Şabi ve Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçleri arasında silahlı 
çatışma patlak vermişti.  Irak merkezi hükümetine bağlı ortak 
güçlerin, 16 Ekim 2017 tarihinde, Kerkük başta olmak üzere 
tartışmalı bölgelerde operasyon düzenlemesi sonucu, Peş-
merge Tuzhurmatu’dan çekilmişti.  Tuzhurmatu’da, 2003’ten 
beri kaymakamlık makamı Türkmenlerin itirazına rağmen 
Kürtlerin elindeydi. n AA

PKK/PYD’nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve sözde Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed 
Bayram, tutuklandı. Bayram’ın Yunanistan’a geçmek için sahte pasaport almaya çalıştığı öğrenildi

PKK/PYD’nin sözde Afrin 
siyasi sorumlusu tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince Gaziantep’te düzenlenen 
operasyonda gözaltına alınıp Mersin’e 
getirilen, terör örgütü PKK/PYD’nin 
sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi 
ve sözde Afrin siyasi sorumlusu Kava 
Muhammed Bayram, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin’deki İl 
Jandarma Komutanlığı Terörle Müca-
dele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü 
PKK/PYD’nin sözde Afrin İçişleri Baka-
nının kardeşi ve Afrin siyasi sorumlusu 
Kava Muhammed Bayram’ın, yaklaşık 
1 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye’ye 
giriş yaptığı ve Mersin’e geldiğini belir-
ledi.

Şüphe üzerine zanlıyı takibe alan 
ekipler, Bayram’ın Mersin’den Gazian-
tep’e geçtiğini ve Şahinbey ilçesi Bey 
Mahallesi’nde Suriyeli sığınmacıların 
yoğun olarak yaşadığı bir mahallede 
yaşamaya başladığını tespit etti.

Ekipler, Gaziantep İl Jandarma Ko-
mutanlığının desteğiyle düzenlenen 
operasyonda zanlıyı yakalayıp, sorgu-
lanmak üzere Mersin’e getirdi. Zanlı, 

sorgusunun ardından sevk edildiği 
mahkemece tutuklandı.

Bayram’ın, Türkiye’de rahat hare-
ket etmek için Geçici Koruma Yabancı 
Kimliği de aldığı tespit edildi.

Sözde Afrin siyasi sorumlusu Bay-
ram’ın ayrıca yasa dışı yollarla Yunanis-

tan’a geçmek için sahte pasaport alma-
ya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan zanlının Selahattin 
isimli bir kardeşinin de örgütün sözde 
Kıbrıs Rum Kesimi sorumlusu olduğu 
ve oraya gelen Kürtlerden “bağış” adı 
altında para topladığı ve kısa bir süre 

önce kalp krizi geçirerek öldüğü bildi-
rildi. 

Kava Muhammed Bayram, Jan-
darma ekiplerince Gaziantep’te 28 
Temmuz’da düzenlenen operasyonda 
gözaltına alınarak Mersin’e getirilmişti.

n AA

Zimbabve askeri güçleri, pazartesi günü yapılan se-
çim sonuçlarını protesto eden göstericileri dağıtmak için 
başkent Harare’ye indi. 

 Zimbabve Seçim Komisyonu’nun, meclis seçimle-
rinde çoğunluğu Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtse-
ver Cephesi’nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ancak 
devlet başkanlığı seçim sonuçlarını halen açıklamaması 
muhalifleri sokağa döktü.  Başkent Harare sokaklarında 
yürüyüşe geçen ve bazı araçları ateşe veren göstericilere 
polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin müdaha-
lesinin yeterli olmaması sonrası askeri kuvvetler sokak-
lara inip göstericileri dağıtmaya başlarken, silah sesleri 
de duyuldu. 

Ülkede iki gündür seçim sonuçlarına ilişkin endişeli 
bekleyiş sürerken, gelen ilk verilere göre, ulusal mecliste 
koltukların çoğunluğunu iktidar partisi Zanu-PF alıyor. 

Devlet başkanlığı için 22 aday katılırken, seçimler-
de iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başka-
nı Emmerson Mnangagwa, muhalif 7 partinin bir araya 
gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi 
(MDC) ittifakı adına ise Nelson Chamisa yarıştı. 
n AA

Çin’den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklar Mahallesi, 104 Ada, 45 
Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; etrafı tel örgü ile çevrili olup üzerinde 
tek katlı bahçe evi ve depo ve muhtelif yaş ve çeşitte ağaçlar bulunmak-
tadır. Parselin kuzeyi 23709 Sokak olarak isimlendirilen Konya Çomaklar 
asfalt Yoluna cepheli, doğu, batı ve güneyi ise aynı vasıflı taşınmazlarla 
sınırlıdır. Ulaşımı mevcut yoldan oldukça kolay yapılmaktadır.
Adresi : Çomaklar Mahallesi 23709 Sokak No:208
   Meram/Konya
Yüzölçümü : 1.075,14 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı
   sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklar mahallesi, 105 
Ada, 7 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde buğday ekili olduğu, 
tarımsal yapı, kuyu ve herhangi bir ağacın bulunmadığı, Parselin zeminde 
ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi yoktur. Taşınmazın kuzeyinde 
beton kanal et sonrasında Çomaklar deresi, diğer mücavir sınırları ise aynı 
vasıflı tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Konya Çomaklar Yolundan ayrılarak do-
ğusunda kalan Çomaklar deresi üzerindeki köprüden geçilerek yapılmakta-
dır.
Adresi : Tolaltı mevkii Çomaklar mahallesi Meram/Konya
Yüzölçümü : 9.789,01 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı
   sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz kadastro
   parselidir. 
Kıymeti : 68.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklar mahallesi, 114 
Ada, 67 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde muhtelif yaş ve çe-
şitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı, taşınmaz 
üzerinde tarımsal ürün ekilmediği görülmüştür. Taşınmazın tapudaki cinsi 
tarla olmasına rağmen parsel ve etrafındaki parseller halen bahçe olarak 
kullanılmaktadır. Parselin kadastro paftasında mevcut yola cephesi yoktur. 
Ancak kuzeyindeki parselle ortak sınırından haricen açılan yol bulunmakta, 
güneyi ise Çomaklar Deresine cepheli, diğer mücavir sınırları ise aynı va-
sıflı taşınmazlarla sınırlıdır. Taşınmazdan kuzeyindeki haricen açılan yolu 
takiben Akören Barajına giden yola ve sonrasında Konya Çomaklar Yoluna 
ulaşım yapılmaktadır. 
Adresi : Yıkıklar Mevkii Çomaklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 521,68 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı
   sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 10.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 112 Ada, 
110 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal yapı, kuyunun 
bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar mevcut-
tur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi yoktur. 
Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen de zi-
raat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Konya Çomaklar-Yeşil Tekke 
Mahallesi Yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek 
yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Oba Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 1.969,29 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak  alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 2.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 112 Ada, 
135 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve 
kuyunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen 
de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Konya Çomaklar-Yeşil Tek-
ke Mahallesi Yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçile-
rek yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Ulukoyak Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 5.953,19 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro
   parselidir.
Kıymeti : 8.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 112 Ada, 
180 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve 
kuyunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen 
de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Akören barajına giden tarla 
yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek yayan ola-
rak yapılmaktadır. 
Adresi : Ulukoyak mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 13.033,77 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 117 Ada, 
64 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve ku-
yunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen 
de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Akören barajına giden tarla 
yolundan ayrılarak ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek yayan ola-
rak yapılmaktadır. 
Adresi : Maygüneyi Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 4.222,69 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 6.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Köyü, 117 Ada, 68 
Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve kuyu-
nun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar mev-
cuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi yok-
tur kuzeyi mezaraltı deresine cephelidir. Taşınmazın mücavir etrafı kısmen 
ziraat yapılarak kullanılan kısmen de ziraat yapılmayan tarlalarla sınırlıdır. 
Ulaşımı Akören barajına giden tarla yolundan ayrılarak ve mücavir taşın-
mazlardan haricen geçilerek yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Maygüneyi Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 3.813,22 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 5.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 117 Ada, 
129 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün, yapı ve 
kuyunun bulunmadığı ancak ekonomik değeri olmayan ormansı ağaççıklar 
mevcuttur. Parselin zeminde ve kadastro paftasında mevcut yola cephesi 
yoktur 120m kuzeyinde mezaraltı deresi bulunmaktadır. Taşınmazın mü-
cavir etrafı kısmen ziraat yapılarak kullanılan kısmen de ziraat yapılmayan 
tarlalarla sınırlıdır. Ulaşımı Akören barajına giden tarla yolundan ayrılarak 
ve mücavir taşınmazlardan haricen geçilerek yayan olarak yapılmaktadır. 
Adresi : Mezaraltı Mevkii Sadıklar mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 3.976,38 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında
   Ağaçlandırılacak alan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 6.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar mahallesi, 154 Ada, 
11 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde muhtelif yaş ve çeşitte 
ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı görülmüştür. Ta-
şınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe olarak kullanılmaktadır. 
Parselin kadastro paftasında ve zeminde mevcut yola cephesi yoktur, batısı 
Bıçakçı deresine cephelidir. Taşınmaza doğusundaki Belenler Ormanı içeri-
sindeki yoldan ayrılarak mücavir parsel sınırından haricen geçilerek ulaşımı 
sağlanmaktadır. 
Adresi : Bağiçi Mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 411,64 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
   Korunacakalan sahasına isabet etmektedir. 
   Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 4.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2017/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

844618 NOLU İLANIN DEVAMI SAYFA 14’TE

Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
“Türkiye’nin dini 
azınlıklara yönelik 
en ufak bir sorunu 
yoktur. Ama kal-
kıp da Amerika’da 
özellikle evange-
list, siyonist anlayı-
şın bu dayanışma-
sını ve bu tür bir tehditkar dil kullanmasını kabul 
etmemiz mümkün değildir. Biz inandığımız yolda, 
inandığımız gibi özgürlüklerimizden, bağımsızlığı-
mızdan, yargı bağımsızlığından en ufak bir taviz 
vermeden yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin dini 
azınlıklara yönelik sorunu yoktur, ABD’de evan-
gelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını 
kabul etmek mümkün değil” dedi.

Başkan Erdoğan, 23. Dönem Niğde Milletve-
kili İsmail Göksel için TBMM’de düzenlenen ce-
naze töreninin ardından, Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı pat-
layıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan 
astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebe-
ğinin hayatını kaybetmesine ilişkin gazetecilerin 
soruları üzerine açıklama yaptı. 

“Gerçekten bizim için katlanılması zor bir ne-
tice oldu” ifadesini kullanan Erdoğan, bu olayın, 
terörün tanımını çok açık, net yaptığını bildirdi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve yakın 
çalışma arkadaşları ile Karakaya ve minik bebe-
ğinin ikindi namazının ardından kılınacak cenaze 
namazına katılacaklarını aktaran Erdoğan, şehidin 
yakınlarıyla beraber olup, bu acıyı paylaşacaklarını 
vurguladı.

Başkan Erdoğan, anne ve 11 aylık bebeği için 
Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk milletine baş-
sağlığı temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Bu terör örgütünün yanında olan, onlarla be-
raber olan, gerek içeride gerek dışarıda, gerek si-
yasi gerek gayri siyasi bütün bu odaklara herhalde 
bundan daha güzel bir cevap, daha güzel bir tanım 
olmaz. Çok açık net, her şeyi ortaya koyuyor. 26 
yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bun-
lar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne 
olabilir? Tanımsa tanım, tabirse tabir, her şey bu-
rada, çok açık ve net. Onlarla birlikte onları parla-
mentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da 
en güzel bir cevaptır.”

“Tehdit diline prim vermeyiz”
FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla ev 

hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı And-
rew Craig Brunson konusunda yaşanan gerginli-
ğe ilişkin değerlendirmesi de sorulan Erdoğan, bu 
konuda, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde 
her şeyi söylediklerini anımsatarak, şöyle konuştu: 
“Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey 
kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO’da 
en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore’de on-
larla beraber olduk, onlarla birlikte birçok müca-
deleyi verdik ve bu mücadeleyi birlikte veren, hala 
NATO’da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya ko-
yan bir Türkiye’ye böyle bir tehdit dili kullanmak, 
asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz, 
kusura bakmasınlar, pek prim vermeyiz. Bunun 
da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini zaten 
onların çok iyi bilmesi gerekiyor.”

Bu konuları ikili olarak da görüştüklerini, Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmeler 
yaptığını, ayrıca bu noktada TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın’ın açıklamalarının bulunduğuna değinen 
Erdoğan, “Biz tek söylem, tek dille bu konudaki 
kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz. Temenni 
ederim ki bugün Türkiye’de ziyaretler var, bunun 
yanında şu anda ASEAN toplantısında Dışişleri 
Bakanım, ABD Dışişleri Bakanı’yla bir araya gele-
cek. Orada bazı görüşmeler yapılacak.”

“Türkiye’deki dini azınlıkların malum dün 
yaptıkları açıklama çok çok manidar.” diyen Erdo-
ğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin dini azınlıklara 
yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da 
Amerika’da özellikle evangelist, siyonist anlayışın 
bu dayanışmasını ve bu tür bir tehditkar dil kul-
lanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz 
inandığımız yolda, inandığımız gibi özgürlükleri-
mizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığın-
dan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam 
edeceğiz.”  n AA

‘Tehditkar dil 
kabul edilemez’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişle-
ri Bakanı Mike Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler 
Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsa-
mında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon 
konuşması yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bil-
giye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine 
gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 
Temmuz’da telefonda görüşmüştü.  Son 15 günde 
4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo’nun, 
ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir 
araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.  n AA

Çavuşoğlu ile 
Pompeo görüştü



 

Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
11 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 155 Ada, 
11 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde sebze ekili, muhtelif yaş 
ve çeşitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı görül-
müştür. Taşınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe olarak kulla-
nılmaktadır. Parselin kadastro paftasında ve zeminde mevcut yola cephesi 
yoktur, güneyi Bıçakçı deresine cephelidir. Taşınmaza kuzeyindeki Belenler 
Ormanı içerisindeki yoldan ayrılarak mücavir parsel sınırından haricen ge-
çilerek ulaşımı sağlanmaktadır. 
Adresi : Bağiçi mevkii Sadıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 268,86 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
   Korunacakalan sahasına isabet etmektedir.
   Taşınmaz kadastro parselidir. 
Kıymeti : 2.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
12 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar Mahallesi, 159 Ada, 
13 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde sebze ekili, muhtelif yaş 
ve çeşitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulunmadığı görül-
müştür. Taşınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe olarak kul-
lanılmaktadır. Parselin kadastro paftasında ve zeminde kuzeydoğusu Sa-
dıklar-Kayadibi Mahallesi asfalt yoluna, güneyi Bıçakçı deresine cephelidir. 
Ancak taşınmaz ile Sadıklar-Kayadibi Mahallesi asfalt yolu arasında yak-
laşık 7-8 m kot farkı vardır.Taşınmaza ulaşım kot farkından dolayı meskun 
alandan ve Bıçakçı deresinden geçilerek sağlanmaktadır. 
Adresi : Bentbaşı mevkii, Sarıklar Mah. Meram/Konya
Yüzölçümü : 490,58 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
    Korunacakalan sahasına isabet etmektedir.
    Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 4.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Mü-
zayede Salonu Karatay Konya
13 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Sadıklar mahallesi, 163 Ada, 
10 Parsel sayılı bahçe nitelikli taşınmaz; üzerinde tarımsal ürün ekilmediği, 
muhtelif yaş ve çeşitte ağaçların olduğu, tarımsal yapı ve kuyunun bulun-
madığı, görülmüştür. Taşınmazın mücavir etrafındaki parseller halen bahçe 
olarak kullanılmaktadır. Parselin kadastro paftasında ve zeminde yola cep-
hesi olmadığı, kuzeyi ise Bıçakçı deresine cephelidir. Ancak taşınmaz ile 
Sadıklar- Çomaklı Mahallesi asfalt yoluna güneyinde 10m mesafede olup 
yol ile arasında yaklaşık 3-4m kot farkı vardır.Taşınmaza ulaşım kot farkın-
dan dolayı doğusundaki yolu takiben parsellerden haricen geçilerek yapıl-

maktadır. 
Adresi : Sadıklar mevkii Sadıklar köyü Meram/Konya
Yüzölçümü : 605,14 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karakteri
    Korunacakalan sahasına isabet etmektedir.
    Taşınmaz kadastro parselidir.
Kıymeti : 3.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 03/10/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 01/11/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay/Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün ön-
cesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.
tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin 
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulun-
madığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigün-
den, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda 
teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 si-
ni,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey 
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden öde-
nir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hak-
ları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen 
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu 
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp 
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen me-
sul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksı-
zın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19 Satış sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/07/2018
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e 
karşılık gelmektedir.

13’ÜNCÜ SAYFADAKİ 844618 NOLU İLANIN DEVAMI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 844618
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Doğarsın, büyürsün lakin
Hayat onbeşinde başlar

Kırkında yavaşlar
Ellisinde telaşlar

Altmışında doktor haşlar.
Yetmişinde bitmiştir çoktan

Baharın yazın
Yasadığın güz
Pastırma yazın.

Seksenin de zemheri dayanır kapına
Anlarsın ki

Bu da senin kışın
Gözlerinden süzülür yavaştan yaşın.

Doksanında anlatırsın
Dinlenirse sözün

Yüzünde piri fani derler
Asırlık çınar olur adın

Dönersin daldan düşen 
Kurumuş bir yaprağa
Sonra karışır gidersin
Bir gün kara toprağa..
Daha çok yaşasan da
Değismez hayat çizgin

İşte böyle geçer
Ömür dediğin.

ÖMÜR DEDİĞİN

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Uluslararası Barış Federasyonu Kon-
ya İl Başkanlığı açılış ve tanıtım toplan-
tısı Uluslararası Gençlik Akademisi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya UBFED Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Fettah Çiftçi 
ve Genel Sekreter Fatih Yiğit katıldı.

Güvenli, huzurlu ve refah içerisinde 
barış dolu bir dünya oluşmasına katkıda 
bulunmak amacıyla yola çıkan Uluslara-
rası Barış Federasyonu Konya İl Başkanlı-
ğı ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirerek 
çalışmalarına başladı. Konya İl Başkan-
lığını Nihan Emre’nin üstlendiği UBFED 
birim başkanlıklarını da belirledi. 

Konya’nın Türkiye için önemli bir şe-
hir olduğunu ifade eden UBFED Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Fettah Çiftçi, 

“Konya Teşkilatımızın şehir ve ülke adına 
önemli katkılar sağlayacağını biliyorum. 
Konya STK’lar şehri ve bu alanda Türki-
ye’ye örnek bir ilimiz. Çalışmaları bizleri 
de heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Mazlumların itilip kakıldığı bir dün-
yada insanlığın önemli bir sınav verdiği-
ni hatırlatan Genel Sekreter Fatih Yiğit 
de, ‘Bugün Ortadoğu başta olmak üze-
re dünyanın birçok yerinde mazlumlar 
dünyanın gözleri önünde eziliyor. Buna 
müsaade etmek, göz yummak mümkün 
değildi. Biz de UBFED olarak bu yolda 
neler yapabiliriz? sorusunun cevabını 
bularak çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemiz 
mazlumların, mağdurların son kalesi. Bu 
kaleye sahip çıkmak için de ne gerekiyor-

sa yapacağız. Bu anlamda Türkiye’nin 
birçok il ve ilçesinde teşkilat çalışmaları-
mızı başlattık. Konya bu anlamda çok gü-

zel işler çıkaracağından eminim. Başkan 
Nihan hanım ve ekibine başarılar diliyo-
rum’ dedi.

Uluslararası Barış Federasyonu’nu 
Konya’da temsil etmenin sorumluluğunu 
bildiğini anlatan İl Başkanı Nihan Emre 
de, “Toplumlar arası barış ve huzuru 
sağlamak adına yola çıktık. Bu anlam-
da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Birim 
başkanlarımızı da belirledik. Önümüz-
deki günlerde reel projelerle startımızı 
vereceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Öte yandan programda UBFED Kon-
ya İl Başkanlığı’nın birim başkanlıları da 
belirlenerek yetki belgeleri de verildi.
n MEVLÜT EGİN 

Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen tüketici 
hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin uygulama bugün itibarıyla başlatıldı. Bu 
kapsamda, mevcut bin 11 tüketici hakem heye-
tinin yetki alanları yeniden düzenlenerek 211 tü-
ketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilen-
dirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketici 
Bilgi Sistemi’nin (TÜBİS) aktif olarak tüketiciler 
ve tüm tüketici hakem heyetleri tarafından kulla-
nılmaya başlanmasıyla işleyişi kolaylaşan tüketici 
hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeni-
den düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı 
ifade edildi.

Bakanlıkça gerçekleştirilen tüketici hakem 
heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları-
na ilişkin uygulamanın bugün itibarıyla başlatıl-
dığı belirtilen açıklamada, tüketici hakem heyet-
lerinin yetki alanlarının da yeniden belirlendiği 
kaydedildi.

Bu kapsamda, tüketici hakem heyetlerinin, 
nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hu-
suslar göz önünde bulundurularak yeniden yapı-
landırılması amacıyla il merkezlerinde ya da yakın 
ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya 
getirildiği bildirildi.

Açıklamada, mevcut bin 11 tüketici hakem 
heyetinin yetki alanlarının 1 Ağustos itibarıyla ye-
niden düzenlendiği ve 211 tüketici hakem heye-
tinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği vurgu-
lanarak, şu ifadelere yer verildi: “Yetkilendirilen 
tüketici hakem heyetleri, yetki alanlarında kalan 
ilçelerde yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin 
başvuruları da karara bağlayacak. Tüketici hakem 
heyetlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda, 
tüketicilerin hak arama yollarına başvurularında 
herhangi bir hak kaybı olmayacak. Tüketiciler, 
yaşadıkları uyuşmazlıkla ilgili olarak, tüketici ha-
kem heyetlerine gitmeden, elektronik ortamda 
e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilmek-
tedir. Başvurularını elektronik ortamda yapmayı 
tercih etmeyen tüketiciler, yapılanmadan önce 
olduğu gibi, ikamet ettikleri yerdeki kaymakam-
lıklara giderek başvurularını yapabilecekler. Tü-
ketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde, 
kaymakamlıklarda başvuru alımı, TÜBİS’e kayıt, 
ilgili tarafları bilgilendirme, yetkilendirilmiş ha-
kem heyeti başkanı tarafından yapılacak bilirkişi 
görevlendirmelerinde, tüketici hakem heyeti, bi-
lirkişi ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağla-
mak gibi konularda çalıştırılmak üzere bir irtibat 
personeli bulundurulmaya devam edilecek.”

Söz konusu çalışmanın tüketici hakem heyet-
lerinin kapatılmasına yönelik olmadığı belirtilen 
açıklamada, ihtiyaç halinde, yetkilendirilen tüke-
tici hakem heyetlerinin sayısının artırılabileceği 
ve yeni heyetlerin kurulabileceği bildirildi.
n AA 

Tüketici hakem 
heyetlerinde yeni 
dönem başladı

Uluslararası Barış Federasyonu’nun Konya İl Başkanlığı açıldı. Genel Sekreter Fatih Yiğit, “Ülkemiz 
mazlumların, mağdurların son kalesi. Bu kaleye sahip çıkmak için de ne gerekiyorsa yapacağız” dedi 

‘Mazlumların son kalesiyiz’ 

Uluslararası Barış Federasyonu İl Başkanı 
Nihan Emre

Karaman merkezli 5 ilde Fethul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 
düzenlenen operasyonda 4 şüphe-
li gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, Karaman Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından yürütülen FETÖ/
PDY soruşturması kapsamında ör-
gütün ‘mahrem imam’larıyla sabit 
telefonlardan periyodik ve ardışık 
arama sistemiyle haberleştiği tespit 
edilen 7 şüpheli hakkında yakalama 
kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlü-
ğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) 

ekipleri, Karaman merkezli Amasya, 
İzmir, Malatya ve Tokat’a tespit edi-
len adreslere operasyon düzenlendi. 
Operasyon kapsamında 7 şüpheli-
den 4’ü yakalandı. Gözaltına alınan 
şüphelilerin 2’sinin muvazzaf asker, 
1’inin emekli astsubay, diğerinin 
de askeri öğrenci olduğu öğrenildi. 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüp-
heliler, sorgulanmak üzere emniye-
te götürüldü. Firari olan 3 şahsın ise 
yakalanması için çalışmaların sür-
düğü bildirildi.
n İHA 

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı 
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18 motosiklet trafikten men edildi Jandarmadan av bayisine operasyon
Kulu ilçesinde trafik polisleri 

tarafından gerçekleştirilen dene-
timlerde 18 motosiklet trafikten 
men edilirken, sürücülere de 25 
bin lira ceza kesildi. Yaz aylarında 
Kulu’da nüfus artışının etkisiyle 
trafikte yoğunluğa da neden oldu. 
Kulu Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
trafik polisi, motosikletler üzerine 
iki gün boyunca uygulama yap-
tı. Yapılan denetimlerde trafiği 
tehlikeye düşürecek şekilde aşırı 
hız, daire çizmek, tehlikeli motor 
kullanmaları, plakasız, evrakları 
eksik, kasksız, ters yönde gitme, 
tek teker üzerinde gitme, eksoz 
patlatma, fazla kişi bindirme ve di-
ğer trafik kurallarına uymamaları 
nedeniyle 18 motosikleti trafikten 
men etti. Motosiklet sürücülerine 
ise 25 bin lira para cezası kesildi. 
Trafikten men edilen motosikletler 
oto parka çekilirken, denetimlerin 
devam edeceği kaydedildi.  n İHA

Kulu ilçesinde yetki belgesi 
olmayan av bayisinde bulunan 
çok sayıda tüfek, silah ve mer-
milerle av malzemelerine jan-
darma tarafından el konuldu. 
Edinilen bilgiye göre, Kozanlı 
Mahallesi’nde yetki belgesi ve 
izni olmayan av bayisine jandar-

ma ekiplerince baskın düzenlen-
di. Jandarma ekiplerinin incele-
melerinin ardından av bayiinde 
bulunan çok sayıda tüfek, silah 
ve mermiler ile av malzemeleri-
ne el konuldu. Yetkililer, gerekli 
kurumlardan izinleri olmayan ve 
yetki belgesi olmayan av bayile-

rindeki malzemelere el konula-
cağı konusunda uyarıda bulun-
du. İş yerinde izinsiz ve belgesiz 
av malzemeleri satıcısı olan bayi 
sahibinin ise jandarmadaki iş-
lemlerinin ardından adliyeye 
sevk edileceği öğrenildi.
n İHA

Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital 500 araştırması açıklandı. Listede Konya’dan 
Konya Şeker,  Erser Grup Tarım Ürünleri, Eti Alüminyum ve Adese olmak üzere 4 şirket yer aldı

En büyük 500’de
4 Konyalı yer aldı

Türkiye’nin 500 büyük şirketini 
ortaya koyan Capital500 araştırma-
sı yayınlandı. Türkiye’nin en büyük 
500 şirketinin ciroları 2017’de no-
minal olarak yüzde 31,0, reel ola-
rak da yüzde 18,3 büyüdü. Capital 
Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı 
Türkiye’nin 500 büyük şirketini or-
taya koyan Capital500 araştırmasını 
ağustos sayısında yayımladı. Hem 
dünya hem Türkiye için rekor bü-
yüme yılı olan 2017’de Türkiye’nin 
500 büyük şirketinin performansı 
da göz dolduruyor. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin 
ciroları nominal olarak yüzde 31,0, 
reel olarak da yüzde 18,3 büyüdü. 
Şirketlerin kârı da nominal yüzde 
67,1, reelde de yüzde 50,8 arttı. 
Milyar TL cirolu şirketler kulübü 68 
yeni şirketin katılımıyla 302’ye yük-
seldi. 

TÜPRAŞ YİNE ZİRVEDE
Listenin ilk sırasında 53 milyar 

948 milyon 110 bin TL ciroyla TÜP-
RAŞ yer alıyor. Onu ikinci sırada 39 
milyar 779 milyon TL ciroyla THY, 
üçüncü sırada ise 38 milyar 515 mil-
yon 999 bin TL ciroyla Petrol Ofisi iz-
liyor. Listede en son sırada bulunan 

500’üncü Arslan Alüminyum’un ci-
rosu ise 592 milyon 38 bin TL.

SEKTÖRLERİN PERFORMANSI

Capital 500’de şirket sayısı ola-
rak en çok varlık gösteren sektörlere 
baktığımızda bu sektörlerin başında 

60 şirketle gıda-içecek, 58 şirketle 
enerji-petrol ve 48 şirketle otomo-
tiv geliyor. Onları demir-çelik, teks-
til-konfeksiyon, inşaat ve perakende 
takip ediyor. Gelirler açısından ya-
pılan katkıya baktığımızda ise tablo 
değişiyor. Capital500 cirosuna en 
büyük katkıyı yapan sektör yüzde 
19,4’lük payıyla açık ara enerji-pet-
rol. İkinci sırada yüzde 13,1’lik payla 
otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sı-
rasıyla gıda-içecek, demir-çelik, pe-
rakende, inşaat, elektrik-elektronik, 
ulaştırma, telekom ve tekstil-kon-
feksiyon takip ediyor.

KONYA’DAN 4 FİRMA
Capital 500 listesinde Kon-

ya’dan 4 firma yer aldı. 100. sırada 
Konya Şeker, 249. sırada Erser Grup 
Tarım Ürünleri, 286. sırada Eti Alü-
minyum, 434. sırada Adese yer aldı. 
Konya Şeker’in cirosu 2 milyar 774 
milyon 285 bin 497 TL, Erser Grup 
Tarım Ürünleri’nin cirosu 1 milyar 
198 milyon 482 bin 433 TL, Eti Alü-
minyum’un cirosu 1 milyar 47 mil-
yon 133 bin 684 TL ve Adese’nin 
cirosu 693 milyon 500 bin 599 TL 
olarak kayıtlara geçti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘4,5 yılda şehrimize önemli yatırımlar yaptık’
Ereğli Belediyesi şehrin dört 

bir yanında başlattığı çalışmalara 
devam ediyor. Ereğli Belediyesi, 
asfalt, kaldırım, refüj düzenleme 
çalışmalarının yanı sıra Anıt ve Ulu 
Cami Meydanında da yenileme ça-
lışmalarına tüm hızıyla devam edi-
yor. Yürütülen çalışmalar hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Şehrimizin dört bir tarafında gece 

gündüz demeden çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Ereğlimizi daha 
değerli hale getirme prensibimizle 
çalışmalarımızı sürdürüyor, daha 
güzel Ereğli için çalışıyoruz. Ekip-
lerimiz bir yandan asfalt, kaldırım, 
orta refüj düzenlemeleri yaparken 
bir yandan da Anıt ve Ulu Cami 
Meydanımızda yenileme çalışma-
larını sürdürüyor. Göreve geldiği-
mizden bu yana ilklerin belediyesi 

olduk. Şehrimizin kanayan yarala-
rının, uzun yıllar tabiri caizse halı-
nın altına süpürülen sorunlarının 
üzerine kararlılıkla giderek bir bir 
çözüme kavuşturduk. Fiziki, Sos-
yal ve Kültürel Belediyecilik kapsa-
mında 4,5 yılda şehrimize önemli 
yatırımlar yaptık. Hizmette sınır 
yoktur, çünkü ihtiyaçlar sınırsız-
dır. Bu düsturla şehrimize layıkıyla 
hizmet etmek için mesai mefhumu 

gözetmeden canla başla çalışıyoruz. 
Yaptığımız hizmetlerde en büyük 
motivasyon kaynağımız hemşehri-
lerimiz, onların destekleri bize güç 
katıyor. Ayrıca yaptığımız hizmetle-
re vatandaşlarımızdan gelen olum-
lu düşünceler bizleri daha da mutlu 
ediyor. Daha değerli bir Ereğli için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
dedi.
n İHA 

Öyle garip bir 
hayatı yaşıyoruz ki, 
daha dün annemizin 
babamızın koruması 
altında hayata tutunmaya 
çalışırken, onlarsız birçok 
ihtiyacımızı karşılayamaz 
ve onlara muhtaç bir 
halde iken, bugün on-
ların bizim korumamız 
altına girivermiş olmaları, 
onların bize muhtaç hale 
gelivermeleri, hayatın ga-
ripliğini yeterince anlatıyor sanırım.

“Gairip”lik, farklı anlamlar içeriyor. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlatıldığı 
üzere, “garip” ifadesi;kimsesiz, zavallı, 
gurbette yaşayan, elgin, acayip, doku-
naklı, hüzün veren, anlamlarına geliyor. 

“Garip” nitelemesinin bütün an-
lamları, hayatı “garip” olarak nitelemiş 
olmama neredeyse tam karşılık geliyor 
ama “dokunaklı”ve“hüzün veren” 
anlamları kast ettiğim hayatı daha bir iyi 
tanımlıyor…

Geçtiğimiz Pazar günü Seydişe-
hir’de, sevinçlerine ortak olma gayesi 
ile bir yakınımın düğününe iştirak ettim. 
Her şey güzel bir şekilde devam eder 
iken telefonumun zili çaldı. Anamın se-
sini duydum karşı tarafta. “Oğlum ben 
hastayım” dedi. Bu cümle beni çok fena 
sarstı. 

“Ben hastayım…”
Yutkundum ve kendime gelip ra-

hatsızlığıyla ilgili kısa bir bilgi aldım ken-
disinden.  Sonrasında, düğün mahallini 
anında terk edip Seydişehir’e 30 kilomet-
re uzaklıkta bulunan köyümün yolunu 
tuttum. 

Konya merkezden uzaklığı 75 kilo-
metre olan köyümde yaşayan anamı ve 
babamı sık sık ziyaret ediyorum. Telefon-
la da sürekli hal ve hatırlarını soruyorum.

Anam 78 babam 80 yaşındalar.  
Daha dün sekiz çocuklu bir hanede cıvıl 
cıvıl kalabalık bir hayat yaşarlarken, şimdi 
o koca hanede, sekiz çocuklarından hiç 
birisinin yanlarında olmadığı ve hayat-
larını bir başlarına sürdürmek zorunda 
kaldıkları bir gerçeklikle karşı karşıyalar.

Günün yirmi dört saati, onların bu 
yalnızlıklarını düşünerek ve her an ken-
dileriyle ilgili bir olumsuz haber alma 
kaygısı ve korkusuyla geçiyor. Elbette 
diğer kardeşlerim de aynı kaygı ile sür-
dürüyorlar hayatlarını… Bu “garip” ha-
yat işte böyle bir hayat… Bütün haneleri 
ve dolayısıyla bütün yurdu hatta bütün 
dünyayı saran bir gariplik bu... Elbette 
sadece benim ve kardeşlerimin yaşadığı 
bir gariplik de değil…

Bu nasıl bir garipliktir ki, insanı 
doğduğu yerden koparıp, büyüyüp 
evleninceye kadar aynı kaderi, aynı ya-
tağı, aynı yastıkları, aynı kapıları, aynı 
tabakları, aynı çatal kaşıkları, aynı bar-
dakları, aynı acıları, aynı hüzünleri, aynı 
sevinçleri aynı mekânlarda yaşayan 
sevdiklerini, kardeşlerini, kilometrelerce 
uzaklara savurup, kendi sorunlarının 
içine atıp, geçmişteki bu yaşanmış-
lıkları acımasızca tüketiyor, hoyratça 
harcıyor ve neredeyse kardeşi kardeşe, 
onların çocuklarını kendi çocuklarına 
unutturuyor. Onları birbirlerinden uzak 
tutmak için planlar, projeler geliştiriyor.  
İki kuzen farklı bir şehirde on yıl sonra 
karşılaştıklarında birbirlerini tanımadan, 
birbirlerine omuz atıp çekip gidecekler 
ya da dönüp birbirlerine kafa atacaklar, 
yumruk yumruğa kavga edecekler ve 
belki de daha büyük tehlikelerle yüz yüze 
kalacaklar git gide… Hatta bu tehlikeler 
yaşanmaya başladı bile…

İşte bu duygularla yanımda bulunan 
bir kız kardeşim daha olmak üzere, köye 
doğru yaklaşırken hem babamın hem 
de anamın Konya’ya gidecek şekilde 
hazırlanmalarını bildirdim telefonla. 

Yanlarına ulaştığımda aslında 
anamın iki gün önce rahatsızlandığını 

öğrendim. Düşünebiliyor 
musunuz, annelerin has-
sas yüreklerinin nelerle 
meşgul olduğunu? İki 
gün sonra düğüne gele-
ceğimi bildiği için,“nasıl 
olsa düğüne gelecek, 
şimdiden rahatsız edip 
de onu hem düğünden 
etmeyeyim, hem de 
iki taraflı hem maddi 
hem de zaman israfına 
sokmayayım” diye dü-

şünmüş ve iki gün önce rahatsızlandığı 
halde beklemiş.Ana yüreğine bakar mı-
sınız? Kendi hayatını benim hayatımın 
gerisine atan bir yürek… “Anam beni 
bekleyecek ama bakalım rahatsızlığı onu 
bekleyecek mi?” hiç düşünmemiş.

Tüm analar böyledir biliyor musu-
nuz?

Aslında babam iki senedir bir göz 
kapağı rahatsızlığı yaşıyordu. Doktorlar; 
“mutlaka ameliyat olmalısın” demişti 
ama o her defasında erteliyordu bunu. 
Ta ki anam bir sabah kalktığında gözleri-
nin önündeki nesneleri bir iken görmeye 
başlayıncaya kadar erteledi… Ama artık 
erteleme şansı kalmamış ve ameliyat 
olma iradesi onun elinden çıkmış bizlerin 
eline geçmişti.

Zira ameliyat olması için Konya’ya 
getirmeye bir türlü ikna edemiyorduk 
kendisini.

İşte o garip hayat, bir Pazar günü, 
seksener yaşında hem de her iki-
sini birden, ikisinin de gözlerindeki 
rahatsızlıktan dolayı Meram Araştırma 
Hastanesi Acil Servisinde hekimlerin hu-
zuruna çıkarıverdi.

Pazar gecesi başlayan hastane 
serüvenimiz, göz hastalıkları, nöroloji 
ve dâhiliye kliniklerinde devam ediyor 
hala…

Bizleri kucaklarında büyütüp bu ga-
rip hayata teslim eden anam ve babam 
şimdi bizim kucaklarımızda seksen yılın 
yorgunluğu neticesinde yorulan gözle-
rine derman arıyorlar. Ürkeklikleri, bes-
leyip, büyütüp bir yerlere ulaştırdıkları 
biz evlatlarına bile yük olma endişelerini 
yorgun gözlerinden anlamak hiç de zor 
değil.

Bugün hastaneye giderken önü-
müzde seyreden bir aracın arka camın-
da; “anamın duası, babamın hem 
duası hem de parası” şeklinde bir 
yazı yazıyordu boydan boya. Okudum, 
gülümsedim, sonra yutkundum….

Şu an için babamın bir gözüne 
operasyon uygulandı, diğer gözüne ise 
bir ay sonra uygulanacak inşallah. 

Anamın gözlerinin rahatsızlık nedeni 
ise henüz anlaşılmış değil, tetkik ve teda-
viler devam ediyor.

Anamın ve babamın yaşında olan 
analar ve babalar; üçer, beşer, altışar 
bazen sekizer- onar evladını, yemeyip 
yedirerek, giymeyip giydirerek besleyip, 
büyütüp, evlendirerek, bu garip hayatın 
kucağına teslim eden analar ve babalar-
dır. Onlar yaşadıkları süre içinde hayatın 
hiçbir tadından nasiplenmemiş, çile ve 
meşakkatlerle günleri tükenmiş, yine de 
hayatlarından hiçbir zaman şikâyetçi ol-
mamış analar ve babalardır. 

Bu garip hayat bizleri, en iyi evlerle 
en iyi arabalarla en iyi cep telefonlarıyla 
en iyi tatil paketleriyle oyalamaya, kandır-
maya devam ediyor.

Bu garip hayat bizleri; arkadaşla-
rımıza, komşularımıza, tanıdıklarımıza, 
tanımadıklarımıza, edindiğimiz mallarla 
hava atma yarışına sokmaya devam 
ediyor.

Arabam son model olsun, evim beş 
artı bir olsun ama anama babama ne 
olursa olsun…

Söyleyin sizce de “garip” değil mi 
bu hayat?

ANAM, BABAM VE YORGUN GÖZLERİ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Başkan Oğuz: Cicek’in
tüm sorunları çözüldü

250 Bin Düve Projesi’nde 
ilk teslimatlar Eylül’de

Çumra’nın Cicek Mahallesinde 
yol asfaltlama çalışmaları devam 
ediyor. 53 Mahalleye sahip olan 
Çumra’nın en uzak mahallelerin-
den biri olan Cicek mahallesinin 
tüm sorunları çözüme kavuştu. 
Cicek Mahallesini ziyaret edip, 
çalışmaları yerinde inceleyen 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz, “Göreve geldiğimiz 
günden beri araçlarımız kontak 
kapatmadan çalışıyoruz çalışa-
maya da devam edeceğiz Cicek 
mahallemizdeyiz görev süremiz 
içerisinde öncelikle 7 bin m² kilitli 
taş çalışması yapılmıştı ana cad-
delerinin üzerine ve şuanda ise 
asfalt ekibimizle buradayız kısa bir 
süre içerisinde asfalt çalışmamı-
zı tamamlamış olacağız ve Cicek 
mahallemizde asfaltlanmamış yo-
lumuz kalmayacak. Yıllardır Cicek 
Mahallemizin içme suyu sorunu 
vardı. Büyükşehir buralara ulaşır 
mı derken 3 Milyon liralık bir ya-

tırımla bu sorun çözülmüş oldu. 
Cicek mahallemize sonradan dahil 
olan bir alanımızda elektrik soru-
nu vardı, çözülmüş oldu. Parkıyla, 
yollarıyla, kilitli taşıyla, su mese-
lesiyle ve elektrik meselesiyle bu-
gün itibariyle Cicek mahallemizde 
bir sorunun kalmaması bizleri de 
mahalle halkımızda mutlu ediyor. 
Muhtarımızın, Meclisimizin, İlçe 
teşkilatımızın, Büyükşehir Beledi-
yemizin ve Merkezi hükümetimiz-
le birlikte Cicek Mahallemiz Çiçek 
gibi oldu” dedi. 

Cicek Mahalle Muhtarı Süley-
man Çakır. Mahalleye yapılan ya-
tırımlardan dolayı Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a Ön-
ceki dönem Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek’e, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ 

Et ithalatını önlemek ve Türki-
ye’nin büyükbaş dişi hayvan var-
lığını artırmak amacıyla başlatılan 
250 Bin Düve Projesi kapsamında 
7 bin üreticiye hayvanları eylülden 
itibaren teslim edilecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel 
Müdürü Fahrettin Poyraz, AA mu-
habirine, 250 Bin Düve Projesi’ne 
ilişkin değerlendirmede bulundu.

Projenin safhalarının adım 
adım ilerlediğini ve müracaat eden 
ortakların değerlendirdiğini belir-
ten Poyraz, 30 binin üzerinde baş-
vuru olduğunu ve bunların Ziraat 
Bankası tarafından da değerlendi-
rildiğini söyledi.

Poyraz, Ziraat Bankasından 
gelen rakamlara göre 7 bin kişinin 
kredi kullanmaya müsait olduğu-
nun anlaşıldığına işaret ederek, 
projenin gelecek yıl da devam ede-
ceğini bildirdi.

Ortaklara verilecek hayvan sa-
yısına göre kredi rakamlarının be-
lirleneceğini ve ödeme program-
larının oluşturulacağını ifade eden 
Poyraz, “Bunların 100 bin liraya 
kadar kısmı 2 yıl geri ödemesiz, sı-
fır faizli. Toplamda 7 yıl vadeli ola-
cak. 100 bin lirayı aşan kredilerde 
de indirimli kredi kullandırılacak. 
Çiftçimiz isterse kredinin yüzde 
20’si kadarını yem almak kullana-
bilir.” dedi.

Poyraz, proje kapsamında ge-
tirilecek düveler için Almanya 
üzerinde yoğunlaştıklarını vurgu-
layarak, şunları kaydetti: “Ziraat 
Bankasınca değerlendirmeler ta-
mamlandı. Şu an hayvan alımı ko-
nusunda yurt dışında çalışmalara 
başladık. İşin mutfak kısmı nere-
deyse tamamlandı, şimdi eyleme 
geçiyoruz. Yurt dışından hayvanla-
rı geldikten sonra bir aylık karanti-
na süresi var. Bu süreyi de ekleyip, 
tahminen eylül ayı içinde ortakla-
rımıza büyükbaş hayvanlarımızı 
teslim etmeye başlayacağız.” 

Projeyle üreticilerin çiftliğinde 
bulunan hayvan sayısını 15’e ta-
mamlayacaklarını anımsatan Poy-
raz, hayvancılık yapma kültürü ve 
alışkanlığı olan, bunu da devam 
ettirmek isteyen aileleri hedef kitle 
olarak belirlediklerini dile getirdi.

Poyraz, küçük işletmelerin pi-
yasada yaşanan dalgalanmalardan 
daha az etkilendiğine dikkati çeke-
rek, “Büyük işletmelerle ilgili ça-
lışmalar zaten devam ediyor. Esas 
amaç küçük işletmelerin varlığını 
devam ettirip büyümesidir.” diye 
konuştu.

Projenin 3 yıllık olduğunu be-
lirten Poyraz, bu kapsamda verilen 
düvelerin en az 2 yıllık süre sonun-
da hayvan varlığına etki edeceğini 
bildirdi.
n AA

Hakkari Yüksekova’da PKK’nın terör saldırısında şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği törenle 
memleketine uğurlandı. Eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Karakaya, “İki canımız vardı, 
ikisini de vatan için feda etttik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin” dedi

‘Bebeğinin yastığı ile
tören alanına geldi’

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 
PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı 
patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında 
infilak ettirilmesi sonucu hayatını kay-
beden Nurcan Karakaya ve 11 aylık 
Bedirhan Mustafa Karakaya için tören 
düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay 
Komutanlığındaki törende Karakaya 
ve bebeğinin Türk bayrağına sarılı ce-
nazeleri alana getirildi.  Anne Karaka-
ya ve bebeğinin tabutu, asker ve polis-
lerce omuzlanarak tekbirler eşliğinde 
helikoptere konulup, memleketlerine 
uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine 
gönderildi. Törene Vali Yardımcıları 
Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Ka-
raman, Hakkari Belediye Başkan Vekili 
Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan 
Vekili Albay Umut Öztürk, İl Emniyet 
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 
AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP 
İl Başkanı Fatih Özbek, ailenin yakın-
ları, kurum amirleri, asker ve polisler 
katıldı.  Hakkari’deki törenin ardından 
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havali-
manı’na getirilen Karakaya ve bebeği 
için saygı duruşunda bulunuldu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan dua edildi. 

Eşini ve bebeğini hain saldırıda 
kaybeden Astsubay Çavuş Serkan 
Karakaya, bebeğinin yastığı ile tören 
alanına geldi. Ardından anne Karaka-
ya ve bebeğinin tabutu askerler tara-
fından omuzlanarak tekbirler eşliğin-
de Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa 
konularak, memleketine gönderilmek 
üzere Kayseri’ye uğurlandı.  Buradaki 
törene Van Jandarma Asayiş Kolordu 
Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. 
Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral 
Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Yükseko-
va Belediye Başkan Yardımcısı Hacı 
Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü 
Haluk Baş, kurum amirleri, asker ve 
polisler katıldı.

SICAK YUVA HAYALLERİ PKK’NIN 
TUZAĞIYLA YIKILDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 
üs bölgesinde görevli eşini ziyarete 
giden ve dönüş yolunda 11 aylık oğlu 
Bedirhan ile şehit olan 25 yaşındaki 
Nurcan Karakaya’nın bir ay önce tayin 
edildikleri ilçede eşi ve çocuğuyla kur-
mayı hayal ettiği sıcak yuva, PKK’lı te-
röristlerce yola tuzaklanan patlayıcının 
infilak ettirilmesiyle yıkıldı.

Uşak’ta görev yapan astsubay Ser-
kan Karakaya, bir ay önce Hakkari’nin 
Yüksekova ilçesine tayin edildi. Bunun 
üzerine 25 yaşındaki eşi Nurcan ve he-
nüz 11 ay önce dünyaya gözlerini açan 
oğlu Bedirhan Mustafa ile ilçeye gelen 
Astsubay Karakaya, uzun bir süre ge-
çirecekleri ilçede sıcak yuva hayali kur-
maya başladı.

Astsubay Karakaya, bir süre sonra 
eşi ve çocuğunu ilçe merkezinde bı-
rakıp görev yapacağı, terör örgütüne 
karşı amansız mücadelenin verildiği 
sınır hattındaki üs bölgesine gitti.

Nurcan Karakaya ise tıpkı bir asker 
gibi ve asker eşi olmanın da ne den-
li fedakarlık gerektirdiğinin bilinciyle 
eşinin yokluğunda evlerinin eksikle-

rini gidermeye, “cennet kokulum” 
diye sevdikleri oğulları Bedirhan Mus-
tafa’ya hem annelik hem de babalık 
yapmaya başladı. 
 ‘İKİ CANIMIZ VARDI İKİSİNİ DE VATAN 

İÇİN FEDA ETTİK’
Hakkari’deki terör saldırısında eşi-

ni ve 11 aylık oğlunu kaybeden Ast-
subay Çavuş Karakaya, “İki canımız 
vardı, ikisini de vatan için feda etttik. 
Allah milletimize, devletimize, aske-
rimize, polisimize zeval vermesin” 
dedi. İlçeye ve çevreye alıştıktan sonra 
31 Temmuz günü oğlu Bedirhan’ı da 
yanına alarak eşine sürpriz yapmaya 
karar veren ve sabah erkenden uyanıp 
oğluna en güzel kıyafetlerini giydiren 
Karakaya, eşi ve silah arkadaşları için 
de kendi elleriyle börek pişirdi.

Evdeki hazırlıklar sonrası minik 
Bedirhan’ı güvenle oturttuğu kendile-

rine ait otomobil ile üs bölgesine yola 
çıkan Nurcan Karakaya, bir süre sonra 
ulaştığı birlikte eşi ve silah arkadaşları 
tarafından karşılandı.Eşini ve “cennet 
kokulu” yavrusunu karşısında görme-
nin mutluluğunu yaşayan Astsubay 
Karakaya, eşinin kendi elleriyle hazır-
ladığı böreği silah arkadaşlarına ikram 
etti.

Güzel geçen bir günün ardından 
Nurcan Karakaya eşinden, minik Be-
dirhan ise sevgisine doyamadığı ba-
basından ayrılacak olmanın buruklu-
ğuyla otomobile binip ilçe merkezine 
doğru yola çıktı.

ARKASINDAN SON KEZ EL SALLADI
Dosta güven, düşmana korku sa-

lan Mehmetçik’in arkalarından salladı-
ğı ellere aracın dikiz aynasından tebes-
süm ederek yanıt veren Karakaya’nın 
kullandığı otomobil, üs bölgesinden 

ayrıldıktan bir süre sonra PKK’lı terö-
ristlerin yola tuzakladığı patlayıcının 
infilak ettirilmesiyle adeta demir yığı-
nına döndü.

Anne Nurcan Karakaya’nın olay 
yerinde, güvenle bebek koltuğuna 
oturttuğu minik Bedirhan’ın ise ağır 
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şe-
hit olduğu hain terör saldırısı, Karaka-
ya ailesinin tüm hayallerini adeta yerle 
bir etti.

Hiçbir zaman şikayette bulunma-
dan, her koşulda eşinin yanında olma-
ya, ona olan sevgisini ve desteğini gös-
termeye gayret eden eşi Nurcan ile iyi 
günde, kötü günde ortak bir kaderi ya-
şamaya yemin eden Astsubay Serkan 
Karakaya ise bir tarafta sevdiği kadın-
dan diğer tarafta canparesi oğlundan 
zamansız ayrılmanın acısını yaşadı.
n AA 

Eşini ve bebeğini hain saldırıda kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, bebeğinin yastığı ile tören alanına geldi.
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Noter, galericilere ve vatandaşa kolaylık sağladı
Uzun zamandır galericiler es-

nafının beklentisi olan 18. Noter, 
Galericiler Sitesi içerisinde hizmet 
vermeye başladı. Vatandaşlar Ga-
lericiler Sitesi içerisindeki noter sa-
yesinde araç alım satım devirlerini 
gerçekleştiriyor.  Böylelikle hem 
esnaf için hem de vatandaşlar için 
araç alım satımlarında kolaylık ya-
şanıyor. Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Konya Ticaret Odası 
Oto Galeri ve Oto Acente Hizmet-
leri Komitesi Meclis Üyesi Mustafa 
Akkese, Galericiler sitesi içerisinde 
açılan ve hizmet vermekte olan 
18. Noterin esnafın ve vatandaşla-
rın işini kolaylaştırdığını ifade etti. 
Akkese, “Yaklaşık olarak 4-5 yıldır 
Konya’da ikinci bir vize istasyonu ve 
Galericilere noter açılması ile ilgili 
çalışmalarımız vardı. Ticaret Oda-
sı işbirliği ile Adalet Bakanlığı’na 

resmi yazılar yazdık gönderdik. İlk 
zamanlarda Adalet Bakanlığı’ndan 
olumsuz cevaplar geldi. Fakat biz 
bu işin arkasını boş bırakmadık ve 
uğraştık. Konya’da ikinci muayene 
istasyonunun olması ve oto galeri-
cilere noterin gelmesi hususunda 
ısrarcı olduk ve en sonunda hedefi-

mize ulaştık. Türkiye’nin bütün şe-
hirlerinde oto galericiler sitesi içe-
risinde noter vardı ama Konya’da 
yoktu. Şükürler olsun Konya’da ki 
bu eksikliği de tamamlamış olduk. 
Esnaflarımız da 18. noterin gelme-
sine sevindi. TÜVTÜRK Muayene 
istasyonunun açılmasıyla da önce-

den 1 haftalara kadar çıkan rande-
vu sistemi şuanda 1 gün içerisinde 
çözülüyor. Yeni açılan muayene 
istasyonunda genellikle kamyonla-
ra hizmet veriliyor. Tabi yoğunluğa 
göre küçük araçlarda istasyondan 
hizmet alabiliyor” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

İslam Hukuku Araştırmaları 
Dergisi’nin 31. sayısı çıktı

Meslek lisesinde nohut 
rekoltesi yüzleri güldürdü

Mehir Vakfı’nın 2003 yılından 
bu yana yılda iki sayı şeklinde ya-
yımlamakta olduğu İslam Huku-
ku Araştırmaları Dergisi 31. sayısı 
çıktı. Mehir Vakfı Halkla İlişkiler ve 
Basın Sorumlusu Güler Pekkendir, 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Hasan Ayhan’a zi-
yarette bulundu, İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi 31. sayısını 
hediye etti. Cumhurbaşkanı Özel 
Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan 
da Mehir Vakfı’nın İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi için bir ma-
kale kaleme aldı. İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi Editörü Prof 
.Dr. Saffet Köse derginin ön sözün-
de şu ifadelere yer verdi: “31. sayı, 
Hasan Doğan’ın İslam Hukukun-
da İfade Hürriyetini Sınırlandıran 
Sebepler başlıklı makalesi ile baş-
lamaktadır. Doğan, çalışmasında 
ifade hürriyetinin temellerini ve 
bu hürriyetin hangi durumlarda 
sınırlandırılabileceği konusunu ir-
delemektedir. Recep Çetintaş, ‘İs-
lâm Hukukunda Gayrimüslimlerle 
İlişkiler Bağlamında Cihad Anlayı-
şı’ adlı çalışmasında İslam’ın barış 

karakterine vurgu yapmakta, Müs-
lüman olmayan toplumlarla savaş-
ma emrinin genel değil, sadece 
belirli durumlara özel olduğunu 
vurgulamaktadır. Dergimizin bu 
sayısında dört adet kitap kritiği yer 
almaktadır. Fezanur Gökçen, H. 
Yunus Apaydın’ın Fıkhın Kaynak-
ları (Nass ve İctihad) adlı eserini; 
Merve Ocak, Muhammed İkbaL’in 
İslam’da Dini Düşüncenin Yeni-
den İnşası isimli çalışmayı; Hatice 
Aksoy, İbrahim Paçacı tarafından 
kaleme alınan Günümüz Ekono-
mik Şartlarına Göre Zekâta Tabi 
Mallar (Nisap ve Zekât Oranları) 
adlı kitabı; Ünal Şahin de Abdüs-
settâr Hâmid edDebbâğ’ın yazdığı 
el-Hasen b. Ziyâd ve Fıkhuhû Bey-
ne Muâsırîh adlı eseri kritik etmek-
tedir. Dergimizin bu sayısı yakın 
zamanda aramızdan ayrılan Prof. 
Dr. Osman Eskicioğlu ve Prof. Dr. 
Şükrü Selim Has hocalarımızın yâd 
edildiği Vefeyat yazıları ile sona er-
mektedir. Her iki hocamıza da rah-
met dilerken ailelerine sabr-ı cemîl 
niyazında bulunuyoruz.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Üniversitesi’nden ayrıştırılarak 7141 sayılı kanunla kurulan Konya Teknik Üniversitesi’nin kurumsal yapısı 
oluşturuldu. Rektör Vekili olarak Prof. Dr. Mustafa Şahin’in görev aldığı yönetimde, 2 rektör yardımcısı bulunuyor

KTÜ’nün kurumsal 
yapısı oluşturuldu

Konya Teknik Üniversitesi; 18 
Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 
7141 sayılı kanunlakurulmuş, Kon-
ya yıllardır hayali olan teknik üni-
versiteye kavuşmuştu. Üniversite 
kuruluş kanununa göre; Selçuk Üni-
versitesine bağlı iken Mühendislik 
Fakültesinin adı ve bağlantısı değiş-
tirilerek Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğüne bağlanan “Mühendis-
lik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden”, 
Selçuk Üniversitesine bağlı iken 
Mimarlık Fakültesinin adı ve bağ-
lantısı değiştirilerek Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan 
“Mimarlık ve Tasarım Fakültesin-
den”, Rektörlüğe bağlı olarak yeni 
kurulan “İşletme ve Yönetim Bilim-
leri Fakültesi” ile “Tarım Bilimleri ve 
Teknolojileri” Fakültesinden, Selçuk 
Üniversitesine bağlı iken bağlantısı 
değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan 
“Teknik Bilimler Meslek Yükseko-
kulundan”, oluşuyor. 

WEB SİTESİ YAYINDA 
Konya Teknik Üniversitesi’nin 

kurulmasının ardından, üniversite-
nin 2018 yılı tercih döneminde Kon-
ya Teknik Üniversitesi olarak öğren-
ci alacağından dolayı, üniversitenin 
yapılanmasıyla ilgili çalışmalar da 
hızla yürütülüyordu. Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ta-
rafından 2018 YKS tercih kılavuzu-
nun yayımlanmasıyla, Konya Teknik 
Üniversitesi’nde de kurumsal yapı 
oluşturulmuş durumda. Bu kap-
samda üniversitenin logosu, yöne-
timi hızlı bir şekilde oluşturularak, 
resmi web sayfası da “konyateknik.

edu.tr” olarak
Belirlenerek yayın hayatına ge-

çirildi. 
SENATO BELİRLENDİ 

Üniversitenin fakülteleri ve yö-
netim kadrosu ile akademik kadrosu 
da sitede paylaşıldı. Buna göre üni-
versite İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimle-
ri Fakültesi ve Tarım Bilimleri ve 
Teknolojileri Fakültesi’nden oluşu-
yor. Ayrıca Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü de üniversite bünyesinde 
yer alıyor. Prof. Dr. Mustafa Şahin 
üniversitenin Rektör Vekili olarak 
görevlendirilmiş durumda. Ayrıca 
Prof. Dr. Ayhan Göktepe ve Prof. Dr. 
Mustafa Yıldız Rektör Yardımcıları 
olarak görev yapacak. Üniversitenin 
Senatosu’nda bu üç isme ek olarak; 
Prof. Dr. Ferruh Yıldız (Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rahmi Erdem (Mimar-

lık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Yakup Kara (Lisan-

süstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.)
Prof. Dr. Mine Ulusoy (Mimarlık 

ve Tasarım Fakültesi Üyesi)
Prof. Dr. Hükmü Orhan (Mü-

hendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi)

Prof. Dr. Ahmet Koçak (Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü) isimleri de yer alıyor. 

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA UYARI!
Üniversitenin web sitesinde üni-

versiteyi tercih edecek öğrencilere 
bir de uyarı yapıldı. Üniversitenin 
yeni kurulduğu ve Selçuk Üniver-
sitesi’nden ayrıldığının hatırlatıldığı 
uyarıda, “Üniversitemiz Bölümlerini 
tercih edecek adayların önceki yıllar-
daki ÖSYM istatistiklerini incelerken 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi, Mimarlık Fakültesi ve Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokuluna 
ait tabloları incelemeleri gerekmek-
tedir” açıklaması yapıldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Seydişehir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Ziraat Bölümü öğ-
rencilerinin, yerli üretimi arttırma 
ve ilçede nohut yetiştiriciliğine kat-
kı sağlama amacıyla başlattığı pro-
je yüzleri güldürdü. Okul müdürü 
Ömer Dinçsoy, bölgede nohut 
üretimini yaygınlaştırmak için 26 
bin dekar araziye nohut ektiklerini 
söyledi.

Ekilen nohutların hasadından 
1 ton 200 kilo rekolte elde ettik-
lerini belirten Dinçsoy, deneme 
ekiminin, kuraklık ve hastalıklara 
karşı dayanıklı ve bölgeye uyumlu 
olduğunu da tespit ettiklerini bil-

dirdi.
Dinçsoy, elde edilen nohutun 

bir kısmını tohumluk olarak kulla-
nacaklarını ileterek, “Gördüğümüz 
gibi öğrenci ve okul personelimizle 
arazimize ektiğimiz nohutta başa-
rılı bir rekolte elde ettik. İnşallah 
bundan sonra da nohudun bölge-
de kalıcılığına, yaygınlaşmasına 
ve bölgemize has bir ürün olarak 
yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. 
En kıraç arazimizde bile yüksek 
verim aldık. Bu nohut çeşidi yok 
olmaya yüz tutmuş leblebiciliği de 
canlandıracak.” diye konuştu.
n AA

 Konya Teknik Üniversitesi’nin kurumsal yapısı oluşturuldu. Üniversitenin yönetimi ve senatosu oluşturulurken “konyateknik.edu.tr” isimli web sayfası da yayına başladı.

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Prof. Dr. Ayhan Göktepe

Prof. Dr. Mustafa Yıldız
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3 Şemsettin Beştav. Konyaspor’un bütün kritik süreçlerinde izi olan bir isim. 1987-88’de ilk kez Süper Lig’e çıkılan sezonun mimarlarından. Şaşalı 
KOMBASSAN döneminde de var. Hatta 2003 şampiyonluğu öncesi kulüp kapanmasın diye canını dişine takan kayyum heyetinin başındaki isim

‘Konyaspor’u zenginler

Devletlerin, büyük kurumla-
rın, camiaların güçleri kriz dö-
nemlerinde belli olur. Her şey 
olağan seyrinde ilerlerken görül-
mez bazı şeyler. O yüzden arada 
rakipler sanal krizlerle birbirle-
rinin kabiliyetlerini test ederler. 
Konyaspor’un en büyük sıkıntıla-
rından biri de bu olarak görülür. 
Her şey normalken belki de oldu-
ğundan daha güçlü görünen yeşil 
beyazlı camia, kriz atmosferle-
rinde, olağanüstü dönemlerde, 
camiayı çekip çevirecek, sözü ve 
duruşu ile deprem geçen kadar 
toplumu infialden uzak tutacak, 
‘ağır ağabeyler’in eksikliğini his-
seder. Aslında köksüz bir camia 
olduğundan değildir eksiklik. 
Sadece küstürülmüştür eskiler. 
Yıllarca kulübe hizmet etmiş, zor 
zamanlarda gelip varlığı ile rahat-
latacak isimler uzaklaştırılmıştır 
bir bir.

Bazıları var ki bu kısır döngü-
ye direniyor. Konyaspor tarihinin 
önemli figürlerinden Şemsettin 
Beştav… Eski yönetimin genel 
kurul üyeliğinden atamadığı, 
küstüremediği Beştav, son ya-
pılan genel kurulda yaptığı çıkış 
ve kürsüden derin itirazlar içeren 
konuşması ile genel kurula dam-
gasını vurmuştu. Özellikle onun 
dönemine yetişememiş  genç 
taraftarlar onu merak eder ol-
muştu. 87-88 şampiyonluğunun 
mimarlarından, KOMBASSAN 
döneminin önemli figürlerinden, 
2002’de kapanmanın kıyısından 
dönen Konyaspor’u kurtaran kay-
yum heyetinin içindeki isimlerden 
biri olan Şemsettin Beştav Konya 
Yenigün’e konuştu. 

Mesaj net: Konyaspor’un zen-
ginler kulübü haline getirilmesine 
izin vermeyeceğiz!

Şemsettin Beştav kimdir?
1955 Konya doğumluyum. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
de 25 yıl çalıştıktan sonra emekli 
oldum ve 17 yıldır sigortacılık ya-
pıyorum. Konyaspor ile tanışmam 
küçük yaşlarda futbol oynamam 
sayesinde. Konyaspor futbol oku-
lu, genç takım ve amatör takımda 
olmak üzere 10 futbol oynadım. 
Memuriyet, askerlik derken pro-
fesyonel hayatı tercih etmedim. 
Konyaspor’da iki dönem yöneti-
cilik yaptım. İlki 1987-88 sezo-
nu, Konyaspor’un ilk şampiyon 
olduğu sezon. Eski tabir ile genel 
kaptanlık, yani futbol şube sorum-
lusu olarak görev yaptım. O sene 

Konyaspor’u 1. Lig’e, şimdiki adı 
ile Süper Lig’e taşıdık. 

Konyaspor’u tarihinde ilk 
kez şimdiki adıyla Süper Lig’e 
taşıyan isimlerden birisiniz. O 
dönemi anlatabilir misiniz? 
O dönem ben Konya Büyük-

şehir Belediyesi’nde personel 
müdürü olarak görev yapıyordum. 
Rahmetli Konya Valisi Kemal 

Katıtaş, Konyaspor’un anahtarını 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Öksüz’e teslim etti. Önceki 
sezon Konyaspor lige yükseleme-
diği için büyük olaylar çıkmış ve 
bir sezon boyunca saha kapatma 
cezası almıştı. Başkan Ahmet 
Öksüz, yardımcısı Ali Ataman 
ve beni çağırarak Konyaspor’u 
belediyenin yöneteceğini bildir-
di. Biz de kabul ettik. İçimizde 
Konyasporluluk ruhu olduğu için 
düşünmedik hiç. Önceki sene 

yaşanan olaylarda dolayı eski yö-
neticiler ve taraftar gruplarından 
birçok kişi hapse girmişti. Ana 
Vatan Partisi’nin binası taşlandı, 
araçlar devrildi. Büyük olaylar ya-
şanmıştı. 

Futbolun yönetimi 
tamamen size mi verildi?

Biz göreve geldikten sonra 
yeni bir yönetim oluşturduk. Kon-

ya’nın zenginlerinden oluşan bir 
yönetim geldi. Sağ olsunlar Ali 
Ataman ile bana hiç karışan ol-
madı. İkimizi yürüttük işleri. Tabi 
ilk olarak iyi bir teknik direktör ile 
anlaşmak gerekiyordu. Benim 
aklıma ilk olarak Özkan Sümer 
geldi. Bunu belediye başkanımıza 
söyledim. Trabzon’a gidip görüş-
memizi söyledi. İki arkadaşımız 
ile gittik Özkan Sümer’in yanı-
na. Hocaya teklif sunduk ancak 
kendisi takım çalıştırmayacağını 

belirterek bunu kabul etmedi. 
Bende, “Hocam biz genciz. Kon-
ya’ya döndüğümüzde bizimle bir 
işi beceremediler diyerek dalga 
geçerler. Hiç olmazsa Konya’ya 
gel, tesisler gez, takımın duru-
muna bak. Yine geri dön” dedim. 
Bunu da kabul etmedi. Daha son-
ra Özkan Hoca akşam bizi yemeğe 
davet etti. Akşam yemeği sırasın-

da Konyaspor’un durumu konu-
şulurken ben dayanamadım ve 
ağlamaya başladım. Özkan Hoca 
şaşırdı ve kendisi de ağlamaya 
başladı. Yemeğin sonunda bizi 
otele bıraktıktan sonra, “Tamam 
Konya’ya geleceğim sizin gön-
lünüzü alacağım” dedi. Biz çok 
mutlu olduk arkadaşlarla. 

Peki nasıl ikna oldu?
Özkan Sümer Konya’ya gel-

di. Onun gelmesiyle şehir ayağa 
kalktı. Kendisine çok büyük ilgi 

alaka vardı. Stadyumu ve Za-
fer’deki kulüp binası gezdirdik. 
Hocanın da aklı yatmaya başladı. 
Teklifi kabul etti ama, “Bu çok 
zor bir durum. Ben her şeyi bıra-
kıp geleceğim. O yüzden Galata-
saray’da Jupp Derwall ne kadar 
ücret alıyorsa 1 Milyon fazlasını 
isterim” dedi. Yönetici arkadaş-
larla aramızda istişare ettik. O 

dönemin en uygunu o olduğu 
için ve Konyaspor’un durumunu 
düşündüğümüzde başka çare ol-
madığından kabul ettik. Çünkü 
birçok oyuncumuz kaçıp gitmişti, 
sahamız bir sezon boyunca ka-
palıydı. İmza töreninin Ankara’da 
yapılmasını istedi. Gazeteciler 
Derneği’nde imza attık. Törene 
tecrübeli gazeteciler de katıldı. 
Önceki sene yaşanan olayları dile 
getirerek ‘neden kabul ettiniz’ de-
diler. Ama Özkan Hoca onlara en 

güzel cevapları verdi. Orada bize 
ümit doğdu. Hocaya güvenimiz 
arttı. 

Peki ya transfer?
Transfer çalışmalarına başla-

dık hemen. 7 tane kiralık oyuncu 
getirdi Özkan Hoca. Galatasaray’ı 
arayarak Suat’ı (Kaya) özel olarak 
istedi. Bonservis ücretinin ne ka-
dar olacağını sordular. O da, “Siz 
gönderin gerisini sorun etmeyin” 
dedi. Suat, Konya’ya geldi bon-
servisi ile. Burada 5 yıl oynadı. 
Galatasaray’a hiçbir ücret öden-
medi. 5 yıl sonra Konyaspor, Suat 
Kaya’yı Galatasaray’a satarak 
para kazandı. Bunlar hep Özkan 
Hoca’nın sayesinde oldu. Kiralık 
oyuncularda da Özkan Hoca’yı du-
yan herkes geldi. 

Saha kapatma cezası devam 
ediyordu. Peki bu durum 

nasıl aşıldı?
Sezon başlamadan önce 1 

yıl olan saha kapatma cezasının 
düşürülmesi için girişimlerde 
bulunuldu. ANAP’ın Başkan Yar-
dımcısı olan Konyalı Mehmet Ke-
çeciler, Turgut Özal devreye girdi. 
Dönemin Türkiye Federasyon 
Başkanı yine kabul etmedi. Ancak 
onun olmadığı bir gün federasyon 
toplantı yaptı ve Başkan Vekili 
Halim Çorbalı öneriyi kabul etti. 
Saha kapatma cezamız 5 maça 
indi. Dışarıda oynadığımız 5 
maçta iyi sonuçlar alamadık ama 
sonrasında toparlandık ve sezon 
sonunda şampiyon olduk. Tabi o 
süreçte çok çileler çektik. Gelirler 
düşüktü. Konyalıların çok yardı-
mı oldu bize. İş adamları yardım 
etti. Belediyenin de imkanları ile 
takımı 1. Lig’e çıkardık. Hatta bir 
dönem, başka bir iş adamının 
üzerinden kredi çektik takım için. 
O şartlarda Konyaspor şampiyon 
oldu. 

Sezon sonu yönetimi 
bıraktınız. Bu süreç nasıl 

gerçekleşti?
Lige çıkınca yine transfer yap-

mak gerekiyor tabi. Ali Ataman 
ağabey ile o işleri de yaptık. O 
dönem çok güzel transferle ger-
çekleştirdik. Futbolu kaçırmak 
meşhurdu. Bonservis bedelini 
verdiğin zaman hemen alabili-
yordun. Biz de 5 tane futbolcu 
kaçırdık. O transferler uzun süre 
Konyaspor’da oynadı. Biz daha 
sonrasında görevimizi bıraktık be-
lediyede çalıştığımız için. Aynı za-
manda kulüp başkanı olan Ahmet 
Öksüz de başkanlığı bıraktı.  

Şemsettin Beştav, Konyaspor’un son genel kurulunda söz alarak, Konyaspor’un yanlış yönetildiğini savundu. Bu çıkış salonda bulunan taraftarlardan destek aldı.



2 AĞUSTOS 2018 19SPOR 2

3Ancak yeni nesil onu son genel kurulda ses getiren konuşması ile tanıdı. Eleştirilerini muhataplarına, olması gereken yerde, yani genel kurulda söyle-
di. Tepki gösteren de oldu, destekleyen de. Özellikle genç taraftarlar onu merak ediyordu. Şemsettin Beştav, Konya Yenigün’e konuştu

kulübü yapmayacağız’
Ya ikinci dönem?

Konyaspor’daki ikinci döne-
mim ise 2000 yılında oldu. Kom-
bassan dönemi. Teknik Direktör 
Rıdvan Dilmen ile çalıştık. Bele-
diyeden arkadaşlar yönetimdeydi 
yine. Mevlüt Sarı başkanlığında 
bir yönetim oluştu. 1 sene baş-
kan yardımcılığı ve futbol şube 
sorumluluğu yaptım. Rıdvan Dil-
men 6 ay çalıştı başarılı olamadı 
ve ayrıldı. O şartlarda Konyaspor 
terfi maçlarına katıldı. Ancak ora-
dan elendi. Adanaspor’a yenildik. 
Ve sezon sonunda bıraktık görevi. 

2003 şampiyonluğunda da 
payınız var. O süreci de 

anlatabilir misiniz?
Konyaspor’un tarihini yazmış-

lar ancak birçok yanlışlık var için-
de. Kayyumdan bahsedilmemiş 
bile. 2002 yılında Konyaspor’da 
denetle kurulundaydım. Kulüpten 
muhasebeci İsmail Has aradı ve 
kulübe çağırdı. Bana, “Herkes is-
tifa etti. Bir tek sen kaldın. Sen de 
istifa edersen kulüp kapanacak” 
dedi. Şaşırdım ben de. Kapan-
maması için ne yapmak lazım 
dedim. “Senin kayyum olarak 
atanman gerekiyor” dedi. Ben 
de hemen adliyeye gittim. Orada 
avukat Mehmet Kart ağabeyimiz 
bana yardımcı oldu. Kayyum için 
dilekçe yazdık. Heyet oluşturul-
ması gerekiyormuş. 4 kişi daha 
buldum. Hikmet Çay, Aziz Mavi, 
Mehmet Kart, Cevdet Özer ağa-
beylerimizi çağırdım. Ve 5 kişi 
kayyum heyeti olarak atandık. 
Ben 26 gün boyunca orada kulü-
bü yönettim. O gün istifa etsem 
Konyaspor kapanacaktı. Kulüpte 
o gün hiçbir şey yoktu. Ne ihtiyaç 
varsa tanıdıkları aradım. Hepsi 
sağ olsun yardımcı oldu. Kulübe 
yakıt alındı, yemek gönderildi. 
Konyalılar Konyaspor’a sahip 
çıktı. Taraftarımızın da açlık grevi 
yaptığı dönem. Rahmetli Recep 
Kum vardı. Gerçek Konyasporlu-
lar onlar. 

Ben Vali Bey Ahmet Kayhan’ın 
yanına çıktım. Konyaspor’un zor 
durumda olduğunu ve sahip çıkıl-
mazsa kapacağını söyledim. Vali 
bey beni fırçaladı. “Ne uğraşıp 
duruyorsun. Kapanırsa kapansın. 
Bizim derdimiz Konyaspor değil. 
En büyük dert zaten Konyaspor” 
dedi. Sonrasında biz yeni bir ka-
rar aldık genel kurula gidilmesi 
için. Belediye Başkanımız Mus-
tafa Özkafa ile görüştük. Meh-
met Köseoğlu aday gösterildi. 
Toplantılar yapıldı. Yeni yönetim 
oluşturuldu. Yeni kadro kuruldu. 
Şansımız yine yaver gitti ve yine 
Konyaspor şampiyon oldu o se-
zon. Kimse bize teşekkür etmedi 
ama Konyaspor’un kurtulması 
bize yetti. 

Son genel kurula damganızı 
vurdunuz. İtirazlarınız tepki aldığı 

kadar büyük de destek gördü. 
Özellikle sosyal medyada genç 

taraftarlar sizi merak etti. O 
çıkışınızın amacı neydi?

Konyaspor’un bütün genel 
kurullarına ben konuşma yapa-
rım. Çünkü bizim görevimiz bu. 
Sadece benim değil bütün de-
legelerin konuşması gerekiyor. 
O gün hesap sorma vakti. Yoksa 
sosyal medyadan eleştirmişsin, 
başka yer konuşmuşsun. Bunla-
rın önemli yok. Oraya gidip hesap 
sormamız gerekir. 5 sene önce 
genel kurulda, delegelerin aidat 
olarak 50 TL değil 500 TL verme-
si kararlaştırıldı. Ben buna karşı 
çıktım. “Kimse veremez o pa-
rayı. Sizde delegeleri silersiniz. 
Zenginler kulübü yapmayacağız 
Konyaspor’u” dedim. Kabul edil-
medi bu. Sonrasında ise 500-600 
kişi sildiler. 193 delege var şu an. 
Ücret ödüyorlar mı? Hayır. Onları 
da başkan adayları ödüyor. Şu an 
Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu’ndan 55 kişi var. Derebu-
caklılar’dan 20 kişi var. Onlar ver-

di mi 500 TL. Vermediler. Başkan 
adayları verdi. Çok yanlış bir yapı 
bu. 

Sizi rahatsız eden bu yapı mı?
Eskiden 950 üyemiz vardı. 

Yaklaşık 800 kişi silindi. Bunların 
hiçbiri mi vermedi aidatı? Önce-
den bir tezgah olduğunu düşü-
nüyorum ben. Kendi adamlarını 
getirdiler. Seçimleri öyle kazan-
dılar. Son değil bir önceki genel 
kurulda da aynı şey oldu. Ben ilk 
oturumda seçim yapılmaz diye-
rek gitmedim. Apar topar Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan 
üye yapılmış, paraları ödenmiş. 
İlk turda Ahmet Şan’ı seçtiler. 
Hilmi Kulluk’un seçilmesi de öyle 
oldu. 55 ASKF, 20 Derebucaklı-
lar, 20 tane de kendi üyen varsa 
garantilemiş oluyorsun zaten. 

Tepkiniz daha çok Ahmet 
Şan’a yönelik mi? 

Benim rahatsızlığım bu yapı-
ya. Bir de hesap sormuyor kim-
se. Onların da çıkıp anlatması 
gerekiyor. Ahmet Tarhan dele-
ge olmamasına rağmen kulübü 
mahkemeye vermiş. Ben şahsen 
utandım hesap sormadığım için. 
Kendisi 5 tane avukat tutmuş. 
Tebrik ediyorum. Bizim genel ku-
rul üyelerimiz konuşmuyor. Son-
ra çıkıp mahkeme bizim lehimize 
sonuçlandı dediler. 1 senede 
mahkeme sonuçlanır mı? Neden 
yalan söylüyorsunuz. Valilikte ko-
misyon kurulmuş. Bütün hesaplar 
inceleniyormuş. Bunlar ne kadar 
çirkin şeyler. Sen Konyaspor’u 
sebeplendireceğine kendin se-
beplenmişsin. Konyaspor sana 
çok şey katmış. Sen hiçbir şey 
katmamışsın. Böyle bir menfa-
at olabilir mi? Ahmet Şan Kon-
yaspor başkanı olmasaydı kim 
tanırdı Ahmet Şan’ı. Bunlar bütün 
başkanlar ve yöneticiler için ge-
çerli. Konyaspor’daki sıkıntı bu.

Eski başkan Ahmet Şan 
konuşurken ayağa kalkıp itirazda 

bulundunuz. Toplum sizi o 
görüntü ile hatırlıyor. Sizi buna 

iten neydi?
Ahmet Şan, 15-20 dakika ko-

nuştu. Sonrasında da, “Bana ia-
de-i itibar verildi” dedi. Ben buna 
sinirlendim. Sana kim verdi kar-
deşim iade-i itibarı? Verecek olan 
genel kurul ve taraftar. Verdi mi 
bunlar? Bir öneri verilir kabul edi-
lirse amenna. Ben tepki gösterin-
ce taraftar alkışladı. Demek ki ta-
raftar sana hiçbir şey vermemiş. 
Kendi kendine perişan etti. Daha 
önce de söyledim. Kendisi en ba-
şarılı başkandı. Kendi yaptıkları 
için kendi ayağına sıktı. Kesinlik-

le FETÖ veya İzmir Marşı olay-
larını söylemiyorum.  Tamamen 
sportif hatalarını konuşuyorum. 
Aykut Hoca’yı 2,5 sene boyunca 
mahvettiler. Adamı göndermek 
için neler yaptın. Ama Aykut Hoca 
o şartlarda başarılı oldu. Aykut 
Kocaman Ahmet Şan’a rağmen 
başarılı oldu. Hala da adamı ça-
ğırıyoruz. Gelir mi artık? Gelmez. 

O çıkışınızdan sonra 
nasıl tepkiler aldınız?

Genel kurulda ben eleştirdik-
ten sonra kimse yanıma gelmedi. 
Ahmet Şan, “Ben sana hakkımı 
helal etmiyorum” dedi. Bende, 
“Senin ne hakkın olacak bende. 
Asıl ben hakkımı helal etmiyo-
rum. Senin son kullanma tarihin 
dolu. Tedavülden kalktın” dedim. 
Bunlara basında çok yer verilme-
di. Ama gerçeklerin konuşulması 
ve yazılması gerekiyor. 

Bu yapı nasıl değişecek?
Kongrelerde bu tür yanlışlar 

devam ederse, her zaman aynı 
şey olur. Yanlışlar devam eder 
gider. Ayrıca Mehmet Baykan’ın 
divan başkanı olması yanlış. 
Kongreden önce Mehmet Bay-
kan’a, “Sen şu an tarafsın. Hil-
mi Kulluk’u getireceksiniz. Ben 
biliyorum. Taraf tutma. Tarafsız 
yönet” dedim. Sonrasında kong-
rede ben oy kullanmayacağım 
dedi. Ben onları söyleyince bunu 

yaptı. Kongrede Mehmet Baykan, 
tarafsız kalmadı diye düşünüyo-
rum. Divan başkanlığı da yapma-
ması gerekiyordu. Ben konuşma 
yaparken, Konyaspor’dan Sam-
sunspor’a giden 6 Milyon TL’yi 
sordum. Onu dedikten sonra Bay-
kan, süren doldu diyerek sözümü 
kesti. Ondan sonra ipler koptu 
zaten. Bize bu işin Konyaspor’un 
menfaatine olduğunu söylüyor-
lar. Ne çıkarı varsa kulübün ben 
anlayamadım. Çıksınlar açıkla-
sınlar.

Seçiliş usulüne karşı çıktığı-
nız yeni yönetimin performansını 

nasıl buldunuz peki? 
Yeni yönetimi yaptığı işlerden 

dolayı tebrik ediyorum. Doğru 
işler yaptılar takip ediyorum. 
Destekliyorum da. Store kangren 
olmuştu. Şimdi devredildi. Bu gü-
zel bir çalışma. Şirketleşme ola-
yına el atıldı. Bu da çok iyi oldu. 
Sponsor konusunda çalışmaların 
olması gerekiyor. Siyasilerden 
faydalanmak lazım. Siyasi yar-
dım alınmazsa sponsor bulmak 
çok zor. Daha önce Torku olmuş-
tu. Paralarını farklı yerlerde kul-
landılar vazgeçti.

Ya Rıza Çalımbay?
Tabi bir de Rıza hocanın ko-

nuşmalarına dikkat etmek ge-
rek. Çok yanlış şeyler söylüyor. 
4 transfer yeter demişti. Şimdi 4 

tane daha istiyor. Bütçeye dikkat 
edilmesi lazım dedi ama 4 oyun-
cu daha alırsak bütçemiz perişan 
olur. Özel işlere çok girmemesi 
gerekir. Saha içini konuşması 
daha uygun.

Taraftara bir 
mesajınız var mı?

Taraftarın transferler konu-

sunda biraz daha sakin olması 
lazım. Şimdi tam destek zamanı. 
Görmeden çok eleştirmek yanlış. 
Stadımızı doldurmak gerekiyor. 
Futbolcunun desteğe ihtiyacı var. 
Destek ver ondan sonra istediğin 
gibi eleştir. Taraftarımız çok iyi 
ama biraz daha olgunlaşmak ge-
rekiyor. n YUNUS ALTINBEYAZ/
MUHAMMED SAYDAM

Şemsettin Beştav, Atiker Konyaspor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşma yapan Ahmet Şan’a tepki gösterdi. Akıllarda bu fotoğraflar kaldı.

1987-88 sezonunda şampiyon olan Konyaspor’da ilk kez görev yapan
 yönetici Şemsettin Beştav ve Teknik Direktör Özkan Sümer.
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Eto’o’dan Nimes’a

‘Ben de katılabilir miyim?’

Konyaspor’da formalar 
bugün tanıtılacak

Erdon Daci 
Eskişehirspor’da

Atiker Konyaspor’un yıldız oyuncusu Samuel Eto’o’ya daha 
önce Fransa liginden bazı takımların talip olduğu iddia edilmişti. 
Bu kulüplerden bir tanesi de Nimes. Fransa kulübü sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarından maddi yardım talep 
etti. Resmi hesaptan yapılan paylaşımı alıntı yapan Konyasporlu 
oyuncu Eto’o “Ben de katılabilir miyim?” yazarak akıllarda soru işa-
reti bıraktı. Bu hareket Eto’o’nun ‘Konyaspor’da ayrılacak mı acaba’ 
sorularını akıllara getirdi. Kamerunlu yıldızın durumu önümüzdeki 
günlerde belli olacak.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da yeni sezon öncesi çıkacak olan yeni forma-
lar heyecanla bekleniyor. Yeşil beyazlı takım önceki günlerde yap-
tığı paylaşım ile özel bir çalışma ile yeni formaların tanıtılacağını 
duyurmuştu. Anadolu Kartalı, dün resmi sitesinden yayınladığı bir 
video ile formaları bugün görücüye çıkaracaklarını duyurdu. Atiker 
Konyaspor, forma tanıtımında, “La Casa De Papel” dizini kullana-
cak. Yayınlanan video ile iyice heyecanlanan Konyasporlular, bir 
an önce formaları görmeyi bekliyor.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, genç golcüsü Erdon 
Daci’yi bir yıllığına Eskişehirspor’a kiraladı. Atiker Konyaspor’un 20 
yaşındaki oyuncusu Erdon Daci, Eskişehirspor’a kiralandı. Yaban-
cı statüsünde olduğu için Anadolu Selçukpor’a kiralanamayan ve 
çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Makedon oyuncu Eskişehir’e 
giderek yeni takımının kampına dahil oldu. Sezonun bitmesinin 
ardından Erdon Daci’nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu 
olmuştu. Konyaspor, oyuncunun kendini geliştirmesinin ardından 
takımda yer vermek istiyor.  Genç Makedon futbolcu Erdon, 4 Tem-
muz 1998 Skopje doğumlu 1.83 m boyunda ve santrafor mevkinde 
görev alıyor.
n SPOR SERVİSİ

KonyaStore hizmete açıldı
Geçtiğimiz günlerde eski yöne-

tici Abdullah Şanlı’dan kulübe dev-
redilen ve devir işlemleri sırasında 
bir süre kapalı kalan KonyaStore 
yeniden hizmete açıldı. Kent Pla-
za Alışveriş Merkezi’nde bulunan 
KonyaStore yeni yüzü ile hizmete 
girdi. KonyaStore’un logosunda 
değişikliğe gidilirken, tabelaları da 
değiştirildi. KonyaStore, Konyaspor 
A.Ş.’nin devreye sokulması ile ta-
mamen Konyaspor’a kazandırıldı. 
Konyaspor’da konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Konya Store Kent 
Plaza Mağazamız yeni logo, yeni 
anlayışla tamamı kulübümüze ait 
olan Konyaspor A.Ş uhdesinde bu-
günden itibaren taraftarımızın hiz-
metinde olacaktır. Resmi açılışımız 
yeni ürünlerin tedarikiyle önümüz-
deki günlerde yapılacaktır” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Ertürk ailesinin acı günü
Atiker Konyaspor’un taraftar 

gruplarından Green White’ın tribün 
liderlerinden Sedat Ertürk ve tribün-
lerin sevilen ismi Niyazi Ertürk’ün 
kardeşi, Emrah Ertürk geçirdiği 
trafik kazası sonucu hayatını kay-
betti. Ertürk’ün vefatı ailesini ve 
sevenlerini yasa boğdu. Atiker Kon-
yaspor Kulübü yaptığı açıklama ile 
Ertürk ailesine başsağlığı diledi. 
Açıklamada, “Atiker Konyaspor’u-
muzda Green White Taraftar Grubu 
Tribün Lideri Sedat Öztürk’ün kar-
deşi Emrah Öztürk’ün elim bir tra-
fik kazasında hayatını kaybettiğini 
büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan 
rahmet, başta Green White Taraftar 
Grubu Tribün Lideri Sedat Öztürk 
olmak üzere ailesine, sevenlerine 
ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. 

Mekanı Cennet Olsun” ifadeleri yer 
aldı. Geçtiğimiz günlerde Sedat ve 
Niyazi Ertürk’ün babası Ali Ertürk 

geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetmişti.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, ikinci etap hazırlıkları için bulundu-
ğu Hollanda Arnhem kampındaki 4. ve son hazırlık ma-
çında karşılaştığı Hollanda Eredivise takımlarından NAC 
Breda’yı 2-1 mağlup etti. 

Özel maça kalede Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Selim 
Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Deni Milosevic, Moryke Fo-
fana, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic 
onbiriyle başlayan Konyaspor, 32. dakikada Vrede’nin go-
lüne engel olamayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti. 

GOLLER ART ARDA GELDİ
İkinci devreye Deni Milosevic-Volkan Fındıklı değişik-

liği ile başlayan Konyaspor, önce 52. dakikada Adis Jaho-
vic ile 1-1’lik eşitliği yakaladı, ardından 56. dakikada Jens 
Jonsson’un golüyle 2-1 öne geçti. 

Hollanda kampının dördüncü ve son özel maçında 
Eredivise takımlarından NAC Breda’yı 2-1 mağlup eden 
Konyaspor’da 70. dakikada Ömer Ali’nin yerine Abdou 
Razack Traore, Jens Jonsson’un yerine Marko Jevtovic, 
Nejc Skubic’in yerine Yevgen Opanasenko, 76. dakikada 
Mustapha Yatabare’nin yerine Vedat Bora, 85. dakikada 
Moryke Fofana’nın yerine Ali Yaşar oyuna dahil oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Breda’yı devirdi

Kartal’ın yeni stoperi
FALLOU DİAGNE

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor’da somut bir adım daha atıldı. Yeşil be-
yazlılar Werder Bremen’in Senegalli stoperi Fallou Diagne ile el sıkıştı. Oyuncu bugün Kon-

ya’ya gelecek son anda bir pürüz çıkmazsa Konyaspor’a imza atacak
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor Hollanda kampını tamamlayarak yurda dön-
dü. Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık tesislerin-
de Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak 
olan yeşil beyazlılarda transfer harekatı da devam 
ediyor. Anadolu Kartalı son olarak Werder Bre-
men’in Senegalli stoperi Fallou Diagne ile el sıkıştı. 
Oyuncunun bugün Konya’ya gelerek pürüz çıkma-
ması halinde Konyaspor’a imza atması bekleniyor. 

SAVUNMANIN HER 
BÖLGESİNDE OYNUYOR

Atiker Konyaspor’un prensip anlaşmasına 
vardığı Fallou Diagne 28 yaşında ve savunmanın 
bütün bölgelerinde oynayabiliyor. Fransa’nın Metz 
takımında profesyonel olan Senegalli oyuncu Frei-
burg, Rennes, Metz gibi takımların formasını giydi. 
Bonservisi Werder Bremen’de bulunan deneyimli 
oyuncu 1.85 boyunda. Kariyerinde 221 profesyonel 
karşılaşmaya çıkan Diagne 14 gol atma başarısı 
gösterdi.

ORTA SAHA VE KANAT İÇİN 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ligin başlamasına kısa bir süre kala eksik böl-
geler için çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, 
Fallou Diagne’nin ardından bir orta saha ve kanat 
oyuncusuna imza attırabilmek için yoğun mesai 
harcıyor. Majeed Waris’in kiralanması için kulübü 
Porto ile görüşmelerini sürdüren yeşil beyazlılar, 
ücretin makul seviyeye inmesini bekliyor. Oyuncu-
nun Türkiye’den pek çok talibi bulunuyor. 

TRANSFER KISA SÜRE
 İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Atiker Konyaspor sezonun başlamasına kısa 
bir süre kala transferi bitirebilmiş değil. Transfer 
piyasasındaki belirsizlik ve takımların içinde bulun-
duğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok takım 
transfer yapmakta zorlanırken, Konyaspor iskelet 
kadroyu büyük ölçüde oluşturdu. 2-3 transferle sü-
reci tamamlayacak olan Anadolu Kartalı, lige hazır 
hale gelecek.  
n YUNUS ALTINBEYAZ
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