
MEDAŞ’tan
sanata destek

Fiat’tan annelere 
özel kampanya

25 bin sivil 
memur tepkili!

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
hazırladığı resimler MEDAŞ 
Sanat Galerisi’nde sergilendi. 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, “Güzel bir sergiyi 
Konya’ya kazandırdık. İnşallah 
Konya’ya daha güzel sergiler 
kazandıracağız” dedi. 
n SAYFA 3’TE

Fiat, en değerli varlığımız olan 
anneler için özel bir kampanya 
başlattı. 31 Mayıs 2018 tarihine 
kadar sürecek olan kampanyada 
2017 model 500 ailesinde geçerli 
olmak üzere yüzde 3 oranında 
indirim olacak. n SAYFA 3’TE

TSK’da görev yapan sivil memur-
lar, askeri personele verilen zam-
mın kendilerine verilmemesine 
tepki gösterdi. SAVDES-SEN 
Konya Bölge Şube Başkanı Hakkı 
Gündüz, “Bu ayrımcılık maalesef 
25 bin sivil devlet memuru ve 100 
bini bulan ailelerini üzmüştür” 
dedi.  n SAYFA 13’TE

KADINLARIN KORKULU 
RÜYASI: ÇATLAKLAR

Zade Vital’le yeni güne sağlıkla merhaba 

Hamilelik ve em-
zirme döneminde 
anne adayları hem 
fiziksel hem de 
duygusal olarak 
birçok değişim 
yaşıyor. Bu deği-
şimlerin başında 
gelen ve iz bıra-
kanlardan biride 
hamilelik çatlakları 
ve emzirme döneminde göğüs ucu çatlakları. “Bu 
konuda neler yapılabilir, hangi desteklerden yarar-
lanılabilir?” sorularının cevabı Zade Vital’de.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Adese’den anneler 
için özel indirim

Alışverişi kazanca dönüştüren Adese, Anneler 
Günü öncesinde de küçük ev aletlerinden mutfak 
gereçlerine, zücaciyeden ayakkabıya, kozmetik-
ten kişisel bakım ürünlerine birçok üründe yüzde 
50’ye varan indirim fırsatı sunuyor. n SAYFA 2’DE

03 Konya çekirdek 
ailede 10. sırada 05 ‘Yerli otomobil için

sözleşme ertelendi’ 14 Bulgaristan’da toplu
düğün yapılacak
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KONMAK, Konya Saç İşleme Teknolojileri, İSKON ve KONELEX fuarlarını bünyesinde bulunduran Konya Endüstri 
Zirvesi başladı. Fuara katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ‘Dijital devrim’ vurgusu yaptı

YÜKSEK KATMA 
DEĞER VURGUSU

“Dijital devrimini gerçekleştireceğiz” di-
yen Bakan Özlü, “Bu maksatla son 1,5 yılda 

güzel bir yol haritası hazırladık. Sanayimi-
zin dijital dönüşümünde Türk sanayisinin 
yüksek katma değerli ürünlere yönelme-

sini ve yüksek katma değerli ürünlerin 
hem ihracatımızda hem de sanayimizdeki 
payının yüzde 4’lerden yüzde 20’lere çıka-
rılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.  

n HABERİ SAYFA 16’DA

TEKNOLOJİDE 
SIÇRAMA ZAMANI!
KONMAK, Konya Saç İşleme Teknolojile-
ri, İSKON ve KONELEX fuarlarını bünye-
sinde bulunduran Konya Endüstri Zirvesi, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti. Açılışta 
konuşan Bakan Özlü, Türkiye’nin sıçrama 
yapabileceği alanların başında sanayi ve 
teknolojinin geldiğinin altını çizerek bu 
konudaki çalışmaları desteklediklerini 
vurguladı.

‘Var gücümüzle çalışacağız’
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin 
6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan genel kurul ve başkanlık 
seçimleri sonrası Birlik Başkanı seçilen Muharrem Karabacak, 
eski Başkan Ali Osman Karamercan’dan başkanlığı devraldı. 

Önemli mesajlar veren Karabacak, “Sesimizin daha güçlü 
çıkması için çalışacağız. Bizim hedefimiz Konya ile birlikte 
Türkiye’de adından söz ettiren bir Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliğini oluşturmak” dedi.  n HABERİ SAYFA 17’DE

Dijitalleştiren zirve!
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Adese’den anneler 
için özel indirim

Ramazan ayı boyunca normal beslenme alışkanlıkları değiştiği için oruç tutanların yeter-
li ve dengeli beslenmeleri, yeterli miktarda sıvı almaları daha da önem kazanıyor. Zade 
Vital de Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenmek için doğal besin destekleri sunuyor

Zade Vital’den Ramazan’a
özel doğal besin desteği
Uzun ve sıcak günlerin bizle-

ri beklediği Ramazan ayı boyunca, 
özellikle  enerji veren besinler ön 
plana çıkıyor. Genel olarak vücudun 
gereksinimi olan günlük enerji ve 
besin öğelerini karşılamak zorken, 
Ramazan ayında öğün sayısının az 
olmasına karşın aşırı ve dengesiz 
beslenme vücudun direncini daha 
da düşürüyor. Yoğun çalışma tem-
posu da eklenince direncini iyice 
kaybeden kişiler, gün boyu enerji 
verebilecek besinlere yönelmeyi ter-
cih ediyor. Uzmanlar bu dönemde 
besin desteklerinde de faydalanabi-
lineceğini vurguluyor. Peki  Rama-
zan ayında vücut direnci düşenler 
ve sindirim problemi yaşayan kişi-
ler,  hangi besin desteklerinden fay-
dalanmalı?

Ramazan ayı boyunca normal 
beslenme alışkanlıkları değiştiği için 
oruç tutanların yeterli ve dengeli 
beslenmeleri, yeterli miktarda sıvı 
almaları daha da önem kazanıyor. 
Bu ayda yapacağımız beslenme ha-
taları hem ramazanı daha zor geçir-
memize hem de kilo almamıza ne-
den oluyor.

Uzmanlar, iftarla sahur arasın-
daki zaman dilimini çok iyi değer-
lendirerek, bu öğünlerinde doğru 
besinleri seçerek hem formumuzu 
koruyup hem de daha rahat bir ra-
mazan geçirebileceğimizi söylerken, 
bu dönemde besin desteklerinden 
de yararlanabileceğimizi vurgulu-
yor.

İşte Ramazan ayını rahat geçir-
menizi sağlayacak besin destekleri:

ENERJİ KAYNAĞI: COMBO 
PERFORMANCE

Zade Vital® Combo Performan-
ce, insan vücudunun günlük Ome-
ga 3-9, vitamin (A, D, E), mineral, 
eser element ihtiyaçlarını karşılaya-
rak enerji ve performansı artırmak 

amacıyla beslenmeye destek olarak 
kullanılıyor. Zade Vital® Combo 
Performance’nin içeriğinde Soğuk 
Pres Ceviz Yağı, Soğuk Pres Rüşeym 
Yağı, Yer Fıstığı Yağı, ve Fındık Yağı 
yumuşak kapsülleri bulunuyor.

• Rüşeym Yağı: Rüşeym yağı 
çok zor elde edilen çok değerli bir 
yağdır. Doğal enerji kaynağı olarak 
da adlandırılan rüşeym yağı, esansi-
yel yağ asitlerini içermektedir. Ayrı-
ca rüşeym yağı, erektil disfonksiyon 
tedavisinde kullanılabilecek yardım-
cı bir gıda takviyesidir.

• Ceviz Yağı: Özellikle Omega 
3 yağ asitleri; beyin hücrelerinin 
verimli çalışabilmesi için ihtiyaç 
duyulan besin maddelerinden bir 
tanesidir. Ayrıca hem iyi bir enerji 
kaynağı hem de afrodizyak olarak da 
kullanılabilir.

• Fındık Yağı: Fındık yağı esan-

siyel yağ asitlerini içermektedir. 
Ayrıca fındık yağının yapısında E 
vitamini de bulunmaktadır. İyi bir 
antioksidandır. Fındık yağı hem iyi 
bir enerji kaynağı hem de afrodizyak 
olarak kullanılabilir.

• Yer Fıstığı Yağı: Kalp ve damar 
sistemi üzerinde olumlu etkileri bi-
linmektedir. Ayrıca hem iyi bir enerji 
kaynağı hem de afrodizyak olarak da 
kullanılabilir.

Sindirim Sistemi İçin Özel Des-
tek: İntefix

İntefix’in kapsülleri içerisinde 
Soğuk Pres Anason Yağı, Soğuk Pres 
Keten Tohumu Yağı, Soğuk Pres 
Kişniş Yağı ve Soğuk Pres Çörek 
Otu Yağı yer alıyor. Vücudun günlük 
Omega 3-9 yağ asidi ihtiyaçlarını 
karşılamak ve sindirim sistemi sağlı-
ğı için özel destek sağlamak amacıy-
la günlük beslenmeye takviye olarak 

kullanılabiliyor.
• Anason Yağı: Gaz, şişkinlik ve 

hazımsızlık problemlerinin tedavisi-
ne yardımcı olarak kullanılabileceği 
Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) monog-
raflarına girmiş bulunmaktadır.

• Keten Tohumu Yağı: Kronik 
konstipasyonu (kabızlık) olan hasta-
larda ve hafif gastrointestinal (sindi-
rim sistemi ile ilgili) rahatsızlıklarda 
tedaviye yardımcı olarak kullanılabi-
liyor.

• Kişniş Yağı: Gaz, bulantı, şiş-
kinlik ve mide spazmı gibi gastro-
intestinal (sindirim sistemi ile ilgili) 
rahatsızlıklarda tedaviye yardımcı 
olarak kullanılabiliyor.

• Çörek Otu Yağı: Özellikle gast-
rit ve ülser gibi rahatsızlıklarda mide 
koruyucu ve sindirimi rahatlatıcı 
özellikleri bulunmaktadır.
n HABER MERKEZİ 

Zade Vital® Combo Performance’nin içeriğinde Soğuk Pres 
Ceviz Yağı, Soğuk Pres Rüşeym Yağı, Yer Fıstığı Yağı, ve 
Fındık Yağı yumuşak kapsülleri bulunuyor.

Özel günlerde uyguladığı indi-
rim kampanyalarıyla alışverişi ka-
zanca dönüştüren Adese, Anneler 
Günü öncesinde de küçük ev alet-
lerinden mutfak gereçlerine, zücaci-
yeden ayakkabıya, kozmetikten kişi-
sel bakım ürünlerine birçok üründe 
yüzde 50’ye varan indirim fırsatı 
sunuyor.  İttifak Holding’in ulusal 
perakende markası Adese, bu yıl 13 
Mayıs Pazar günü kutlanacak olan 
Anneler Günü öncesinde bu anlam-
lı güne özel birçok üründe indirim 
kampanyası düzenledi. Kampanya 
kapsamında;Punto ve BYR bayan 
ayakkabı çeşitleri yüzde 20, küçük 
ev aletleri yüzde 25, Mehtap markalı 
tencere ve tava çeşitleri, Koroplast 

markalı mutfak ürünleri, Oral-B ve 
Signal markalı ağız bakım ürünleri, 
Vaseline markalı krem çeşitleri ve 
Dove markalı sıvı sabun, duş jeli ve 
krem çeşitleriyüzde 30, Axe, Rexo-
na,Dove, Bellissima, Blade, Emotion, 
First, Privacy, Caldion, She ve Jagler 
markalı parfüm veya deodorant çe-
şitleri ile birlikte Loreal Dermo, May-
belline, Garnier, Wella Koleston, La 
Perla ve Diadermine markalı ürün-
ler kasada yüzde 50 indirim fırsatıyla 
sunuluyor. 

Adese ayrıca haftasonu iki hiper 
mağazası Kulesite ve M1’de Anne-
ler Günü ile ilgili çeşitli aktiviteler 
düzenlemeyi planlıyor.
n HABER MERKEZİ



Koyuncu Fiat’dan ‘Anneler 
Günü’ne özel kampanya

Koyuncu Fiat, Anneler Günü’ne 
özel olarak 2017 model 500 Aile-
si için indirim kampanyası başlat-
tı. Otomobil dünyasının en sevilen 
markalarından birisi olan Fiat, en 
değerli varlığımız olan anneler için 
özel bir kampanya başlattı. 31 Ma-
yıs 2018 tarihine kadar sürecek olan 
kampanyada 2017 model 500 aile-
sinde geçerli olmak üzere yüzde 3 
oranında indirim olacak. 

Kampanya hakkında bilgi veren 
Koyuncu Fiat Araç Satış Müdürü 
Murat İçil, “Fiat ailesi olarak farklı 

birçok kampanya ile müşterilerimizi 
araç sahibi yapıyoruz. Mayıs ayı içe-
risinde yine kampanyalar ile satışla-
rımızı sürdüreceğiz. Bu ay içerisinde 
özel günlerden birisi olan Anneler 
Günü’nde en değerli varlıklara özel 
bir kampanya başlatarak, 2017 mo-
del 500 Ailesi araçlarımızda yüzde 
3 oranında indirimler gerçekleştiri-
yoruz. Kampanyamız Mayıs sonuna 
kadar devam edecek. Bu süreç zar-
fında araç sahibi olmak isteyen her-
kesi showroomlarımıza bekliyoruz” 
dedi.  n SAMİ KAYALAR

KTO Karatay Üniversitesi’nin hazırladığı resimler MEDAŞ Sanat Galerisi’nde sergilendi. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “KTO Karatay 
Üniversitesi destekleri ile güzel bir sergiyi Konya’ya kazandırdık. İnşallah Konya’ya daha güzel sergiler kazandıracağız” dedi

Kültür ve sanata MEDAŞ desteği
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Resim Bölü-
mü’nün eserlerinin yer aldığı resim 
sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde 
açıldı. Uzun zamandır kapalı olan ve 
geçtiğimiz ay hizmete tekrar açılan 
MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 3 sergi 
açıldı.

Düzenlenen açılışa KTO Kara-
tay Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, ME-
DAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Erduran, MEPAŞ Genel Müdürü İl-
ker Arslanargun, KTO Karatay Üni-
versitesi Güzel Sanatlar ve Tasarim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim 
Çınar ile çok sayıda davetli katıldı.

KONYA’NIN KÜLTÜRÜNE VE 
SANATINA KATKI SAĞLIYORUZ
Sergi açılışında konuşan KTO 

Karatay Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, 
“Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 
öğretim görevlerin eserlerin yer 
aldığı sergi MEDAŞ ve MEDAŞ Ge-
nel Müdürünün destekleri ile açıl-
dı. Üniversite olarak çok mutluyuz 
böyle bir sergiyi Konya’ya kazandır-
dığımız için.  KTO Karatay Üniversi-
tesi olarak Konya’nın kültürüne ve 
sanatına katkı sağlıyoruz. MEDAŞ 

ve MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş’a sanata vermiş oldukları 
desteklerden dolayı şahsım ve üni-
versitem adına teşekkür ediyorum” 
dedi.  

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, “Uzun bir aradan sonra 
geçtiğimiz ay açtığımız sanat galeri-
mizde bugün 3 resim galerisini açı-

yoruz. İnşallah amacımız daha fazla 
sanat galeri açmak en büyük hede-
fimiz. Bu konuda Konya’da faaliyet 
gösteren üniversitelerimizden des-
tek bekliyoruz. Sanata destek ver-
mek amacıyla galerimizi açtık. KTO 
Karatay Üniversitesi destekleri ile 
güzel bir sergiyi Konya’ya kazan-
dırdık. Burada eseri olan tüm aka-

demisyenlerimizi tebrik ediyorum. 
İnşallah Konya’ya daha güzel ser-
giler kazandıracağız.  Sergimiz 25 
Mayıs tarihine kadar açık kalacak. 
Sergimize tüm Konyalı sanatsever-
lerimizi bekliyoruz. Şuan sergide 9 
akademisyenin eserlerinden olu-
şan 60 tane eser sergileniyor” dedi. 
Sergide eserleri yer alan akademis-

yenler ise şu şekilde; Prof. Dr. Ca-
nan Deliduman, Dr. Öğr. Üyesi Öz-
lem Tekdemir Dökeroğlu, Dr. Öğr. 
Üyesi Betül Serbest Yılmaz, Öğr. 
Görevlisi Alper Aydın, Araştırma 
Görevlisi Ekin Kakan, Şerife Betül 
Papağan ve Elif Şeyma Okumuş’un 
eserleri yer alıyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nün eserlerinin yer aldığı resim sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı.
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Karatay eğitime 
desteğini sürdürüyor

Sedirler Sosyal Tesisleri, Kara-
tay İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne 
tahsis edildi.

Karatay Belediyesi kurumlar 
arası işbirliği çerçevesinde eğiti-
me katkı sağlamaya devam ediyor. 
Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal 
Tesisleri, Karatay İlçe Halk Eği-
tim Müdürlüğüne tahsis edilerek 
eğitime kazandırıldı. Merkez, idari 
bina ve açık öğretim ortaokul-lise 
kayıtlarının gerçekleştirilmesi için 
hizmet vermeye başladı.

Karatay Belediyesi Sedirler 
Sosyal Tesislerinin İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğüne tahsis edilerek eği-
tim alanında yaptığı çalışmalara bir 
yenisini daha ekledi. Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, 
eğitime yapılan yatırımın ülkenin 
geleceğine yapılan yatırım olduğu-
nu dile getirerek; “İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nün hizmetlerini daha 
verimli yürütebilmesi için Sedirler 
Sosyal Tesislerini kendilerine tah-
sis ettik” dedi.

Başkan Hançerli, yapımı Kara-
tay Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen Çelebi Halk Eğitim Mer-
kezi’nde geçtiğimiz günlerde İlçe 
Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis 
edildiğini hatırlatarak;  eğitime 
verdikleri önemin altını çizdi. 

Başkan Hançerli; eğitim kalite-
sindeki artışta, eğitim kurumları-
nın fiziki imkanlarının büyük öne-
me sahip olduğuna dikkat çekerek; 
bu doğrultuda 10 okula 120 ek 
derslik yaptıklarını, yine bir ilk ola-
rak da Belediye öz kaynaklarından 
Kurtuluş, Mehmetçik ve Fetihkent 
okullarının, Karatay Belediyesi 
İmam Hatip Lisesi’nin ve Karatay 
Belediyesi 23 Nisan İmam Ha-

tip Ortaokulu’nun tamamlanarak 
eğitime kazandırdıklarını söyledi. 
Başkan Hançerli; öğrencilerin spor 
ihtiyacını da göz önünde bulun-
durarak 5 okula 5 spor salonu 16 
suni çim saha yaptıklarını; Karatay 
Belediyesi olarak ilçeye toplam-
da 20 adet okul kazandırdıklarını 
vurguladı. 2018 yılında da eğitim 
çalışmalarının hız kesmeden süre-
ceğini dile getiren Başkan Hançer-
li; 2 adet 8 derslikli anaokulunun, 
1 BİLSEM Lisesinin Karatay’a ka-
zandırılacağının müjdesini verdi. 
Başkan Hançerli, Halk Eğitim Mer-
kezi’nin hayırlara vesile olmasını 
diledi.

Karatay İlçe Halk Eğitim Mü-
dürü İbrahim Sardoğan ise kendi-
lerine tahsis edilen Sedirler Sosyal 
Tesislerinde güzel çalışmalar yapa-
caklarını vurguladı. Sardoğan Açık 
Öğretim Ortaokul ve Lise kayıtları-
nın da bundan sonra Halk Eğitim 
Merkezinde yapılacağını ifade etti. 
Sardoğan, eğitime kazandırdıkları 
tesisler ve eğitime olan destekleri 
için Başkan Hançerli’ye teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin, “Şirket ortaklık sözleşmesi-
nin hazırlanmasında şirket avukatları ilave bir süre ihtiyaçları olduklarını ifade ettiler” dedi

‘Yerli otomobil için
sözleşme ertelendi’

Türkiye Gıda Sanayii Zirvesi’ne 
katılmak üzere Konya’ya gelen Ba-
kan Özlü, gerçekleştirilen zirvenin 
çok başarılı olduğunu söyledi. Bakan 
Özlü, “Bugün Konya’dayız, Sanayi-
de Yüksek Teknolojiye Geçiş Zirve-
si programı kapsamında Konya’da 
gıda zirvesi yapıyoruz. Çok başarılı 
bir program devam ediyor. Bu zirve 
programlarımızı önümüzdeki gün-
lerde tamamlayacağız. Bunu bir ki-
tapçık olarak hazırlayacağız ve ilerle-
yen süreçte hükümetimize Bakanlar 
Kurulumuza bunları arz edeceğiz” 
dedi. 

Yerli otomobil ile ilgili soruları 
yanıtlayan Bakan Özlü, yerli otomo-
bil şirket sözleşmesi imza töreninin 
ertelendiğini belirterek, “Onunla il-
gili size yeni bilgi paylaşayım. Şirket 
ortaklık sözleşmesinin hazırlanma-
sında şirket avukatları ilave bir süre 
ihtiyaçları olduklarını ifade ettiler. 
Bu ihtiyaç duyulan ilave süre sebebi 
ile yarınki sözleşme imzalanması ve 
CEO açıklanmasını erteliyoruz. Ma-
yıs ayı içinde yine yapacağız. Avu-
katlarımızın bir süre ihtiyaçları var. 
Gelecek hafta sonuna kadar ihtiyaç-
ları olduklarını söylediler. Bu neden-
le yarınki yerli marka otomobil şir-
ket sözleşmesi imza töreni ve CEO 
açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı 
içerisinde inşallah. Salı gününe ka-
dar süreye ihtiyacımız var dediler. 
O yüzden o süreyi dikkate almak zo-
rundayız” şeklinde konuştu. 

Öte yandan, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı da yerli marka 
otomobil şirket kuruluş sözleşme 
imza ve CEO isminin açıklanması 
töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini 
açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada, “Yerli marka otomobil ile ilgili 
11 Mayıs Cuma günü yapılacağını 
duyurduğumuz şirket kuruluş söz-
leşme imza ve CEO isminin açık-
lanması töreni, ortaklık sözleşmesi 
ile ilgili avukatların süreye ihtiyaç 
olduğunu belirtmesi üzerine ileri bir 
tarihe ertelenmiştir. Tören Mayıs 
ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşka-
nımızın uygun göreceği bir tarihte 
yapılacaktır. Yerli marka otomobil 
ile ilgili süreç planlandığı gibi başarı 
ile yürütülmektedir” denildi.

ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİNİN 
ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKARACAĞIZ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, Yüksek Teknolojiye 
Geçiş Programı kapsamında 5 odak 
sektör belirlediklerini belirterek, 
“Bunlar kimya ve ilaç sanayi, gıda 
sanayi, elektronik ve yarı iletkenler 
sanayi, makine ve teçhizat, motor-
lu kara taşıtları sanayi sektörleridir. 
Odak sektörler programımızın te-
mel amacı sanayimizin katma de-
ğerini iki katına çıkarmak ve yüksek 
teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki 
payını artırmaktır. Bu sektörlere ve-
receğimiz desteklerle ve teşviklerle 
ülkemizi yüksek teknolojinin şampi-
yonlar ligine çıkaracağız” dedi. 

Konya’da Türkiye Gıda Sanayii 
Zirvesi programına katılan Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş 
Programı çerçevesinde ilk zirveyi 15 
Şubat tarihinde İzmir’de makine sa-
nayi ile gerçekleştirdiklerini söyleye-
rek, “Ardından çelik sanayi, bilişim 
ve yazılım sanayi, elektronik sanayi, 
otomotiv sanayi, inşaat malzemeleri 
sanayi, ilaç ve tıbbi cihaz sanayimi-
zin değerli temsilcileriyle bir araya 
geldik” dedi. 

Düzenlenen bu zirvelerdeki te-
mel amaçlarının Türk sanayisinin 

dinamosu olan değişik sektörlerin 
temsilcilerini dinlemek olduğunu 
vurgulayan Bakan Özlü, amaçlarının 
sektör temsilcilerinin görüşlerini al-
mak ve hep birlikte ‘ortak akıl, ortak 
vizyon ve ortak strateji belirlemek 
olduğunu ifade etti. Bakan Özlü, 
“Ülkemizin orta yüksek ve yüksek 
teknoloji yolculuğunda birbirimizi 
anlamak, uyum içinde hareket et-
mek ve somut çözümlere imza at-
mak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Yüksek 
Teknolojiye Geçiş Programımız kap-
samında 5 odak sektör belirledik. 
Bunlar; kimya ve ilaç sanayi, gıda 
sanayi, elektronik ve yarı iletkenler 
sanayi, makine ve teçhizat, motor-
lu kara taşıtları sanayi sektörleridir. 
Odak sektörler programımızın te-
mel amacı sanayimizin katma de-
ğerini iki katına çıkarmak ve yüksek 
teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki 
payını artırmaktır. Bu sektörlere ve-
receğimiz desteklerle ve teşviklerle 
ülkemizi yüksek teknolojinin şam-
piyonlar ligine çıkaracağız. Çünkü 
bugünün ve geleceğin dünyasında 
en büyük yarış, en büyük mücade-
le teknoloji yarışı ve teknoloji mü-
cadelesidir. Özellikle Endüstri 4.0 
sürecinde bütün sektörler bilimden 
ve teknolojiden güç almak, Ar-Ge 
ve inovasyonla büyümek durumun-
dadırlar. 4. Sanayi devriminin yan-
sımaları, bütün sektörlerde olduğu 
gibi gıda sanayinde de kendini iyice 
hissettirmeye başlamıştır. Endüstri 
4.0 süreci gıda sanayimiz için çok 
büyük bir fırsat penceresidir. Sektö-
rümüz tarımla ve perakende ile olan 
bağlantıları nedeniyle hammadde, 
nakliyat ve pazarlama ileri teknolo-
jiye dayanmak durumundadır. Bu-
nun için robotik sistemler, sensör 
teknolojileri, lazer teknolojiler gibi 
bir dizi platform, gıda sanayimizin 
geleceği açısından anahtar işlevi 
görmektedir. Bu nedenle gıda sek-
törümüzde yer alan bütün firma-
larımızın Ar-Ge ve inovasyon ya-
tırımlarına büyük önem vermeleri 
gerekiyor. Halihazırda 42 milyon 
dolar Ar-Ge harcaması bulunan 
gıda sanayi sektörümüz, 36 adet Ar-
Ge merkezine sahiptir. Türkiye gıda 
sektörünün büyüklüğü yanında 36 
Ar-Ge merkezi yeterli değildir. 47 
bin işletmenin, 500 bine yakın istih-
damın, 52 milyar dolar cironun, 12 
milyar dolar ihracatın kaynağı olan 

gıda sanayimizin daha fazla Ar-Ge 
yatırımına, daha fazla Ar-Ge merke-
zine odaklanması şarttır” dedi. 

AR-GE MERKEZİ İÇİN 
AYRIM YAPMADIM 

Bakanlık olarak Ar-Ge Merkezi 
açmak isteyen bütün firmaları ayrım 
yapmadan desteklediklerini belir-
ten Bakan Özlü, “Ar-Ge merkezleri 
için gerekli asgari personel sayısını 
30’dan 15’e indirerek, nitelikli pro-
jelerin küçük ölçekte de oluşmasına 
imkan sağladık. Ar-Ge faaliyetleri-
nin ticarileştirilmesinden elde edilen 
kazançların yüzde 50’sini gelir ve 
kurumlar vergisinden istisna ettik. 
Üniversite öğretim elemanlarının 
Ar-Ge projelerinden elde ettikleri 
gelirlerin yüzde 85’ini hiçbir kesin-
tiye tabi olmaksızın alabilmesini 
mümkün kıldık. Öğretim eleman-
larının Ar-Ge merkezlerinde sü-
rekli ya da kısmi süreli çalışmasına 
olanak sağladık. Ar-Ge ve tasarım 
projelerinde kullanılmak için ithal 
edilen eşyaya gümrük vergisi, fon, 
damga vergisi ve harç istisnası ge-
tirdik. KOSGEB tarafından gıda sa-
nayine yönelik bin 511 firmaya 23,3 
milyon TL, TÜBİTAK tarafından 46 
firmaya 5 milyon TL destek sağla-
dık. 311 adet organize sanayi böl-
gemizden 5 tanesini Samsun, Ezine, 
Kandıra, Tarsus ve Şanlıurfa Gıda 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ola-
rak yapılandırdık” diye konuştu. 

“TÜRK TARIMI VE GIDA 
SEKTÖRÜMÜZ DAHA 
FAZLA TEKNOLOJİYLE 
SIÇRAMA YAPABİLİR” 

Bakan Özlü, “Gıda sanayimiz, 
ülkemizin stratejik sektörlerinden 
biridir. Gıda demek, hayat demek-
tir. İnsan hayatıyla doğrudan ilgili, 
böylesine önemli bir sektörü, ancak 
stratejik bir bakış açısıyla geleceğe 
taşıyabiliriz. Gıdaya yönelik ürete-
ceğimiz stratejiler, mutlaka teknolo-
jiye dayanmalıdır. Çünkü geleceğin 
tarlaları, çayırları, seraları; sadece 
tarım ve gıda sektörünün sorum-
luluğunda olmayacak. Geleceğin 
tarlaları teknolojinin de sorumlulu-
ğunda olacak. Bu nedenle tarladan 
sofraya kadar teknoloji gerçeğine 
şimdiden hazırlıklı olmamız gere-
kiyor. Tarımdaki nüfusun azaldığı, 
tarım alanlarının daraldığı bir dün-
yada ve Türkiye’de tarımsal üretimi 
sıçratacak yegâne araç teknolojidir. 

Türk tarımı ve gıda sektörümüz 
daha fazla teknolojiyle sıçrama ya-
pabilir. Bunun için tarımın ve çiftçi-
lerimizin teknoloji odaklı bir şekilde 
dönüştürülmesini, bakanlık olarak 
gündeme almış bulunuyoruz. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 
bağlı tüm kurumlar bütün imkanla-
rıyla tarımsal sanayinin hizmetinde 
olacak. TÜBİTAK, Tarım 4.0 uy-
gulamaları için ihtiyaç duyulan her 
alanda hizmete hazırdır. KOSGEB, 
tarım ve gıda teknolojilerine yatırım 
yapmak isteyen herkese, kaynak 
sunmaya devam edecektir. Bakan-
lığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı arasında Ar-Ge ve 
inovasyon başta olmak üzere çeşitli 
işbirliği mekanizmalarını hayata ge-
çireceğiz. Örneğin kimyasal ilaçlar, 
tarımda yenilenebilir enerji, dışarı-
dan ithal ettiğimiz aşı ve mayaların 
Türkiye’de üretimi gibi konularda 
bakanlık olarak bütün imkânları-
mızı seferber edeceğiz. Teknolojik 
inovasyonu tarım uygulamalarının 
merkezine koyacağız” diye konuştu. 

Bugün düzenlenen Gıda Sanayi 
Zirvesi’ni Sanayide Yüksek Tekno-
lojiye Geçiş Programı’nın önemli bir 
aşaması olarak gördüklerini akta-
ran Bakan Özlü, “Sanayide Yüksek 
Teknolojiye Geçiş Programı’na tüm 
paydaşlarımızdan, tüm sektörleri-
mizden ve sanayicilerimizden ciddi 
bir farkındalık ve katkı bekliyoruz. 
Bu anlamda kanun yaparken, mev-
zuat hazırlarken, destek paketleri 
oluştururken, teknik düzenlemeler 
yaparken, sizlerle birlikte uyum için-
de hareket etmek istiyoruz. Sizlerin 
fikirleri, önerileri, talepleri, eleştirile-
ri ve değerlendirmeleri; hepimiz için 
son derece kıymetlidir. Türkiye Gıda 
Sanayi Zirvesi’nin tüm paydaşları-
mız için faydalı geçmesini diliyorum. 
Bu zirvenin düzenlenmesinde eme-
ği geçenlere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

“SON 15 16 YILDA 
HAYALİN ÖTESİNDE 

GERÇEKLEŞMELER YAPTIK” 
Türkiye Gıda ve İçecek Sana-

yi Dernekleri Federasyonu Başkan 
Vekili Rint Akyüz ise, “Bundan iki 
yıl önce adı bile anılmayan gıda sa-
vunması gibi konu başlıkları da bu 
anlamda sektördeki gelişmelere de 
yön vermektedir. TGDF bir yandan 
artan nüfusu beslemek için gıda 
üretiminin artırılması gerçeği, diğer 
yandan iklim değişikliğinin tarım ve 
gıda üretimini üzerindeki yıkıcı etki-
lerini göz önünde tutarak gıda üre-
timinde sürdürülebilirliği uzunca bir 
süredir öncelikli gündem maddesi 
haline getirmiştir” dedi. AK Parti 
Konya Milletvekili ve TBMM Sana-
yi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı 
Ziya Altunyaldız da, “Türkiye’de çok 
iyi örnekler çıktı. Hükümetimizin, 
Meclisimizin ve bakanlarımızın ve 
bakanlıklarımızın ortaya koyduğu 
çalışmaya özel sektörün entegre ol-
ması bu anlayışa eşlik etmeleri ve 
birlikte yürümeyi becermemiz saye-
sinde son 15, 16 yılda hayalin öte-
sinde gerçekleşmeler yaptık. Yeterli 
buluyor muyuz? Hayır. Daha fazla-
sını yapacak mıyız? Evet” ifadelerini 
kullandı. Toplantıya Vali Yakup Can-
bolat, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon 
Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı ile da-
vetliler katıldı. n İHA 

Kadroya geçenlere iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi verildi

Karatay Belediyesi, taşeron 
çalışanların kadroya alınmasının 
ardından; kadroya geçen personel-
lere yönelik iş güvenliği ve sağlığı 
semineri gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi Meclis Sa-
lonunda düzenlenen seminere ko-
nuşmacı olarak katılan İş Güvenliği 
Uzmanı Mehmet Eyigül, Mustafa 
Koçak ve İş Yeri Hemşiresi Alper 
Yiğit Gök; çalışanlara sağlıklı, gü-
venli bir çalışma ortamı sağlamak 
ve verimli bir çalışma ortamı oluş-
turmak için iş sağlığı ve güvenliği-
nin önemine değindiler.

 “İş yerindeki şakalaşmalar pek 
çok kazaya sebebiyet veriyor.”                                                                                                                                

İş kazalarının başlıca sebeple-
rinden birinin iş arkadaşları ara-
sında gerçekleşen şakalaşmalar 
olduğuna dikkat çeken Eyigül, iş 
disiplinine riayet etmemenin bü-
yük kazalara, yaralanmalara hatta 
ölümlere sebebiyet verdiğini söy-
ledi. Eyigül “Çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları 
eğitim ve işverenin bu konudaki 

talimatlarına uymaları gerekiyor. 
Çalışan, hareketlerinden ve özel-
likle yaptıkları işten etkilenen diğer 
çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye düşürmemekle yüküm-
lüdür.” dedi.

İş güvenliği uzmanı Mustafa 
Koçak ise meslek hastalıklarının 
önlenebilir çözümleri olduğunu 
vurgulayarak; işverenin sağladı-
ğı güvenlik ekipmanlarının doğru 
kullanımının meslek hastalıklarını 
önlemede çok büyük önem taşıdı-
ğını belirtti. İş yeri hemşiresi Alper 
Yiğit Gök işe başlamadan önce is-
tenilen sağlık raporlarının taşıdığı 
önemini anlatarak çalışmaya baş-
lamadan önce alınan raporların ile-
riki yıllarda yaşanabilecek mesleki 
hastalıklarda delil niteliği taşıdığı-
na dikkat çekti.

Soru cevap şeklinde devam 
eden seminerde işçiler, mevzuatta 
bulunan yasal hakları, iş güvenliği 
ve sağlığı hakkında iş güvenliği uz-
manlarından bilgi aldı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet HançerliBilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü
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Kulu’da meydana gelen tra-
fik kazasında iki otomobil çar-
pıştı. Kazada, 2’si ağır 3 kişi ya-
ralanırken, ilk müdahaleyi olay 
yerinden geçmekte olan Kulu 
Devlet Hastanesi başhekimi ve 
hastane müdürü tarafından ya-
pıldı.  Kaza, saat 19.00 sırala-
rında Konya’nın Kulu ilçesi Me-
teoroloji Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. 
(25) idaresindeki 42 GA 007 pla-
kalı otomobil ile H.B. idaresin-
deki 42 M 3521 plakalı otomobil 
çarpıştı. Çarpışma sonrasında 42 
GA 007 plakalı otomobil yaklaşık 
40 metre ilerde yolun sağ tarafı 
demir bariyerlere çarparak dura-
bildi. 42 M 3521 plakalı otomobil 
ise kavşak sağında yol kenarın-

da durabildi. Kazada, sürücüler 
T.T. ve H.B. (64) ile eşi F.B. (63) 
yaralandı. Yaralılara ilk müda-
haleyi Konya’dan toplantıdan 
dönmekte olan ve kazayı gören 
Kulu Devlet Hastanesi Başhe-
kimi Dr. Mustafa Önder Gönen 
ve Hastane Müdürü Burhan 
Çiftçi yaptı. Hastane Başhekimi 
Acil Tıp Uzmanı Doktor Mustafa 
Önder Gönen tarafından araçta 
sıkışan F.B’ye ilk müdahale ya-
pıldı. Yaralılar, olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla Kulu Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Yaralı-
lardan H.B. ve eşi F.B. yapılan ilk 
müdahalenin ardından Konya’ya 
sevk edilirken, kaza ile ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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İki otomobil çarpıştı: 
2’si ağır 3 yaralı 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, ‘’Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime des-
tek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi” dedi

‘Et fiyatında istikrar için 
yerli üretim desteklenmeli’

Aksaray merkezli 13 ilde 
FETÖ/PDY’nin mahrem abilerine 
yönelik gerçekleştirilen ve arala-
rında Anadolu Ajansı (AA) mu-
habirinin de bulunduğu operas-
yonda gözaltı sayısı 19’a çıkarken, 
şüphelilerden 4 kişi bugün hakim 
karşısına çıkarıldı. 

Operasyon, 3 Mayıs tarihinde 
gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen so-
ruşturma kapsamında, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı-
lanması (FETÖ/PDY)’nin öğrenci 
yapılanmasının mahrem abileri 
oldukları belirlenen ve aralarında 
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin 
de bulunduğu 20 şüpheli hakkın-
da yakalama kararı çıktı. Bunun 
üzerine harekete geçen Aksaray 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şubesi ve Terörle Müca-
dele (TEM) Şubesi ekipleri Aksa-
ray merkezli Bursa, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, Gebze, 
Ankara, Malatya, Kayseri, Konya, 
Kahramanmaraş ve Hatay olmak 
üzere 13 ilde eş zamanlı olarak 
operasyon düzenledi. 20 ayrı ad-
rese eş zamanlı olarak gerçekleş-

tirilen operasyonda bugün itibari 
ile gözaltı sayısı 19’a yükselirken, 
AA Aksaray Muhabiri T.K. (30), 
bugün 3 şüpheli ile birlikte em-
niyetteki sorgularının ardından 
Aksaray Adliyesine sevk edildi. 
Operasyon kapsamında firari olan 
1 şüphelinin aranması devam edi-
yor. 

Gerçekleştirilen operasyonun 
ardından araştırmayı hızla sürdü-
ren Aksaray İl Emniyet Müdürlü-
ğü KOM ve TEM Şubesi ekipleri, 
şüphelilerin askeri okul, polis 
okulu ve ortaokulların mahrem 
imamları olduklarını tespit etti. 
Bu konuda detaylı bir araştırma 
ve soruşturma yürüten ekipler 
birçok delil elde ederken, ayrıca 
şüphelilerin ortaokul öğrencileri-
nin de abisi olduğunu tespit etti. 
Gözaltına alınan AA Muhabiri 
T.K.’nın itirafçı olduğu öğrenilir-
ken, şu an FETÖ/PDY soruştur-
ması kapsamında tutuklu olarak 
cezaevinde olan Ferhat K. tara-
fından Aksaray’a getirildiklerini, 
burada ağabey olduklarını ve bu 
kapsamda üniversitede ve orta-
okullarda ağabeylik yaptıklarını 
ifadesinde söylediği öne sürüldü.
n İHA 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi 
Başkanı Ahmet Hacıince, Hacıin-
ce Entegre Et Tesisleri’nin Bey-
şehir’de bulunan çiftliğin kapısını 
basına açtı. Hacıince, ‘’Et fiya-
tında istikrar için ithalat yerine, 
yerli üretime destek zorunludur. 
Son günlerde dövizlerde yaşanan 
artış da ette ithalatın çözüm ol-
madığını gösterdi” dedi.

Hacıince Entegre Et Tesisle-
ri’nin Beyşehir’de bulunan çiftli-
ğin kapısını basın mensuplarına 
açan Hacıince, ‘’Hayvancılıkta 
kurumsallıktan çok duygusallık 
ve gönül bağı ile bu işi yapan aile 
işletmelerinin üretime devam 
edebilmesi için gerekli destekler 
verilmeli ve gençleri de bu işe 
yapmaya telkin ve teşvik etmeli-
dir’’ dedi.
‘DÖVİZDE YAŞANAN ARTIŞ, ETTE 
İTHALATIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI 

GÖSTERDİ’
Hacıince Entegre Et Tesis-

leri’nin temelinin, 1958 yılında 
bir aile işletmesi olarak atıldığını 
belirten Hacıince, Akdeniz Böl-
gesi’ndeki üç çiftliğinde toplam 
2.5 milyon metrekare den fazla 
alanda mera hayvancılığı yapma-
yı sürdürdüklerini kaydetti. 

Türkiye’de et ve canlı hayvan 
ithalatıyla fiyat istikrarının sağla-
namadığını ifade eden Hacıince, 
‘’Et fiyatında istikrar için ithalat 
yerine, yerli üretime destek zo-
runludur. Son günlerde dövizler-
de yaşanan artış da ette ithalatın 
çözüm olmadığını gösterdi” dedi.

Türkiye’nin her yıl 150-200 
bin ton dolayında et açığı ol-
duğuna dikkat çeken Hacıince,  

“Böylesine önemli temel gıda 
maddesinde bu kadar büyük açık 
olması, doğal olarak fiyatları yu-
karıya çekiyor. Bu durum da, ete 
ulaşımı çok dar bir kesimle sınır-
lıyor” diye konuştu.

‘MİLYONLARCA DÖNÜM 
OTLAĞIMIZ, DERELERİMİZ, 

GÖLLERİMİZ VAR’ 
Döviz kurlarının et ithalatını 

da pahalılaştırdığını ifade eden 
Hacıince, şöyle konuştu:

‘’Türkiye, doğalgazı ve petro-
lü de ithal ediyor. Bu nedenle de 
dövize gereksinim duyuyor. Or-
taya çıkan döviz talebi nedeniyle 
de döviz kurları, yakın zamanda 
yaşadığımız gibi kontrolsüz bir 
şekilde yükseliyor ve bu enerji it-
halatını da, et ithalatını da paha-
lılaştırıyor. Fiyatları ister istemez 
yukarıya çekiyor. Bu nedenle, ola-
bildiğince yerli üretim lehine bir 
karar vermek zorundayız. Petrolü 
ve doğalgazı yerli üretemezsiniz, 
o kadar kaynağımız yok ancak, 
eti yerli üretebiliriz. Milyonlarca 
dönüm otlağımız, derelerimiz, 
göllerimiz var. Ette yeterince 
yerli üretim için tek eksiğimiz 
biraz destek. Milyonlarca dolarlık 
ithalat yapacağımıza, yerli et üre-
timi için biraz vergi desteği dahi 
yapsak, fiyatlar istikrar kazanır, 
zorla kazandığımız döviz dışarıya 
gitmez. Bunun için, kırmızı ette-
ki KDV oranının toptanda olduğu 
gibi perakendede de yüzde 8’den 
yüzde 1’e düşürülmesi et fiyatla-
rına olumlu yansıyacaktır. Böyle 
bir adım ayrıca sektörde kayıt dı-
şılığı da azaltacaktır.’’
n DHA 

FETÖ’den yakalanan muhabir itirafçı oldu

Evde yapılan aramada 4 kilogram kubar 
esrar, 3 bin 600 kök kenevir bitkisi, 3 av 
tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Bir ihbarı 
değerlendiren Konya Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 
ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak 
Mahallede müstakil eve baskın düzenle-
di. Evde yapılan aramada 3 bin 600 kök 
kenevir bitkisi, 4 kilogram kubar esrar, üç 
adet tüfek,15 tane av tüfeği fişeği,25 tane 
9 mm fişek ele geçirildi. Ev sahibi Altan A. 
gözaltına alındı.
n İHA 

Kulu ilçesinde foseptiğe düşen inek 
kurtarıldı.  Küçük Sanayi Sitesi’nde, Cafer 
Güçlü’ye ait inek, foseptiğe düştü. İhbar 
üzerine olay yerine Kulu Belediyesine ait 
iş makineleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Çukura halat ve merdiven yardımıyla inen 
ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından 
hayvanı iş makinesine bağladıkları halatla 
yukarı çekti. Kurtarılan inek sahibine 
teslim edildi.
n İHA 

Esrar ve kenevir
ele geçirildi 

Foseptiğe düşen
inek kurtarıldı

Derebucak ilçesinde iki katkı bir evin birinci katında 
mutfak tüpü patladı, 1 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü Mahallesinde iki kat-
lı bir evin birinci katındaki mutfakta bulunan ocaktaki 
mutfak tüpü büyük bir gürültü ile patladı. İlçe merkezin-
de korkuya sebep olan olayda, evde yalnız başına kaldığı 
belirtilen 79 yaşındaki Ali Akkanat yaralandı. Patlama-
nın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk 
edilirken, evde yaralı olarak bulunan Akkanat kaldırıldığı 

Derebucak Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk 
edildi. Yaralı şahısın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğ-
renildi. Patlama sonucunda mutfaktaki eşyalar zarar gö-
rürken, mutfak bölümünde çöküntü yaşandığı ve evde 
büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Tüp patlamasının 
mutfakta yaşanan gaz sıkışmasından kaynaklandığı tah-
min edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA 

Mutfak tüpü patladı: 1 yaralı 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, “Böylesine önemli temel gıda 
maddesinde bu kadar büyük açık olması, doğal olarak fiyatları yukarıya çekiyor” dedi.
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‘Milli Su Planlaması ile suya dokunacağız’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Aday Adayı Ce-
lil Çalış, tarımsal su sorununun 
çözümü için ‘Havza Bazlı Su Plan-
laması’ yerine ‘Milli Su Planı’nın 
uygulanması gerektiğini belirtti. 
Aday adaylığı sürecinde ‘Toprağın 
Adamı’ sloganı ile ilçe teşkilatlarını 
ziyaret eden ve partililerle biraraya 
gelen Celil Çalış, başta Konya Ovası 
olmak üzere ülkenin tamamında su 
sıkıntısının çözümü için 3 önemli 
madde söyledi. 

DSİ’deki ve Ziraat Mühendis-
leri Odası Konya Şubesi Başkanlığı 
görevi sürecinde tarımsal su prob-
lemine devamlı olarak dikkat çeken 
MHP Konya Milletvekili Aday Ada-
yı Çalış, su soruna karşı ifadeleri ve 
hazırladığı raporlar ile tarım sektö-
rünün ve çiftçilerin büyük takdirini 
topladı. 

SU VARLIĞIMIZIN 
YÜZDE 40’INI KULLANABİLİYORUZ 

“Ülkemizin en büyük zenginliği 
Tarımsal potansiyelidir. Nüfusun 
ve aktif iş gücünün önemli bir kıs-
mı tarımda istihdam edilmektedir” 
diyen Çalış, bu anlamda suyun 
önemini şu şekilde belirtti: “Su, 
tarih boyunca insanlığın ve tüm 
canlıların yaşam kaynağı ola gel-
miş, medeniyetlerin oluşumuna 

katkı sağlamıştır. Su; dünyamızda 
istenilen yer, miktar, nitelik ve za-
manda bulunmayan, yenilenebilir 
ancak, sınırlı bir kaynak olması ne-
deniyle toplumların her katmanını 
ilgilendiren stratejik bir doğal kay-
nak olmuş ve olmaya da devam 
edecektir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğin-
de birçok ülke özellikle, kurak ve 
yarı kurak bölgelerde bulunanlar 
önemli su sorunları ile karşı kar-
şıya bulunmaktadır. En yoğun su 
talebi tarımsal amaçlı kullanımlar-
da ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 
ve özellikle bölgemizde tarımda 
istenilen seviyede üretim için su 
en önemli ihtiyaçtır. Ülkemizin yıl-

lık kullanılabilir su potansiyeli 14 
milyar metreküp yeraltı, 98 milyar 
metreküp yerüstü suyu olmak üze-
re toplam 112  milyar metreküptür. 
Bu miktarlardan fiili yıllık tüketime 
alınmış yerüstü suları 33,3 milyar 
metreküp, yeraltı suları ise 6,0 mil-
yar metreküp hacmindedir. Kul-
lanım amaçlarına göre suyun 32 
Milyar metreküpü (%75)’i sulama 
suyu, 7 Milyar metreküpü (%15)’i 
içme-kullanma suyu ve 5 Milyar 
metreküpü (%10)’u ise endüstriyel 
kullanım suyu olarak değerlendiril-
mektedir.  Su zengini olmadığımız 
halde kullanılabilir su varlığımız 
olan 112 milyar metreküp suyun 
44 milyar metreküpünü yani yüzde 
40’ını kullanabilmekteyiz. Ulusla-
rarası Su Hukukuna göre; Su kay-
nağından ¼’ten az olmamak şartı, 
su yatağı kurutulmamak şartı bu-
lunmamaktadır. Ülkemiz sınır aşan 
sularında daima bu oranın üzerin-
de su bırakılmış ve Türkiye hiçbir 
zaman insanlık ve anayasal hak 
olan kullanılabilir temiz suya ulaş-
ma konusunda komşularını mağ-
dur etmemiştir” dedi. 

MİLLİ TARIM PROJESİ İLE MİLLİ 
SU PLANLAMASI BÜTÜNLEŞMELİ

“Genelde Türkiye coğrafyası 
üzerine düşen yağışların çok bü-

yük bir kısmın buharlaşma ve yü-
zey akıntısıyla denizlere akıp git-
mektedir. Depolama kapasitesinin 
artışıyla bu oran biraz azalsa da 
düşen yağışların önemli bir kısmı 
hala denizlere akıp gitmektedir. 
Denize akan her damla su, ülke ta-
rımı için büyük bir kayıptır” diyen 
Çalış, Türkiye’nin farklı bölgelerin-
de yağış rejimleri ve dolayısı ile su 
kaynakları zaman zaman değişiklik 
gösterdiğini, küresel iklim değişik-
liği ile bu durumun daha da derin-
leştiğini vurguladı. 

Çalış, suyun verimli kullanıl-
ması ve su ihtiyacının giderilmesi 
noktasında şu görüşlerde bulundu;  

1- Hazırlanan Su Kanunu ta-
sarısında maksat kapsamı olan 1. 
maddesinden itibaren birçok mad-

desinde yer alan “Havza Bazlı Su 
Planlaması” yerine “Milli Su Planı 
başlangıcına çekilmelidir. Suyu 
olan bölgeler gelişim içindeyken, 
suyu yetersiz olan bölgeler geçim 
derdinde olacaktır. Türkiye 2023-
2053-2071 hedeflerine geçim 
derdinde olanlarla değil, gelişim 
derdinde olanlarla ulaşacaktır. 1 
Ocak 2018 de uygulanmaya başla-
yan Milli Tarım Projesi, Türk tarımı 
için çok önemli bir şans olup, Milli 
Tarım Projesi ile Milli Su Planla-
ması’nın bütünleşmesi tarımsal 
üretim için bir şahlanışın başlangıcı 
olacaktır.

2- ‘Teknik olarak mümkün 
olan bir havzada bulunan fazla 
suların havzalar arası transferle-
rine imkan tanınacaktır’ gibi bir 

maddenin kanunda ifade edilmesi 
gerekmektedir. 

3- Verimli toprakları fakat ye-
tersiz su kaynakları olan dünyanın 
en önemli tarımsal coğrafyaların-
dan biri olan Türkiye’de, hazırla-
nacak Su Kanunu’nda, sadece jeo-
lojik ve inşaat verileri değil; tarım, 
çevre, sosyolojik, ekonomik ve gıda 
güvenliği etki değerlendirilmesi 
dikkate alınması milli menfaatler 
açısından son derece stratejik bir 
öneme sahip olacaktır.
ÇİFTÇİLERDEN ÇALIŞ’A TEŞEKKÜR 

MHP Konya Milletvekili Aday 
Adayı Çalış’ın bu önerileri çiftçiler 
tarafından takdirle karşılandı. Söz 
konusu önerilerle sulanabilir tarım-
sal arazilerin artacağını ve bunun 
ürün çeşitliliğine neden olacağını 
belirten çiftçiler, “Tarımda en bü-
yük sorunumuz sudur. Suyun ol-
duğu yerde bereket ve bolluk olur. 
Bu anlamda nasıl ki 100 yıllık hayal 
olan KOP kapsamında Mavi Tünel 
hayata geçirildiyse Milli Su Planı da 
bu anlamda önemlidir. Bu açıdan 
Milletvekili Aday Adayımız Celil 
Çalış’a çıktığı yolda başarılar dili-
yoruz. Çiftçinin sesi olmaya devam 
ediyor. Kendisine teşekkür ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Dr. İlker Yiğit, 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası münasebeti ile 
bir mesaj yayınladı. Yiğit mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Eğer engelli 
bireylerin eğitime, çalışma hayatı-
na, sosyal yaşama, sağlığa, kısaca-
sı hayatın her alanına erişebilmesi 
sağlanırsa engeller engel olmaktan 
çıkar.Engellerin, engel olmasının en 
önemli sebebi ayrımcılıktır. İYİ Parti 
engelli vatandaşlarımızın bizim an-
nelerimiz, babalarımız, kardeşleri-
miz, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz, komşularımız 
olduğunun bilinciyle çalışmaktadır.
Engelli vatandaşlarımızla ilgili ya-
pılması gereken ilk şey insanların 
zihinlerindeki engelleri ortadan kal-
dırmaktır. İYİ Parti olarak bizim 
sorumluluğumuz engelli yurttaşla-
rımızı toplumsal yaşamdan dışla-
madan, onların her alanda karşılaş-

tığı engelleri ortadan kaldırmaktır.
Maalesef bugün ülkemizde engelli 
vatandaşlarımızın eğitim alması, 
çalışması, sosyal hayata katılması 
engelleniyor. Asıl engelli olanlar bu 
vatandaşlarımızı eve hapsetmeye 
çalışan sorunlu kafalardır. İYİ Par-
ti’nin engelli yurttaşlarımızla ilgili 
önceliği onların hak ve özgürlük-
lerden herkesle eşit oranda yarar-
lanmasını sağlamak, kendilerine 
yönelik hizmetlere ulaşmalarını 
kolaylaştırmak ve kendi kendileri-
ne yetebilecek, üretken bireyler ol-
maları için imkanlar sunmaktır. En 
büyük engelin sevgisizlik olduğunu 
bilerek, engelli vatandaşlarımızın 
toplumun aynası olduğunun farkın-
da olarak, onların hayatlarını kolay-
laştıracak her türlü tedbiri almak, 
iyileştirmeleri yapmak İyi Parti’nin 
öncelikli hedefidir.”
n HABER MERKEZİ

Okullara geri dönüşüm
kutusu dağıtıldı

Ermenek’e açılacak 
MYO’nun temeli atıldı

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan, ilçede ki tüm ilkokul ve or-
taokullara geri dönüşüm kutusu 
dağıtıldı.  Seydişehir Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ta-
rafından okullarda geri dönüşüm 
bilincini arttırmak, geri dönüştü-
rülebilen atıkların toplanmasını ve 
kolayca ayrıştırılmasını sağlamak 
amacıyla ilçedeki tüm ilkokul ve 
ortaokullara kağıt, karton, plastik, 
cam toplama kutusu yerleştirildi. 
Küçük yaşlarda doğanın korun-
ması ve çevre bilincinin oluşturul-
ması amacıyla okullarda böyle bir 
çalışma başlattıklarını kaydeden 
Başkan Mehmet Tutal, “Seydişe-
hir’de faaliyet gösteren ilkokul ve 
ortaokullarda geri dönüşüm pro-
jesi başlattık. Son yıllarda yaşanan 
çevre kirliği artmakta ve yaşam ka-
litemizi düşürmektedir. Bizler bu 
kirliliğe engel olmak için gelecek 

nesillerimizi geri dönüşüm konu-
sunda bilinçli birer şahsiyet olarak 
yetiştirmeliyiz. Doğamızın ve eko 
sistemin dengesini bozmamak için 
elimizden geleni yapmalıyız. Ortak 
yaşam alanımız olan tabiatı temiz 
tutmak hepimizin birer vatan-
daşlık ve insanlık görevidir” dedi. 
Okullarda toplanılan geri dönüşüm 
atıklarının Seydişehir İlçe Beledi-
yesi tarafından alınacağı kaydeden 
Başkan Tutal, “Hedefimiz ileri ki 
yıllarda daha temiz ve yaşanabilir 
bir çevreye kavuşmak. Bilinçsiz-
ce doğaya bıraktığımız cam, pet 
şişe, naylon, atık piller son derece 
tehlikeli zararlar vermektedir. Bu 
nedenle bilinçlenmenin öncelikle 
çocuklarımızdan başlamasını dü-
şündük. Ben öğrencilerimizden 
çalışmalarımıza destek olmalarını 
istiyorum” şeklinde konuştu.
n İHA

Ak Parti’den milletvekili aday adayı olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), 
saban okula gidiyor, okulun ardından öğleden sonra da partiye giderek seçim çalışmalarında bulunuyor

Sabah okula, öğleden
sonra partiye gidiyor

Milletvekili seçilme yaşının ya-
pılan anayasa değişikliğiyle 25’ten 
18’e indirilmesinin ardından 24 Ha-
ziran’da yapılacak seçimler için genç 
aday adayları de partilere başvuru-
ları yaptı. Konya’da da lise son sınıf 
öğrencisi Batuhan Aşçı, Ak Parti’den 
aday adayı oldu. Babası polis memu-
ru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan 
Mehmet’i örnek aldığını söyledi. Sa-
bah okula giden Aşıcı,  okuldan çık-
tıktan sonra ise Ak Parti İl Başkan-
lığı’na giderek seçim çalışmalarını 
sürdürüyor.  

OKUL, ÇALIŞMALARIMA 
ENGEL DEĞİL

Seçim çalışmalarının eğitimini 
engellemediğini ifade eden Batuhan 
Aşıcı, “Derslerime düzenli bir şekil-
de çalışıyorum. Okuldaki sınavları-
mı aksatmadan giriyorum. Bunun 
yanında üniversite sınavlarına ha-
zırlığımı da yine düzenli olarak sür-
dürüyorum. Deneme sınavlarımı da 
aksatmadan yapıyorum. Milletvekili 
aday adaylığı sürecinde de parti ça-
lışmalarımı iyi bir şekilde yürütü-

yorum. İçimizde dava ve ilim aşkı 
olduğu için kendimde hiçbir şekilde 
zorlanma hissetmiyorum’’ dedi. 

KENDİMİ DİNLENMİŞ HİSSEDİYORUM
Okuldan  sonra partiye gelerek 

teşkilat çalışmalarını yürüttüğünü 

belirten Aşıcı, “Sabah 7’de evden çı-
kıp okuluma gidiyorum.  8’de ders-
lerim başlıyor. Okul çıkışı bir saat 
dinlendikten sonra teşkilata gelip 
çalışmalarımı yapıyorum. Bazen er-
ken dönüyorum, bazen burada uzun 
süre kalıyorum. Hiçbir şekilde yor-
gunluk hissetmiyorum. Aksine ken-
dimi dinlenmiş, hedefe ulaşmak için 
bir adım daha atmış hissediyorum” 
diye konuştu.

OKULDA DA 
ÇALIŞMALAR YAPIYORUM

Okulda ders aralarında öğret-
menler ve okul arkadaşlarıyla da isti-
şareler yaptığını ifade eden Batuhan 
Aşıcı, “18 yaşında bir aday olarak en 
başta benimle çok gururlanan oldu. 
Karşı çıkan olmadı. Özellikle gençler 
olarak bizim mecliste bir temsilci-
miz olacak düşüncesiyle herkes çok 
mutlu oldu. Okul hiçbir şekilde en-
gel değil. Okulda da ders aralarında 
öğretmenlerim ve arkadaşlarımla da 
istişareler yapıp, atacağım adımları 
planlıyorum” dedi.
n DHA

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) Ermenek yer-
leşkesinde hayırsever işadamı Ha-
san Kalan tarafından yaptırılacak 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulunun temeli düzenlenen tö-
renle atıldı.  Temel atma törenine 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ile hayırsever işadamı Ha-
san Kalan ve ailesinin yanı sıra Er-
menek Kaymakam Vekili Nurhalil 
Özçelik, Belediye Başkanı Uğur 
Sözkesen, Ermenek Cumhuriyet 
Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, KMÜ 
senato üyeleri, üniversite personeli 

ve davetliler katıldı. 
Tören protokolü, hayırlı olsun 

temennileri ve dualarla birlik-
te binanın ilk harcını döktü. Uy-
sal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu adıyla yapı-
mına başlanan ve iki yıl gibi kısa 
bir sürede tamamlanması planla-
nan bina, 4 katlı ve yaklaşık 5 bin 
780 metrekare kapalı alana sahip 
olacak. 

Temel atma töreninin ardın-
dan il ve üniversite protokolünün 
yerleşkeyi gezmesiyle program 
sona erdi. n İHA

‘Engelli vatandaşlarımız toplumun aynasıdır’

MHP Konya Milletvekili Aday Adayı Çalış, 
“Milli Tarım Projesi ile Milli Su Planlama-
sı’nın bütünleşmesi tarımsal üretim için 
bir şahlanışın başlangıcı olacaktır” dedi. 

 Dr. İlker Yiğit 

Batuhan Aşıcı
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 KAYNAKÇI,
3 TORNACI,
3 SEVKİYATÇI,
3 DEPO YARDIMCISI
PERSONELLERE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi

İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ SATILIK DAİRELER

Bosna Hersek  Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

BÜYÜKKAYACIK MAH. 8 SK. 17/1
SELÇUKLU / KONYA
TEL: 0322 245 69 70-71
(İRTİBAT: İSMAİL TEMEL)
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TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR
-Askerlik engeli olmayanların

Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

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

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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.

ELEMAN ARANIYOR
YEM FABRİKASI

FİRMAMIZ  BÜNYESİNDE 
YÜKLEME VE BOŞALTMA 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ 
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

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

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere,
3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel 
alınacaktır.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

BİNA (ONARIM) İLE TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÖLGE (BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ) DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR MADEN TETKİK VE 
ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017/50044 İKN’li, İdari Binaların Güçlendirme ve Kısmi Bakım-Onarımı ile Isı Santrali ve Isı Kanalı 
Bakım-Onarım Yapım İşlerinden kalan inşaat işleri ve makine tesisat ikmal işleri yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/223751
1-İdarenin
a) Adresi : SANCAK MAH. TAÇMAHAL CAD. NO:6 42250 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322550307 - 3322550302
c) Elektronik Posta Adresi : konya@mta.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bakım-Onarım Yapım İşlerinden kalan İnşaat İşleri ve Makine Tesisat
   İkmal İşleri. 1)İnşaat İşleri: %17,64 - 2)Mekanik Tesisat ve Asansör
   İşleri: %82,36
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü Kampus Alanı
   Selçuklu/KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü Sancak Mah. Taçmahal Cad.
   No: 6 Selçuklu/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 29.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen,  (B) GRUBU ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİNDEN  III. 
GRUP BİNA İŞLERİ, (C) GRUBU SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİNDEN II. GRUP 
ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ve III. GRUP ASANSÖR 
ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği mezuniyet belgelerinden birinin sunulması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MTA Orta Anadolu 
II. Bölge Müdürlüğü Satınalma Servis Şefliği Selçuklu/KONYA adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini MTA Orta Anadolu II. Bölge 
Müdürlüğünün Halkbankası Konya Zafer San.Şb. İBAN: TR890001200120600005100002 nolu hesaba 
yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline 
ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi 
Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş 
gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi 
Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 802178 - www.bik.gov.tr

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim hükümsüzdür.

Metehan TOSUN

Z-352

TSK’da görev yapan sivil memurlar, askeri personele verilen zammın kendilerine verilmemesine tepki gösterdi. SAVDES-SEN Konya 
Bölge Şube Başkanı Hakkı Gündüz, “Bu ayrımcılık maalesef 25 bin sivil devlet memuru ve 100 bini bulan ailelerini üzmüştür” dedi

‘Zam ayrımcılığı bizleri üzdü’

Savunma Destek Güvenlik 
Destek Hizmetleri Sendikası 
(SAVDES-SEN) Konya Bölge 
Şube Başkanı Hakkı Gündüz, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gö-
rev yapan sivil devlet memur-
larının yaşadığı sıkıntılar hak-
kında bilgi verdi.  SAVDES-SEN 
Konya Bölge Şube Başkanı Hak-
kı Gündüz, “18 Nisan 2018 ta-
rihinde onaylanan Türk Silahlı 
Kuvvetleri Yan Ödeme Karar-
namesi ile Millî Savunma Ba-
kanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğında görevli subay, astsubay 
ve uzman erbaşların maaşlarına 
zam yapılmış, ancak aynı kıt’a, 
karargâh ve kurumlarda birlik-
te çalıştığı, aynı lojman ve aynı 
servislerden faydalandığı, hatta 
17 Şubat 2016 tarihinde Mera-
sim Sokak’ta yaşandığı gibi bir-
likte şehit olduğu biz sivil Dev-
let memurları bu zamdan ayrı 
tutulmuştur.

18 Nisan 2018 tarihinde 926 
kanuna tabi subay, astsubay ve 
uzman erbaşlara 400 TL yan 
ödeme kararnamesi ile 400 TL 
bir tazminat verildi.

 Şimdi biz verilen bu taz-
minatın TSK’ da çalışan subay, 
astsubay ve uzman erbaşlara 
az olduğunu düşünüyoruz. Do-
ğu’da Güneydoğu’da, El-Bab 
ve Afrin’de çalışan subayların 
sonuna kadar hakkettiklerini 
düşünüyoruz ve sonuna kadar 
arkalarındayız. Bu rakam az bile 
daha fazla bile yapılabilirdi. Bi-
zim burada tepkimiz bizler de 
bu arkadaşlarla aynı kurumda 
çalışıyoruz. Aynı servisi düzen-
liyoruz. Aynı karargâhlarda ça-

lışıyoruz.  Bu kurumun kurum-
sal hafızası olmasına rağmen 
bu durumun dışında kaldık.  
Biz şunu biliyoruz 926 sayılı 
yan ödeme kanunun içersinde 
TSK’da çalışan sivil memurla-
rın olmadığını biliyoruz. Çünkü 
kanuna tabii değiliz. Ama bizim 
ortak subay ve astsubay ek özel 
hizmet tazminatı veya tayin be-
delinin artırılması ile alınacak 
tazminatın dengeli bir şekilde 
dağıtılmasını istiyoruz” dedi.
SİVİL MEMURLAR ÜVEY EVLAT 

MUAMELESİ GÖRÜYORUZ
Hak dağıtımında sivil me-

murların  TSK’nın üvey evladı 
muamelesi gördüğünü ifade 
eden Gündüz, “Sivil Devlet 
memurlarının mali ve sosyal 
haklarının; yıllardır göz ardı 
edildiği, son dönemlerde çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarda 
çalışanlara yönelik yapılan iyi-
leştirmeler nedeniyle, kamu ku-
rumları arasında ortalama maaş 
durumu açısından 20’li sıralar-
da yer bulabildiği ve ekonomik 
sıkıntıya düşen personelin kre-
di ve kredi kartı borç batağında 
kıvrandıkları aşikardır. Bunun 
yanında, fiili hizmet süresi zam-
mı (yıpranma) ile orduevleri ve 
kamplardan faydalandırılma-
yan, lojmanlar ve servislerden 
ise kısıtlı olarak yararlandırılan, 
ancak 24 saat esasına göre ve 
askeri disiplin kurallarına göre 
çalışan bizlerin hali 50 yıldır hiç 
düzelmediği gibi 21’inci yüzyıl 
şartlarında da içler acısıdır. 

Hal böyle iken, bir de bu 
ayrımcılık maalesef 25 bin si-
vil devlet memuru ve 100 bini 
bulan ailelerini üzmüştür. Bun-
ları düşünüldüğünde bizim yıp-

ranma hakkımız. Bizlerin de 
yıpranma almamız lazım.  Bir 
forum oluşturduktuk. 

Oluşturduğumuz formları 
arkadaşlarımız Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Merkezi yani 
CİMER’e, Başbakanlık İle-
tişim Merkezi (BİMER)’e 
iletiyorlar. Bizler hüküme-
timizden TSK çatısı altında 
çalışan personellere yapı-
lan bazı düzelmelerin en 
alttan en üste kadar  hak 
verilmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. Bizler TSK’da 
çalışan memurlar olarak 
haklarımızı almak için mü-
cadele ediyoruz. Hak veril-
mez, hak alınır” ifadelerini 
kullandı.

TALEPLERİMİZ 
GERÇEKLEŞİNCEYE KADAR, 

PROTESTOLARIMIZA  
DEVAM EDECEĞİZ

Taleplerimiz gerçek-
leşinceye kadar, sendika 
olarak aldığımız karar ve 
belirlediğimiz Eylem Planı 
çerçevesinde, bu ayırımcı-
lığı protesto etmeye devam 
edeceğiz diyen Gündüz, 
“Milli Savunma Bakanlı-
ğı, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığınında üyesi en 
çok bulunan Milli Savun-
ma Bakanlığındaki en güç-
lü sendikayız. 

Aynı zamanda etkili ol-
maya çalışan sendikayız. 
Bu aşamada kurum içeri-
sinde kurulan 4 tane daha 
sendikamız var. Melasef 
birleştirmek yerine içimiz-
deki bazı arkadaşlarımız 
aynı gemi farklı yol ve rota 
çizdiğini görüyoruz. Bizler 
biran önceki TSK’daki ar-
kadaşlarımızın aklı selim 
olarak kurumun ve per-
sonellin haklarını iyileştir-
melerini düşünmelerini ve 
aynı çatı altına birleşmeye 
onları davet ediyoruz. Biz 
TSK’da çalışan devlet me-
murları olarak aynı haklara 
ve aynı iyileştirmelere sa-
hip olmak istiyoruz. 

Cumhurbaşkanımız-
dan,  Başbakanımızdan 
Milli Savunma Bakanımız-
dan ve Maliye Bakanımıza 
çağrımıza kulak vermele-
rini, bu çalışanları sadece 
657 değip memurların içe-
risinde değil farklı savun-
ma ve  güvenlik hizmet 
koluyla bizim ve emniyet 
sınıfında çalışan memur-
ların ayrılması gerektiğini 
düşünüyoruz.25 bin sivil 
devlet memuru ve yüz bin-

leri bulan ailelerinin sesine ku-
lak vermelerini ve mali hakla-
rının iyileştirilmesini, böylelikle 
kurum içi ayrımcılığın kaldırıla-
rak Milli Savunma Bakanlığı ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jan-

darma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığını 
rütbeli ve sivil personeli ile bir-
likte büyük bir aile haline geti-
rilmesini talep ediyoruz. Talep-
lerimiz gerçekleşinceye kadar, 

sendika olarak aldığımız karar 
ve belirlediğimiz Eylem Planı 
çerçevesinde, bu ayırımcılığı 
protesto etmeye devam edece-
ğiz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hakkı Gündüz
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ÇELTİK, YUNAK, TUZLUKÇU, AKŞEHİR, DOĞANHİSAR VE IL-
GIN İLÇELERİ MAHALLELERİNDE KİLİTLİ PARKE YAPIMI

KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar ve Ilgın İlçeleri Mahallelerinde Kilitli Parke Yapımı yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek-
tir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/224831
1-İdarenin
a) Adresi : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan
   Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
c) Elektronik Posta Adresi : konya.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 37.500 m² Beton Parke Yapımı 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar ve Ilgın İlçeleri
   Mahallelerinde 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul
   Caddesi No:72 Selçuklu/Konya 
b) Tarihi ve saati : 30.05.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından faz-
la hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A) Altyapı İşleri V.Grup : Karayolu İşleri (Altyapı 
+ Üstyapı) grubunda yer alan işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ad-
resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngö-
rülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 802006 - www.bik.gov.tr

Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren firmamıza 
müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini ele alıp çözümde aktif 
rol oynayacak müşterilerin riskleri ve gerekli diğer aksi-
yonların alınmasını sağlamakla görevli aşağıdaki nitelik-
lere sahip BAY ve BAYAN SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 Satış konusunda iş makinaları ,yükleyiciler ,otomotiv 
sektöründe çalışmış ve satış tecrübesine en az 3 yıl sahip 
olmak,
3 Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya 
MYO mezunu olmak,
3 Tercihen yabancı dil bilgisine kendisini ifade edebile-
cek kadar sahip olmak,
3 Erkekler için askerlik vazifesini tamamlamış olmak,
3 Takım çalışmasına yatkın,prezentable olmak,
3 Sorumluluk sahibi , iş takibi konusunda dikkatli , ileti-
şim becerileri güçlü , detaylara önem vermek,

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ USD üzerinden PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09

ÖSYM’den KPSS başvuru
ücreti açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştir-
me Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. 
Dr. Mahmut Özer, Kamu Personel 
Seçme Sınavı’nın (KPSS) en büyük 
katılımlı sınav olduğunu belirterek, 
buraya başvuru ücretlerinde geçen 
yıla göre bir değişikliğin yapılmadı-
ğını bildirdi.

Özer, KPSS lisans başvurula-
rının bugünden itibaren alınmaya 
başlandığını anımsatarak, bunun 
21 Mayıs’a kadar süreceğini 6 Hazi-
ran’ın ise geç başvuru günü olarak 
belirlendiğini ifade etti.

Tüm adaylar için zorunlu olan 
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 
Testi’nin 22 Temmuz’da sabah otu-
rumunda yapılacağını anlatan Özer, 
Eğitim Bilimleri Testi’nin aynı gün 
öğleden sonra oturumunda, Alan 
Bilgisi Testlerinin 28-29 Tem-
muz’da, Öğretmenlik Alan Bilgisi 
Testi’nin (ÖABT) ise 5 Ağustos’ta 
uygulanacağını aktardı.

Prof. Dr. Mahmut Özer, KPSS 

başvurularına ilişkin, “KPSS, ÖS-
YM’nin yapmış olduğu sınavlar ara-
sında en büyük katılımın olduğu bir 
sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 
2017 yılına göre bir değişiklik yap-
madık.” dedi.

Buna göre, KPSS Genel Yete-
nek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 
ve ÖABT sınavlarına başvuru ücre-
ti 60’ar lira, alan bilgisi sınavlarına 
başvuru ücreti ise 40’ar lira olacak.

e-YDS sınavları da ÖABT kap-
samında değerlendirilebilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, 

ÖABT kapsamında alan sınavı ya-
pılmayan yabancı dillerdeki alan-
larda öğretmen atamalarında, 2018 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi ve 
e-YDS sonuçlarından oluşturulan 
KPSS puan türü kullanılacağını be-
lirterek, “Bu yıl ilk kez ÖSYM tara-
fından elektronik olarak uygulana-
cak Almanca, Arapça, Fransızca ve 
Rusça e-YDS sonuçları da ÖABT 
kapsamında değerlendirilebilecek” 
dedi.
n AA
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SÜ Sektörel Hizmetler Koordinatörlüğü organizasyonunda hazırlanan “Yerel Kalkınmaya 
Katkı Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü” imza töreni, 35 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Geleceğe imza atıldı
Keykubat Köşkü’nde düzenlenen 

imza törenine Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, dekanlar, müdürler, 
firma yönetici ve temsilcileri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, stratejik üniversi-
te olma hedefiyle çalışmalara devam 
ettiklerini söyledi. Üniversitelerin, 
ülke geleceğine hizmet edecek nesil-
ler yetiştirmek, araştırma ve bilimsel 
faaliyette bulunmak gibi önemli ve 
asli görevlerinin bulunduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Şahin, “Üniversiteler 
açısından üçüncü bir husus ise bir 
ürün ortaya çıkarmak. Bizim teoride 
ürettiğimiz fikir ve düşünce belki bir 
örnek ve numunesini de üretir, labo-
ratuvarımıza koyarız. Bunun hayata 
geçmesi için sizlerin devrede olması 
şart. Siz yoksanız bu üçüncü görevini 
icra etmede bir hiç. Bu açıdan sizlere 
meramımızı anlattık ve karşılık buldu. 
Bugün en büyük 35 sanayici ve yatı-
rımcımız bu salondalar. Ben hepinize 
minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 
Bizim katma değeri yüksek, hatta ni-
hai hedefi ülkenin cari açığını kapa-
tacak işler yapmamız lazım kararını 
verdik. Üniversite olarak üniversiteyi 
baştan aşağı taradık ve elimizde eği-
tim öğretim amacıyla kullanılan, bi-
limsel araştırmalar yapmak amacıyla 
çok güçlü, çok büyük ve çok masrafla 
kurulmuş laboratuvarlar olduğunu 
tespit ettik. Bugün yaptığımız çalış-
mayla 1000’in üzerinde hizmeti ilgili 
sektörlere sunabileceğimizi tespit ettik 
ama bu rakam gerçekte bin 200- bin 
300’lerde. Altyapıyı oluşturduktan 
sonra onları da size arz edeceğiz. Artık 
öyle bir noktaya geleceğiz ki, uluslara-
rası standartlara uygun, akreditasyo-
nu tamamlanmış laboratuvarlarımızla 

sizlere, sanayicilerimize hizmet ver-
mek istiyoruz. Giriş noktamız bu ve bu 
münasebetle Selçuk Üniversitesinin 
bütün imkânlarını sizlerin hizmetine 
sunma amacıyla çıktığımız bu yolda 
bugüne gelindi hamdolsun. Allah’a 
hamd ediyorum, sizlere de teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

“8. ÜNİVERSİTENİN KURULMASI 
SÜRECİ YASALAŞTI”

Rektör Prof. Dr. Şahin, Selçuk 
Üniversitesi bünyesinden kurulacak 
8. üniversiteye ilişkin ise şunları kay-
detti: “Bu üniversite amacına uygun 
hizmet edecekse sizlerle birlikte yürü-
mek zorunda. Biz bunu sağlamaya ça-
lışıyoruz. Bugünkü toplantının amacı 
budur. Üniversitelerin milletin malı ol-
duğu yaklaşımını ve inancımızı ortaya 
koyan bir diğer farklı davranışımız da, 
Selçuk Üniversitesi’nden 8. üniver-
sitenin kurulması süreci yasalaştı ve 
Konya Teknik Üniversitesi kuruldu. 
Bu sürece katkı sağlayan, Konya’daki 
siyasetten, yerel yönetimlerden, sivil 
toplum kuruluşlarından, meclisteki 
bütün süreçte emek veren tüm siya-

silere ve işin teknik yönünü hazırlayan 
YÖK başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki süreç, sanayide TÜ-
MOSAN ile sanayinin tam arasında 
500 metre genişliğinde 2 kilometre 
uzunluğunda şerit gibi bir arazi var. 
Özelleştirmeden kaldı orası bize dev-
redildi. Nasip olursa biz de orayı Konya 
Teknik Üniversitesine devredeceğiz. 
Orada Konya Teknik Üniversitesi’nin 
binaları yapılacak ama burada iki kritik 
hamle var, bunlardan birisi öğrenci-
lerin sanayinin içinde eğitim almasını 
sağlamak, ikincisi orada yapılacak olan 
eğitim amaçlı ve araştırma amaçlı la-
boratuvarların sanayicinin ihtiyacına 
uygun halde baştan kurulması lazım.”

PROTOKOLE KATILIM 
SAĞLAYAN FİRMALAR

Protokol imzalayan 35 firma şu şe-
kilde: Özdöken Tarım Makineleri, Ziya 
Usta Hipomak Hidrolik, Safa Tarım, 
Gesaş Genel Gıda Sanayi, Endüstriyel 
Elektrik-Elektronik, Yenar Döküm Sa-
nayi, Efor Yem Premiks, Sempa Elekt-
rik Hidrolik, Kurtsan Otomotiv, Mesa 
Makine Döküm, Korkmaz Beton, Mo-
tus Otomotiv Makine, Hürsan Hidro-
lik Pres ve Takım Tezgahları, Fimak 
Fırın Makineleri İmalat, Doğrular Ev 
Ürünleri Madeni Eşya, Kentpar Oto-
motiv Makine, Akkaya Isı Makineleri 
Doğalgaz, Elfatek Elektronik Makine 
ve Otomasyon, Helvacızade Gıda İlaç 
ve Kimya, Mvd Makine Sanayi, Konya 
Krom Magnezit, Bera Holding, Şeke-
roğlu Kimya Plastik Sanayi, İnanlar 
Saç İşleme Makine, Tosunoğulları 
(Bürotime), Selet Entegre Et ve Süt 
Ürünleri, İmaş Makine Hakiki Zirve 
Ayakkabı, Medikal 2000, İttifak Hol-
ding, Kayıtes Mühendislik, Çevikler 
Un, Saraylı Madeni Eşya, Ulusan Alü-
minyum, Hidrokon.
n HABER MERKEZİ

Mehir’den Bulgaristan’da
toplu düğün organizasyonu

22 yılı aşkın sürdürdüğü aile 
temelli hizmetleriyle tanınan Me-
hir Vakfı toplu düğün faaliyetle-
rine devam ediyor. Mehir Vakfı, 
Türk Kızılayı, Bulgaristan Kırcaali 
Müftülüğü ve Mehir Aile Derne-
ği işbirliğiyle Bulgaristanlı çiftlere 
toplu düğün organizasyonu ger-
çekleştirecek. Konu ile ilgili Mehir 
Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem 
basın toplantısı düzenledi. Vakıf bi-
nasında gerçekleşen toplantıya çok 
sayıda vakıf üyesi katıldı

DİN, DİL, IRK VE MEZHEP AYRIMI 
YAPMAKSIZIN TÜM GENÇLERİMİZE 

HİZMET ETMEKTEYİZ
Türk milletini asırlar boyun-

ca bağımsız bir topluluk olarak 
ayakta tutan en önemli kurumun 
aile olduğunu ifade eden Aygül 
Erdem, “Türk milletini asırlar bo-
yunca bağımsız bir topluluk olarak 
ayakta tutan en önemli kurum aile 
olmuştur. Anne, baba ve çocukla-
rından oluşan ve kutsal bir kurum 
olan aile, bu bakımdan çok büyük 
önem arz etmektedir. Bu yüzden 
bu kurumun sağlam temeller ve 
köklü değerler üzerine kurulması 
gerekmektedir. Aile öncelikle hu-
kuksal bir birlikteliktir. Bu birlik-
teliğin aynı zamanda ahlaki, sosyal 
ve dini boyutları vardır. Bu bağ-
lamda Gençleri Evlendirme ve Me-

hir Vakfı olarak Türk aile yapısına 
önem vermekle beraber din, dil, 
ırk ve mezhep ayrımı yapmaksı-
zın ihtiyaç sahibi tüm gençlerimi-
ze hizmet etmekteyiz. Balkanlar, 
coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan 
olduğu kadar, tarihi, kültürel ve 
insani bağlar bakımından da Ülke-
miz için öncelik taşımaktadır. Bul-
garistan nüfusunun Bulgarlardan 
sonra yüzde 8.8 ile Türkler oluş-
turmaktadır” dedi.

25 BULGARİSTANLI ÇİFT 
EVLENDİRECEK 

25 Bulgaristanlı çiftimizin 
toplu düğün merasimlerini önü-
müzdeki günlerde Bulgaristan’da 
gerçekleştireceklerini ifade eden 

Erdem, “ Vakfımız, Türk Kızılayı, 
Bulgaristan Kırcaali Müftülüğü ve 
Mehir Aile Derneği işbirliğiyle 25 
Bulgaristanlı çiftimizin toplu dü-
ğün merasimlerini önümüzdeki 
günlerde Bulgaristan’da gerçek-
leştireceğiz. Hayırseverlerimizin 
bu organizasyondan haberdar olup 
imkânları dâhilinde maddi ve ma-
nevi desteklemelerini ümit ediyo-
ruz. Vakfımız tarafından evlenecek 
çiftlere 5 ana başlık altında (mobil-
ya, ev tekstili, züccaciye, iç ve dış 
giyim, altın küpe ve yüzük),100 
kalem ayni yardım yapmakta-
yız. Yüce Rabbimiz Nur suresi 
32.Ayette şöyle buyuruyor; ‘‘Siz-
den bekârları, köleleriniz ve cariye-
lerinizden Salih olanları evlendirin. 
Eğer onlar fakir iseler Allah onları 
fazlı kereminden zenginleştirir. Al-
lah her şeye gücü yeten ve her şeyi 
bilendir. ’Bu ayeti sosyal hayatında 
uygulamak isteyenler için Mehir 
Vakfı bir köprüdür. Sizleri bu ha-
yır köprüsünden geçmeye davet 
ediyoruz. Toplanan yardımlar ihti-
yaç sahibi gençlerimizin mutlu bir 
yuva kurmasına vesile olacaktır. 
Güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü 
Türkiye için herkesi bu kutsal gö-
revde yardıma ve hizmet etmeye 
davet ediyoruz” ifadelerini kullan-
dı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Kur’an-ı Kerim kıyamete
kadar değiştirilemeyecek’
Fransa’da Kuran-ı Kerim’den 

bazı ayetlerin çıkarılmasını talep 
eden bildiriye, TİMAV Genel Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar’dan da tepki geldi.

Okumuşlar, konuya ilişkin şun-
ları söyledi:  “Geçtiğimiz günlerde, 
Fransa’da siyasetçi, akademisyen 
gibi insanlardan oluşan kendini 
bilmez bir grup çıkıp, hadsiz bir 
şekilde Kuran-ı Kerim’den bazı 
ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir 
bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiri-
yi hazırlayan ve destekleyenlerin, 
Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’den 
haberlerinin olmadığı açıktır. Bu 
güruhun problemi; Kur’anla, İn-
cil’le ya da bir başka kutsal metinle 
değildir. Bu insan müsveddelerinin 
problemi ilahî olan, vahye dayanan, 

kutsal olan herşeyledir.
Allah’tan olan, yeryüzüne ni-

zam veren her türlü ilahi kaynak 
bunları rahatsız etmektedir. Çünkü 
kendi ilahlıklarını inşa etmelerinin 
önündeki en büyük engel olarak 

bunu görmektedirler. Kendi kutsal 
kitapları İncil’i, Tevrat’ı, Zebur’u da 
hiç okumadıklarını söylesek sanı-
rım, yanılmış olmayız. Ziraokusa-
lar idi, tahrif edilmiş bu kitaplarda 
bulunan birtakım konulardan do-
layı bunların da yasaklanmasını 
isterlerdi. Kutsala karşı takındık-
ları bu tavırlarla, kendilerinin so-
nunu hazırlamakta olan bu grup 
için söylenecek sözümüz şudur ki, 
İslam silm, barış dinidir. Bu yüz-
lerce yıldır böyle olmuş ve olmaya 
da devam edecektir. Adını barış 
kökünden alan en son ve en mü-
kemmel dinin mensuplarını bu tür 
aşağılık oyunlarınıza ve provokatör 
hareketlerinizle ne rencide etmeye, 
ne de amaçlarınıza hizmet etmeye 
güç yetiremeyeceksiniz.” 

“Hiçbir harfi değişmeden gü-
nümüze kadar gelen ve kıyamete 
kadar da değişmeyecek ve değiş-
tirilemeyecek olan Kur’an’a karşı 
yapılan bu çirkin saldırı karşısında 
bizim Kur’an’ı korumamıza ihtiyaç 
yoktur” diyen Okumuşlar, “Zira 
kendi kitabını koruyacağını bizzat 
Allah vaat etmiştir. Bizim bu nok-
tada yapmamız gereken Hakk’ın 
hatırını âlî tutmak ve safımızı belli 
etmektir. Yüce Kitabımız, diğer pek 
çok ayette de işaret buyurulduğu 
üzere Kafirûn Suresi’nde bu tarz 
girişimler ve şahıslar için genel ka-
ideyi şöyle tespit etmiştir: “Sizin di-
niniz size, benim dinim bana.” Biz 
dinimizde razı olarak, yolumuza çı-
kan ve çıkacak engellere aldırmak-
sızın yeryüzünde hakkın hakim 
olması için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Ve biz hakkın hakimiyeti için 
çalıştıkça şüphesiz, Hak gelecek ve 
batıl yok olup gidecektir. Yeryü-
zünde yaşayan 2 milyar Müslüma-
nı incitecek ve provokasyon amaçlı 
olduğu her yerinden belliolan bu 
tür eylemleri şiddetle kınıyoruz. 
İslam’a karşı insaflı olmalarını bek-
lemediğimiz bu güruhtan, sadece 
kendilerinin de içinde yaşadığı bu 
dünyaya ve diğer din mensupları-
na karşı daha insaflı olmaya davet 
ediyoruz” dedi.   n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar

Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem

 Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.  Mustafa Şahin

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESNİDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE, 

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE 
ŞEKERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

Firmamız bünyesinde 
KAYNAKÇI 
USTALARI

VE VASIFSIZ 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Horozluhan Mah. Çevreli Sk. No: 10 Osb/Selçuklu/KONYA
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılaaktır.
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Özel Türmak Okulları’ndan en güzel yarışma
Özel Türmak Okulları bu yıl 

birincisini gerçekleştirdiği ‘Kuran-ı 
Kerim ve Ezan Okuma’ yarışması 
düzenledi. Konuyla ilgili olarak Özel 
Türmak Ortaokulu Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nazmiye 
Şentürk şunları ifade etti: “Okulu-
muz konferans salonunda ‘Kuran-ı 
Kerim ve Ezan Okuma’ yarışması 
gerçekleştirdik. Bu yıl birincisini 
gerçekleştirdiğimiz yarışmaya İl-
kokul ve Ortaokul öğrencilerimiz 
katıldı. Gerçekleştirdiğimiz yarışma 
Özel Türmak Okulları Genel Müdü-
rü İlhan Yılmaz’ın açılış konuşması 
ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başla-
dı. Yılmaz  konuşmasında; ‘Sizin en 
hayırlınız Kuran-ı Kerim öğrenen 
ve öğretendir.’ hadisine yer ve-
rerek, Kuran-ı Kerimin bir yaşam 
felsefesi haline getirilmesi gerekti-
ğine , onu okumanın ve hayatımıza 

uygulamanın önemine değinerek, 
güzel ahlaklı nesiller yetiştirmeyi 
hedeflediklerini belirtti.   Tecvit, 
Mahreç, Ses-Nefes ve Seri Okuma 
olarak 4 kategoride gerçekleşen 

yarışmada öğrencilerimiz kıyası-
ya yarıştılar. Yapılan ön elemeler 
sonrasında finale kalan öğrenciler 
jüri üyeleri ve seyirciler önünde 
Kuran-ı Kerim ziyafeti sundular. 

Ardından güzel Ezan okuma kap-
samında finale kalan 6 öğrencimiz 
performanslarını sergilediler. Prog-
ram sonunda farklı kategoride ya-
rışan 28 finalist öğrencimizle çeşitli 

ödüller takdim edildi. Gerçekleşen 
yarışmada amaçlarının öğrencilerin  
Kuran- Kerim okumaya ve öğren-
meye teşvik etmek olduğunu ifade 
eden Şentürk, “Programda emeği 

geçen öğretmen arkadaşlarımıza 
ve gösterdikleri performanstan do-
layı öğrencilerimize teşekkürlerimi 
sunarım” diyerek sözlerine son ver-
di. n HABER MERKEZİ

Kulu’da okul ve ihtiyaç sahibi 
öğrenciler yararına kermes düzen-
lendi.  Kulu Mehmet Akif Ersoy Orta 
Okulunda sosyal etkinlikler kapsa-
mında okul aile birliği öğretmenler 
ve velilerin işbirliğiyle sahibi öğren-
ciler yararına kermes düzenlendi. 

Okul Müdürü Ziya Ünver, ger-
çekleştirilen kermesten toplanan 
paranın ihtiyaç sahibi öğrenciler için 
harcanacağını belirtti. Ünver, “Okul 
ve okulumuzda eğitim ve öğrenim 
gören ihtiyaç sahibi öğrenciler ya-
rarında düzenlediğimiz kermesten 
elde edilecek olan gelirin tamamı 
Okul aile birliği hesabına aktarılarak 
,okul aile birliği tarafından Okulu-
muz ve yardım edilmesi gereken 
öğrencilerimizin giderlerine harca-
nacak” dedi. 

Kermese İlçe Protokolü yanında 
Siyasi parti ilçe başkanları, çok sayı-
da halk, kamu kurum ve kuruluşun-
da çalışanlar ve davetliler katıldı.
n İHA

‘Dede Korkut bir 
Türk kahramanı’

Konya Aydınlar Ocağı’nda 
Dede Korkut’un hayatını anlatan 
ve masallar ile efsanelerine yer ve-
ren NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
talebeleri Emine Nur Ata ve Kübra 
Merve Taş, “Dede Korkut bir Türk 
kahramanıdır. Kahramanımıza ve 
masallarına sahip çıkmalıyız” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Türk Mitolojisinde Dede Kor-
kut” dile geldi.NEÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans öğrenci-
leri Emine Nur Ataile Kübra Mer-
ve Taş, Türk atası Dede Korkut’u 
hikâye ve destanlarıyla birlikte her 
yönüyle ele alarak anlattılar. 

Konya İl Halk Kütüphanesin-
de gerçekleştirilen sohbetteEmine 
Nur Ata, Dede Korkut’un Kazakis-
tan kaynaklarına göre Karadağ’da 
dünyaya geldiğini ve Korkut adının 
da, çocuklar korktuğu için “Kor-
kut” olarak konulduğunu söyledi. 
Edebiyat ve kültürümüzde Dede 
Korkut hikâyelerine de yer veren 
Ata, “Dede Korkut tarihi bir kah-
ramandır. Türk yönetim sistemin-
de, yöneticilerin akıl danıştıkları ak 
sakallar, danişmendler, atabeyler 
varlıklarını yakın dönemlere kadar 
sürdürmüşlerdir. Dede Korkut’un 
devlet ya da ulusun yönetiminde 
Türk yönetim sistemine uygun 
ve gerçekçi bir role sahip olduğu 
görülmektedir” dedikten sonra şu 
menkıbeye yer verdi: “Resul Aley-
hisselâmzamanına yakın bayat 
boyundan Korkut Ata dirler bir er 
kodı. Oğuzun ol kişi tamam bilicisi 
idi. Ne dirse olur idi. Gayıpdan dür-
lü haber söyler idi. Hak Teâlâ onun 
gönlüne ilham ider idi.”

Kübra Merve Taş da, Dede 
Korkut’un doğumu ve ölümü 
üzerine anlatılan efsaneler üze-
rinde durdu. Taş, Dede Korkut’un 
annesinin Kıpçak asıllı olduğu 
ve hamileliğinin zor bir süreçten 
geçtiği, doğumunun üç yılda ger-
çekleştiğinin Ali Berat Alptekin’in 
yazdığı “Kazakistan Kaynaklarına 
göre Dede Korkut’un doğumu” 
adlı makaleden aktarımlar yap-
tı. Kazak kaynaklarına göre Dede 
Korkut’un, mezardan/mağaradan 
çıkan peri kızının devin veya kuğu-
nun oğlu olduğunu ifade eden Taş, 
doğumu sırasında pek çok şeyin ol-
duğunu da destansı olarak anlattı. 
Taş, “Dede Korkut’un ölümünün 
de efsanelerle dolu olduğunu ve 

bir rivayete göre 295 yıl yaşadığı 
ve öleceğini bildiği zaman Sırderya 
Irmağı’nın üzerine seccadesini ser-
miş ve ibadet etmeye başlamıştır. 
Bu sırada bir yılan onu sokmuş ve 
ırmağın dalgaları Dede Korkut’u 
bugünkü mezarının olduğu yere 
bırakmıştır” dedi.

Dede Korkut Hikâyelerinde-
ki mitolojik unsurlardan da bah-
seden Enine Nur Ata, kurt ve ak 
sakallı bilge tipinden örnekler 
sundu. Dede Korkut’un bir halk 
kahramanı olarak günümüzde 
de yaşatılması gerektiği üzerinde 
açıklamalarda bulunan Ata, Barış 
Manço’nun çocuk programlarında 
çocuklara yönelik Dede Korkut’tan 
masallar ve hikâyeler okuduğu-
nu belirterek “Konumuzla ilgili 
Konya’da yapmış olduğu önemli 
çalışmalarıyla tanıdığımız öğretim 
üyesi Mezahir Avşar, 1955 yılında 
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 
dünyaya gelmiştir. Azerbaycan Sa-
nat Akademisi’nde diploma çalış-
masını Dede Korkut üzerine yap-
mıştır. 2007 yılında Dede Korkut 
Hikâyelerinin filmi çekildi.2016 
yılında Düzce Üniversitesinin kat-
kılarıyla BEKDER (Bayburt Bilim, 
Eğitim ve Kültür Derneği) tarafın-
dan 1. Uluslararası dede Korkut 
Kısa Film Yarışması düzenlenmiş-
tir. Alanında ilk olması hasebiyle 
önemlidir. 

Bizdeki Tarkan filmlerine ben-
zeyen bir yapım Azerbaycan ta-
rafından “Dede Korkut Destanı” 
olarak 70’li yıllarda çekilmiştir. 
Dede Korkut’a dikkati çeken tv 
programlarının ilk isimlerin başın-
da Barış Manço ileri gelmektedir. 
1974 yılında “Atlıkarınca” progra-
mında çocukları etrafına toplayıp 
Dede Korkut’tan masallar anlatıp 
türküler söylemiştir” diye konuştu. 

Sohbetten sonra Konya Aydın-
lar Ocağı Genel Başkanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Güçlü, Aziz 
Ayva ve yüksek lisans öğrencileri 
olan konuşmacılar Enine Nur Ata 
ile Kübra Merve Taş’a “Büyük 
Selçuklu Mirası” adlı kitabı hediye 
etti. Moğolistanlı Dombıra sanat-
çıları da Çırpınırdı Karadeniz başta 
olmak üzere birbirinden güzel halk 
şarkı ve türküleri okuyarak progra-
ma renk kattılar. Sohbetten önce 
Şiir Okumalarında şailer, birbirin-
den güzel şiirler okudular.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu’nda binin üzerinde iş görüşmesi yapıldı. MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Bu toplantı, karşılıklı ticaretimize büyük katkı sağlayacaktır” dedi 

Afrikalı işadamları ile binin 
üzerinde iş görüşmesi yapıldı

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından düzenlenen Türkiye-Afrika 
Ekonomi Forumu kapsamında ken-
te gelen 100 kişilik Afrikalı işadamı 
heyeti, Konya’dan ve diğer illerden 
katılan 300’ün üzerinde iş adamıyla 
ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. 

Programı değerlendiren MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka,  “Türkiye–Afrika Eko-
nomi Forumu” kapsamında dü-
zenlendiğimiz panel oturumlarının 
ardından 2’inci gün de şubemizde 

B2B toplantısı düzenlendi. Toplan-
tımızda, binin üzerinde ikili iş gö-
rüşmesi yapıldı.

Afrika, MÜSİAD Konya olarak 
en çok önemsediğimiz ve ilişki kur-
maya çalıştığımız, sanayici ve işa-
damlarımız için de önemli potan-
siyel barındıran bir bölgedir. Afrika 
ile ilişkilerimizi, ülkeler arası an-
laşmaların ya da ticaretin ötesinde 
dostluk temeline dayandırıyoruz. 
Bu yaklaşımımız Afrikalı muhatap-
larımız da memnuniyetle karşılan-

maktadır. Bütün dünya, Afrika’ya 
madde temelinde bakarken bizim 
karşılıklı menfaatleri, kazan-kazan 
ilkesini benimsiyor olmamız, Afrika 
ile ticaretimizin de hızla gelişme-
sinde en önemli faktördür. Afrika 
ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da 
canlandırmak için çalışmalarımıza 
yoğun bir şekilde devam edece-
ğiz. Şehrimizde Afrika’dan gelen 
bu kadar büyük bir işadamı heye-
tini ilk kez ağırlıyoruz. Bu toplantı, 
karşılıklı ticaretimize büyük katkı 

sağlayacaktır. Sanayicilerimizin, 
toplantının hemen akabinde ger-
çekleştirdikleri iş bağlantıları da 
çalışmalarımızın doğru temeller-
de yürütüldüğünü göstermekte-
dir. İkili iş görüşmelerinin, tüm iş 
adamlarımız için hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

Afrikalı iş adamı heyeti görüş-
melerin ardından Makine Fuarını, 
üye firmaların iş yerlerini ve fabri-
kalarını ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

İhtiyaç sahibi öğrenciler için kermes
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KONMAK, Konya Saç İşleme Teknolojileri, İSKON ve KONELEX fuarlarını bünyesinde bulunduran Konya Endüstri Zirvesi başladı. Fuara katılan 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin sıçrama yapabileceği alanların başında sanayi ve teknolojinin geldiğini belirtti 

Sanayiyi dijitalleştirecek zirve
KONMAK, Konya Saç İşleme 

Teknolojileri, İSKON ve KONELEX 
fuarlarını bünyesinde bulunduran 
Konya Endüstri Zirvesi, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
katılımıyla gerçekleşti.TÜYAP Fuar 
merkezinde düzenlenen Konya 
Endüstri Zirvesi açılış programına, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Vali Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
çü, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik,  Konya İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ile çok sayıda sek-
tör temsilcisi katıldı.

BAKAN SÖZLÜ: 2018 YILININ 
SANAYİMİZ İÇİN BİR MİLAT 
OLMASINI ARZU EDİYORUZ

Türkiye’nin sıçrama yapabilece-
ği alanların başında sanayi ve tekno-
lojinin geldiğini belirten Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bu 
konuda yapılan bütün çalışmaları 
destekliyoruz. İmalat sanayimizin 
geçen yılki cirosu yaklaşık 150 mil-
yar dolar. Bunu ikiye katlamak isti-
yoruz. Ne kadar bir sürede? 5 artı 
5, on yıllık bir sürede. Yani mevcut 
sanayimizin yanına bir sanayi daha 
ilave etmek istiyoruz.” diye konuştu.
Özlü, teknoloji ve sanayi gelişimine 
katkı sağlayacak etkinliklere önem 
verdiklerini vurgulayarak, şöyle de-
vam etti: “2018 yılının sanayimiz 
için bir milat olmasını arzu ediyoruz. 
Bu maksatla programlar yürütü-
yoruz. Örneğin sanayi ve teknoloji 
atılımı programı. Burada odak sek-
törler belirledik. Türkiye’nin önem 
vermesi, üzerinde durması gereken, 
belirlediğimiz bu odak sektörlere 
yoğunlaşacağız. Yine sanayide di-
jitalleşme, yani sanayimizin dijital 
devrimini gerçekleştireceğiz. Bu 
maksatla son 1,5 yılda güzel bir yol 
haritası hazırladık.”  Hazırladıkları 
yol haritasını seçimden sonra ka-
muoyu ile paylaşacaklarını bildiren 
Özlü, “Sanayimizin dijital dönüşü-
münde Türk sanayisinin yüksek kat-
ma değerli ürünlere yönelmesini ve 
yüksek katma değerli ürünlerin hem 
ihracatımızda hem de sanayimiz-
deki payının yüzde 4’lerden yüzde 
20’lere çıkarılmasını hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

VALİ CANBOLAT: KONYA 
TİCARET MERKEZİ HALİNE GELDİ 
ValiYakup Canbolat da yaptığı 

konuşmada, Konya’nın uluslararası 
bir ticaret merkezi haline geldiğini 

vurgulayarak, “Konya aynı zamanda 
uluslararası fuarlarıyla göz dolduran 
bir ticaret merkezi haline gelmek-
tedir. Bugün de 400 aşkın firmanın 
katılımıyla Konmak saç işleme tek-
nolojileri, İskon ve Kon Aleks fuarları 
eş zamanlı olarak açılmaktadır” ifa-
delerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY: 
BAŞARILI BİR ORGANİZASYON 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
önemli organizasyonlara ev sahipliği 

yaptığını ifade ederek, “Konya de-
nince ilk akla gelen tarım, sanayi, 
turizm ve kültürdür. Son yapılan 
yatırımlarla özellikle fuar organi-
zasyonlarında ve kongre turizmi ile 
ilgili büyük bir alt yapıya sahip olduk. 
Bundan sonra Konya bu manada da 
önemli organizasyonlara ev sahipliği 
yapacak. Bugünlerde MÜSİAD’ımı-
zın yaptığı bu organizasyon başa-
rılıdır. İnşallah artarak devam ede-

ceğine inancımız tamdır” şeklinde 
konuştu. 

MAKTEK MARKASINI 
KONYA’YA TAŞIMAKTAN, 

BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ
Fuarın açılış konuşmasını ger-

çekleştiren TÜYAP Fuar ve Fuarcılık 
Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü, “Tüyap imalat endüstrisindeki 
birçok sektörde düzenlediği fuarlarla 
sektörlere destek oluyor. Endüstri 
fuarlarında lider TÜYAP ambalaj, 
plastik, makine, otomotiv, inşaat, 

gıda, maden, mermer, konfeksiyon, 
tekstil gibi birçok sanayi kolunda ha-
zırladığı fuarlarla sektörlere can suyu 
olmaya devam ediyor. Yurt dışından 
yurt içinden on binlerce iş insanını 
binlerce katılımcı firmalarımızla bu-
luşturarak, ilgili sanayi kollarındaki 
üretime, ihracatına, istihdamına, 
destek oluyoruz ve ülkemizin gele-
ceğine güvenen bizler bu desteği-
mizi daha da arttırarak fuarlarımızı 

düzenlemeye devam edeceğiz. İs-
tanbul’da iki yılda bir uluslararası 
MAKTEK AVRASYA fuarını hazır-
lıyoruz. Kendi konusunda dünyanın 
üç büyük fuarından biri olan MAK-
TEK markasını TİAD ile yaptığımız 
müzakereler sonunda Konya’ya taşı-
ma kararı aldık. Önümüzdeki yıldan 
itibaren iki yılda bir Konya Ulusla-
rarası Fuar Merkezimizde MAKTEK 
Konya Fuarını hazırlayacağız. Mak-
tek Avrasya fuarının tüm konsepti 
ve kapsamı Maktek Konya’da aynı 

şekilde görücüye çıkacak. Ulusla-
rarası bir markayı daha Konya’ya 
taşımaktan, büyük mutluluk duyu-
yoruz” dedi. 

40 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ
KONMAK- Talaşlı imalar, CNC 

tezgahlar, Takım Tezgahları Sac İş-
leme Teknolojileri İSKON – İstifle-
me – yükleme KONELEX – elektrik 
– elektronik – otomasyon fuarına 
40 bin ziyaretçi beklediklerini ifade 

eden Ersözlü, “22 ülkeden 403 fir-
ma 1209 marka. 40 ülkeden 60 şe-
hirden 40.000 ziyaretçi bekliyoruz. 
32 ilden 54 otobüs 10.000 dolardan 
500.000 dolara kadar makinalar, 
cncler, tezgahlar sergileniyor. Fuar 
boyunca toplam 100 milyon dolarlık 
iş hacmi bekliyoruz. Sanayi Odası 
ile beraber uzun yıllardır çok başarı 
şekilde yaptığımız uluslararası ikili 
iş görüşmeleri için yurtdışından Sır-
bistan, Makedonya, Bosna Hersek, 
Ukrayna, Tunus, Cezayir, Fas, İran, 

Gürcistan, Azerbaycan, Rusya’dan 
katılacak heyetlerimiz var” dedi.

BAŞKAN KÜTÜKCÜ: MAKİNE 
SEKTÖRÜNDE 5. SIRADAYIZ 

Konya makine ve aksamla-
rı sektörü daha iyisini yapabilecek 
bir potansiyele sahip Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü 
de, “Bildiğiniz üzere Konya, özellikle 
son dönemde sanayide yükselen bir 

ivme gösteriyor. Rakamlar şehrimi-
zin tarımdaki gücü korurken, artık 
sanayide de net bir üretim şehri ol-
duğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, 1,5 
milyar doları aşan ihracatımızın yüz-
de 75’ini sanayi sektörü gerçekleşti-
riyor. Türkiye’nin makine ihracatının 
yüzde 6’sını gerçekleştiren bu şehir, 
sektörde İstanbul, Ankara, Bursa ve 
İzmir’in ardından 5. Sırada geliyor. 
Yine makine ve aksamları sektörü-
müz 2014 yılının Ocak ayından bu 
yana, yani 52 aydır Konya ihracatın-
da kesintisiz olarak ipi göğüslüyor. 
Sektör ihracatını geçtiğimiz yılın ilk 
4 ayında yüzde 4.62 artırmıştı. Bu yıl 
aynı dönemde bu oranı 6.5 kat artı-
rarak, yüzde 30 ihracat artışı yakala-
dı. Böylece sektörün 4 aylık toplam 
ihracatı, 142 milyon dolar oldu. Çün-
kü Konya makine ve aksamları sek-
törü daha iyisini yapabilecek bir po-
tansiyele sahip” ifadelerini kullandı. 

BAŞKAN ÖZTÜRK: MARKA 
ŞEHİRLER TRENDİ BAŞLADI 

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, bu yıl 1, 9 milyar do-
lara yakın ihracat gerçekleştirecek-
lerini söyleyerek, “Dünyada giderek 
artmakta olan marka şehirler trendi 
artık başladı. Konya’da bu alanda 
önemli bir atılım içerisine girdik. 
Artık üniversitelerimiz teknokent, 
Ar-Ge merkezlerimiz, teşebbüs fir-
malarımız var. Başarı grafiği her yıl 
yükselen bir ihracat yükümüz var ki, 
bence gerçekten son 16 yıllık ihra-
cattaki başarı hikayesi ile tüm dün-
yaya örnek olacak başarı hikayesine 
sahibiz. Herhalde dünyada 16 yıl 
içerisinde ihracatını 16 misli artıra-
bilen bir şehrin veya bir ülkenin ola-
bileceğini çok fazla düşünmüyorum. 
Bir de potansiyelimizin altındayız. 
İnşallah bu sene 1,8 milyar doları 
aşacağız, 1,9 milyar dolara yakın bir 
ihracat gerçekleştireceğiz” ifadeleri-
ni kullandı. 

YÜZDE 1’E YAKIN PAYINI ÇOK 
DAHA YUKARILARA TAŞIYACAK
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız da Tür-
kiye’nin dünya genelinde makine 
sektöründeki ürünlerin ticaretinden 
yüzde 1’e yakın pay aldığını anlattı. 
Endüstri ve makine sektörünün çe-
kici bir alan olduğuna işaret eden Al-
tunyaldız, “İnşallah makine endüst-
risi, önümüzdeki dönemde yüzde 
1’e yakın payını çok daha yukarılara 
taşıyacak. Türkiye hem bölgesi hem 
küresel hamleleri itibarıyla dünya 
ticaretinde önemli bir yere doğru 
adım adım gidiyor” değerlendirme-
sinde bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Faruk Özlü Yakup Canbolat U. İbrahim Altay Ziya Altunyaldız
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KONESOB’un yeni Başkanı Muharrem Karabacak, “84 esnaf odası, 58 bin aktif esnaf ve sanat-
kârıyla Konyamızın en büyük sivil toplum örgütü olan bu birliğimizin bundan sonra adından söz 

ettiren bir birlik haline gelmesi için elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapacağız” dedi

‘Hedefimiz adından söz 
ettiren bir birlik olmak’

‘KOMEK bir üniversite konumunda’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB)’nin 6 
Mayıs 2018 tarihinde yapılan genel 
kurul ve başkanlık seçimleri sonra-
sı Birlik Başkanı seçilen Muharrem 
Karabacak, eski Başkan Ali Osman 
Karamercan’dan başkanlığı devral-
dı. Devir teslim törenine KONESOB 
yönetim kurulu üyesi başkanlar ve 
birliği bağlı oda başkanları, yönetici-
leri ve çok sayıda esnaf ve sanatkar 
katıldı. Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, “Esnaf ve sa-
natkarlarımızla birlikte birleştirmek 
ve kaynaştırmak adına çıkmış oldu-
ğumuz bu yolda hizmetlerle bütün-
leştirmiş olacağız” dedi.

BİRLİĞİMİZ ÇALIŞMALARI İLE 
ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Devir teslim töreninde konuşan 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “ 6 Mayıs 2018 tari-
hinde yaptığımız Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESOB)  

genel kurul sonucunda görev bize 
verildi. Bugün de görev teslimi göre-
vini yapmış olduk. 84 esnaf odası 58 
bin aktif esnaf ve sanatkârıyla Kon-

yamızın en büyük sivil toplum örgü-
tü olan bu birliğimizin bundan sonra 
daha farklı hizmetlerle bundan son-
ra adından söz ettiren bir birlik hali-

ne gelmesi için elimizden gelen her 
şeyi hep beraber yapacağız.  İnşallah 
sesimiz esnaf ve sanatkârımızın sesi 
olarak daha güçlü çıkması için var 
gücümüz ile çalışacağız. Bizim he-
defimiz Konya ile birlikte Türkiye’de 
adından söz ettiren bir Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliğini oluş-
turmak. İnşallah bu uğurda yapaca-
ğımız çalışmalar ile adı söz ettirecek 
birlik haline geleceğiz. Öncellikle 
esnaf ve sanatkârımıza olmak üzere 
odalarımıza ve Konyamıza hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. Bu bir 
yarıştı. Bugüne kadar hizmet etmiş 
olan önceki dönem başkanımıza, 
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 
Disiplin kurulu arkadaşlarımıza, de-
ğerli başkanlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Dün dünde kaldı. Bugün 
bismillah diyeceğiz” dedi. Konuşma-
ların ardından Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak göre-
vi devraldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Geleneksel 
14. Altın Dokunuşlar Sergisi’ni ziya-
ret etti. KOMEK’in Konya sınırlarını 
aşan bir marka olduğunu dile geti-
ren Başkan Altay, “KOMEK Kon-
ya’nın her yerinde hizmet veren bir 
üniversite. KOMEK’e gelen vatan-
daşlarımız hem bir meslek edinerek 
önemli bir kazanım elde ediyorlar 
hem de sosyal hayata dahil oluyor-
lar” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleş-
tirilen Geleneksel Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Bilgi Şöleni, yerli yabancı 
binlerce sanatseveri ağırlamaya de-
vam ediyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 
“Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla 
Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi’nde açılan sergiyi gezerek 
ürünlerin sergilendiği stantları ve 
yapılan etkinlikleri tek tek inceledi. 

Burada Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Kö-

seoğlu ve KOMEK yetkililerinden 
bilgi alan Altay, sergiyi ziyarete ge-
len vatandaşlarla da sohbet etti. 

KOMEK SINIRLARI KONYA’YI
AŞAN BİR ÜNİVERSİTE BİR AİLE 
KOMEK’in Konya sınırlarını aş-

mış bir marka olduğunu kaydeden 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Sadece bir 
kayıt döneminde 50 binlere ulaşan 
KOMEK, artık Konya’nın bütün il-
çelerinde hizmet veren adeta bir 
üniversite ve bir aile. Katılımcıları-
mız ve kursiyerlerimiz burada bir 
taraftan genel yeteneklerini yetiş-
tirirken, diğer taraftan da dostluk-
lar ediniyorlar, sosyal hayata dâhil 
oluyorlar. Daha sonrasında da bir-
çok arkadaşımız burada bir meslek 
edinerek önemli kazanımlar elde 
ediyor. KOMEK’in bugünlere gelme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. İnşallah gelecek çok daha 
güzel olacak” diye konuştu. 

Başkan Altay, İğne Oyası anlık 
yarışmasında dereceye giren kursi-
yerlere ödüllerini takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Muharrem Karabacak
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Herkesin bil-
diği ancak 
kimsenin ko-
nuşmadığı en 
önemli konu-
lardan biridir 
futbolda şike. 
Ortalama 
Türk futbol iz-
leyicisi ligin 
dizayn edildi-
ğini düşünür, 
sürekli biri-
lerinin hakkı-
nın yendiğini 
bilir lakin sırf 
kendi takımı-
na zarar gel-
mesin diye 
sessizliğini 
korur. Çıkar-
lara dayalı 
gizli ve ah-
laksız bir an-
laşmadır bu

Oral Yenigün. Konyaspor alt yapı-
sından çıkıp İstanbul kapısından dönen, 
bir dönemin ön önemli oyuncularından. 
Oynadığı dönemde yapılan şikeden, ken-
disinin transfer parasına çökmeye çalışan 
yöneticiye kadar sarsıcı pek çok açıklama 
yaptı. Yenigün’ün iddiaları büyük ses geti-
recek…

1978-1979 sezonu. Konyaspor TFF 2. 
Lig’de (Şimdiki 1. Lig) mücadele ediyor. 
Konyaspor yarıştan erken kopmuş ve Kırık-
kalespor ile Düzcespor arasındaki şampi-
yonluk yarışı nefes kesiyor. Konya’da oyna-
nan Konyaspor-Kırıkkalespor maçı ise uzun 
süre konuşuluyor. Çünkü iddia oyuncuların 
maçı sattığı yönünde. Konyaspor yönetimi 
uzun süre bu işin peşini bırakmıyor. O kad-
roda bulunan ve o olaya en yakından tanıklık 
eden Oral Yenigün yıllar sonra açıklıyor: Evet 
maçı sattılar ve o para hiç birine yaramadı.

Konyaspor altyapısının en verimli döne-
minin ürünü olan, uzun yıllar Antalyaspor’da 
forma giyip, İstanbul takımlarının kapısından 
dönen Oral Ramazan Yenigün, Yeşil Beyaz 
Konya’ya konuştu.

EMANET KRAMPONLA 
KONYASPOR’A SEÇİLDİM 

Konya ile serüvenim 1976’da başladı. O da 
babamın havacı olması nedeniyle Konya’daki 2. 
Ordu’ya tayininin çıkmasıyla başladı. Konya’ya 
taşındıktan 1 hafta sonra Konya’yı tanımak için 
gezmeye başladım. Stada gittim. Bir baktım 
Konyaspor Genç Takımı’nın seçmeleri var. 
Ayağımda ayakkabı yok, malzeme yok. Oradaki 
çocuklardan ödünç ayakkabı aldım. Kot pantolo-
nunu sıyırıp sahaya girdim. Penaltı ve frikik at-
tırıyorlar. Top saydırıyorlar. İsmimi, telefonumu, 
ev adresimi aldılar. Tezcan Uzcan ve ekibi vardı 
altyapıda. Beni çağırdılar. Altyapıya davet etme-
lerine rağmen profesyonel yaptılar. 17 yaşımda 
olmama ve yaşım tutmamasına rağmen, ‘Gizli 
profesyonel’ diye tabir edilen bir işlemle söz-
leşme imzaladık.  O dönem Karatay Lisesi’nde 
okuyordum. Mehmet Oktut ve Mustafa Bakım da 
profesyonel yapıldılar. 

KONYASPORLU ESNAFLAR 
BANA HEDİYELER VERDİ

Genç takım forması giyerken Konya İdman-
yurdu ile şampiyonluk maçımız vardı. İdmanyur-
du’nu yenip Antrenör Talat Öncel önderliğinde 
şampiyon olduk. Daha yeni olduğum için reka-
betle alakalı herhangi bir bilgim yok. Müthiş bir 
sevinç yaşandı. Çarşıda, Zafer’de dolaşırken 
bütün Konyasporlu esnaf bana hediyeler verdi. 
Ayakkabı, pantolon hediye ettiler. Öğleden sonra 
da A takımın Denizlispor ile maçı vardı. O dönem 
kadro yetersiz olduğu için genç takım oyuncuları 
A Takım kadrosuna alınıyordu. Mehmet Oktut, 
Mustafa Bakım ve beni A Takım kadrosuna al-
dılar. Takım kötü günündeydi.  1-0 da mağlup 
durumdayız. Bizi oyuna aldılar. İyi top oynadık. 
Konyaspor taraftarı da bizi sevdi. Yetenekliyiz 
de zaten. Daha sonra da aldık başımızı gittik. 
O dönemde genç takımda bulunan 8 futbolcu 
profesyonel olmuştu. Celalettin Yavuz, Gani 
Gümüşcan, Karamanlı Ali İhsan, Halit, Reşat, 
Mustafa Düzkaya, Eşref Yüzbaşıgil profesyonel 
oldu. Konyaspor’a da uzun seneler çok büyük 
katkılar sağladılar. 
KENDİMİ GÖSTERDİM A TAKIMA YÜKSELDİM

Başladıktan sonra hem Konyaspor Genç 
Takımı’nda hem de Amatör takımda oynama-
ya başladım. Kısa bir süre sonra da beni gös-
terdiğim aşamadan dolayı A takıma yani pro-
fesyonel takıma dahil ettiler. Antalyaspor’a 
karşı oynadığımız bir maç vardı. Çok iyi maç 
çıkarmıştım. O maçta beni transfer listesine 
almışlar. Sezon sonunda da talip oldular. Bir-
kaç sezon A Takım formasını giydikten sonra 
Antalyaspor’a transfer oldum. 

ŞİMDİ SAYGI VE SEVGİ KALMAMIŞ
A takımda en büyüğümüz Fethi vardı. 

Kaleci Fethi büyük olmasına rağmen kü-
çükle küçük, büyükle büyük olurdu. Tabii 
takımın küçükleri olarak bizler de büyük-
lere karşı saygıda kusur etmezdik. Takım 
olarak birbirimize çok iyi kenetlenmiştik. 
Birbirimize çok bağlıydık. Haftanın 2-3 
günü mutlaka bir yerde buluşur hep be-
raber organizasyon yapardık. Büyüklerle 
küçükler arasında çok büyük saygı vardı. 
Örneğin soyunma odasında antrenman 
ve maçlardan sonra duşa önce mutlaka 
büyükler girerdi. En son takım küçükle-
ri olarak biz girerdik. Şimdi bakıyorum 
o saygı sevgi hiçbir şey kalmamış. 
Herkes parayı bulunca ayrı bir alem 
olmuş. Takım içerisinde Herkes ayrı 
telden çalıyor. Birbirleriyle ailevi 
bağları yok. Futbolda en önemli 
olan bir takım içerisindeki futbolcu 
grubuna bir aile havasında bir-
lik-beraberliği, bütünlüğü sağla-
yabilmektir. 
YARIŞTAN İKİNCİ YARI KOPTUK

1978-1979 sezonuna 
şampiyonluk iddiası ile girdik. 
Amacımız şampiyonluktu. 
İkinci yarı başlarına kadar 

Kırıkkale ve Düzce ile yarışın içerisinde olduk. 
İkinci yarının ortalarına doğru yarıştan koptuk. 
Son haftalarda Kırıkkale’ye 3-2 mağlup olup, 
Düzcespor’u kendi sahamızda yendik. O sene 
Kırıkkalespor şampiyon oldu. Biz de orta sırlarda 
sezonu rahat bir şekilde tamamladık. 

BU ÇOCUKTAN BİR ŞEY OLMAZ!
Benim lakabım ‘Taze Körpe’ydi. Antalyaspor 

ile oynuyoruz. Kemal ağabey vardı o dönemde 
Antalyaspor’da. Bir de sağ bekleri vardı. ‘Bu ço-
cuktan bir şey olmaz, önlem almaya gerek yok’ 
dediler. Bizim takımın santraforu da Ali Görgü-
lügil’di. Onunla birlikte altyapıdan A takıma yük-
selmiştik. ‘Sen bana duvar ol, gerisine karışma’ 
dedim. Tabii o dönem komple sporcuyduk. 100 
metre Türkiye şampiyonluğum vardı aynı zaman-
da. Atletizmle de ilgileniyordum. Tabi bendeki 
hızı görünce maç öncesindeki düşüncelerinin 
yanlış olduğunun farkına vardılar. ‘Bu çocuk ne 
biçim bir çocuk’ demeye başladılar. O maçta beni 
transfer listesine almış Antalyaspor.

ANTALYASPOR YÖNETİMİ BENİ KAÇIRDI
Antalyaspor’a transferim çok ilginç oldu. 

İlk başta istekliydim ancak transfer görüşmesi 
yaptığım günlerde Antalya son 40 yılın en sıcak 
günlerini yaşıyordu. Akşama otobüsle kendimi 
Konya’ya zor attım. 1978-1979 sezonu sonunda 
bana Boluspor da talip olmuştu. O sezon Karatay 
Lisesi ile birlikte Antalya’ya bir liselerarası futbol 
şampiyonasına gitmiştik. Antalya’yı çok beğen-
miştim. Antalyaspor yöneticileri sezon sonunda 
Konya’ya gelip beni kaçırmıştı. ‘Yemek yiyeceğiz’ 
dediler çıktık. Şehir dışına çıkınca fark ettim kaçı-
rıldığımı ama iş işten geçmişti. ‘Nereye gidiyoruz’ 

diye sorduğumda ‘Antalya’ya gidiyoruz, Kulüp 
Başkanı ile görüşeceğiz’ dediler. Antalyaspor yö-
netimi ile tam net olmamakla birlikte bir anlaşma 
yaptık ancak benim hala kafamda soru işaretleri 
vardı. Antalya’nın gittiğimiz dönemindeki sıcağı 
ben de soru işaretleri oluşturmuştu. Transferin 
olmayacağı ile alakalı olmama yönüne doğru gi-
derken beni kaçırdıklarında imzaladığım bir kağıt 
parçasından dolayı Antalyaspor’a gitmek zorunda 
kaldım. Tabii o dönemde çocuğuz ve neyin ne 
olduğunun farkında değiliz. Attığımız imza bizi 
Antalyasporlu yapmış. Sonradan fark ettik. Far-
kına vardık ama geç farkına vardık. O dönemde 
Antalyasporlu olduk. 

GENÇLERLE BİRLİKTE ŞAMPİYON OLDUK
Antalyaspor’a transfer olduğumda takım 2. 

Lig’deydi. Konyaspor ile aynı gruptaydı. Teknik 
direktör Rumen Valeriu Neagu’ydu. İlk sene şam-
piyonluğa oynamamıza rağmen şampiyon ola-
madık. İkinci sezonumda başarılı olduk, şampi-
yonluğu kazandık. Antalyaspor’u 1. Lig’e taşıdık. 
Kaleci Alptekin, Turgay, Mehmet Özkul, Cemil, 
sol bek kaptan Osman, sol açıkta ben, sağ açıkta 
da Sancar vardı. Trabzonspor’dan da 2 futbolcu 
transfer edilmişti. O kadroyla kimse şampiyon 
olacağımıza inanmıyordu ama biz çıktık gençlerle 
beraber şampiyon olduk. 
YÖNETİCİLER TRANSFERDEN PARA ALIYORDU

Şampiyonluğun ardından İstanbul takımları 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray üçü de beni 
istedi. Fenerbahçe ile senelik 3 milyon, peşin 6 
milyona anlaşmıştık. Beşiktaş 4 milyon vermişti. 
Galatasaray ise verebileceğimiz para 1,5 milyon 
demişti. En cazip teklif Fenerbahçe’den gelmişti. 

Hepsi ile de ön anlaşma yapmıştık aslında ama 
o dönemde yöneticiler transfer ücretinin yarısını 
istiyordu. Bir tek Galatasaray’da Orhan abi iste-
medi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’deki yöneticiler 
benimle anlaştıkları paranın yarısını istediler. O 
dönemde gazeteler Oral Fenerbahçeli oldu diye 
yazmıştı. Rakamları duyunca ağzım açık kalmış-
tı. Tam imzayı atacağımız zaman yönetici beni 
kenara çekti. ‘Peşin alacağın 3 milyon benim 
gerisi senin. 6 maçta sana garanti’ dedi. Bende 
‘Sen benim sırtımdan paramı kazanacaksın’ di-
yerek anlaşmayı bozdum. Bu duruma sinirlendim 
ve hiçbir teklifimi kabul etmeyip Antalyaspor’da 
kaldım. 

GİT ISPARTA’YI ŞAMPİYON YAP
4 sene Antalyaspor’da oynadım. Antalya’nın 

Isparta şehri ile komşu şehir olmasından dolayı 
iyi ilişkiler vardı. Antalyaspor’dan bana ‘Git Ispar-
taspor’u şampiyon yap’ dediler. Orada şampiyon 
olduk. Daha sonra Alanyaspor’la şampiyonluk 
yaşadık. Ardından Keçiörengücü ile şampiyon 
olduk. Fatih Terim beni Ankaragücü’ne transfer 
etti ama Kırıkkalespor daha iyi maddi imkanlar 
sunduğu için Kırıkkalespor’u tercih ettim. 

KİMSENİN HAKKINI YEDİRMEK İSTEMEM
Antrenörlük diplomaları aldım ama ben ant-

renörlük yapamadım. Çünkü bakıyorsunuz baş-
kan elinde bir kağıtla sana isim gönderiyor. Kad-
royu belirlemeye çalışıyor. Ben bu gibi durumlara 
karşıyım. Bir hafta boyunca o futbolcu grubu ile 
yaşayan benim. Kimsenin hakkını yedirmek is-
temediğim için görev yaptığım takımdaki yöne-
ticilerle bazı olaylar oldu. Her gittiğim takımdan 
kavga ederek ayrıldım. Onun için antrenörlüğü 
askıya aldım. 

MAÇI SATTILAR, HİÇBİRİNE HAYIR ETMEDİ
1978-1979 sezonunda Konyaspor’da oy-

narken Kırıkkalespor ile Düzcespor çekişiyordu. 
Biz Kırıkkalespor’la sahamızda oynuyorduk. Hiç 
kampa girmeyen takımı kampa aldılar. Şaşır-
dık. İçimizden 6 kişi maçı vermiş. Orada benim 
ismim de geçiyor ama bana kimse gelip bir şey 
diyemiyor. Hem babamdan hem de benden 
korktuklarından dolayı. O zamana kadar bu iş-
lere girmediğim için bana söylemeye cesaret 
edemiyorlar. Maça çıktık. Savunmada berbat, 
hücumda çok iyiyiz. Biz atıyoruz ardından hemen 
yiyoruz. Maç 2-2 devam ederken 3. golü yedik 
ve sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Soyunma 
odasına girdikten sonra bir yönetici geldi. İsmini 
versem de olur. Benim için önemli değil. Kemal 
Cantürk Genel Kaptan. Benim de ismimi sayarak 
7 futbolcudan oluşan grubunun soyunma odası 
içinde kalmasını istedi. Meğerse para işi varmış, 
parayı paylaşacaklarmış. Yanımdaki takım arka-
daşıma “Oral’a söyledin mi” diye sordu. O da 
“Söyleyemedim” dedi. Döndüm ‘Ben neyi söy-
leyemedim ‘dedim.‘Maçı satmanı’ dedi. Yöneti-
ci ‘Oral sen çık’ dedi. Ben çıktım dışarı. Baktım 
bunlar 6 kişi paylaşmışlar parayı. Babam bunu 
duymuş. Birlikte konuşmaya geldik. Yaptıklarının 
yanlış olduğunu söyledik. Konya sallandı o ara. 
Bu olaydan dolayı. Bu maçın ardından bir hafta 
geçmeden olayın içerisinde bulunan yöneticiler-
den biri TS’ler yeni çıkmıştı. Portakal rengi bir 
araba almıştı. Ereğli yolunda giderken hepsi can 
verdi. Diğer maçı satanların hiçbirine de o para 
hayır etmedi.

KONYASPOR KURTARIR
Konyaspor iyi bir takım. Top oynadığı zaman, 

takım olabildiği zaman, sistemli oynadığı zaman 
iyi… Ancak ben hoca değişikliklerine çok kızıyo-
rum. Yani bir hoca geliyor alışana kadar takımı 
tanıyana kadar zaman geçiyor. Kritik haftalar gi-
riliyor. Ama benim tahminim Konyaspor kurtarır. 
Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor dü-
şer. n MUSTAFA SOLAK

Konyaspor tarihinde
ŞIKE IZLERI
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Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tara-
fından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları’nın baş-
vuruları başladı. Konu ile ilgili Konya GHSİM’den yapılan 
açıklamada, “Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü, kendi bünyesindeki faaliyetlerine yaz döneminde de 
ara vermeden 20 branşta hizmet vermeye devam edecek. 
Atatürk Stadyumu içerisinde ve Kültür Park alanında ku-
rulan stantta bulunan İl Spor Merkezi’nde öğrencilere ve 
velilere kayıt ve spor faaliyetleri hakkında detaylı bilgi ve-
rilmeye devam ediyor.

BİRÇOK BRANŞTA HİZMET
Yoğun bir talebin olduğu yaz spor okullarını şu şekil-

de; Atletizm, Badminton, Basketbol, Güreş, Halter, Judo, 
Karate, Masa Tenisi, Tenis, Tekvando, Voleybol, Yüzme 
(ücretli), Halk Oyunları, Kick Boks, Bisiklet, Jimnastik, 
Hentbol, Wushu, Boks ve Okçuluk branşlarında, eğitimli 
ve tecrübeli antrenörler tarafından çalışmalar sürdürülü-
yor. Özel sporcular (Engelliler) ise şu an devam etmekte 
olan Atletizm, Basketbol, Jimnastik, Halter, Judo, Masa 
Tenisi ve Yüzme branşlarında çalışmalarına devam et-
mektedir. Yüzme branşı haricinde, Selçuklu, Meram ve 
Karatay bölgelerinde belirli güzergahlar dahilinde ücretsiz 
servis imkanı da sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off çeyrek final seri-
sinin son maçında Bandırma Kırmızı’yı konuk etti. Rakibini 88-65 gibi farklı bir skor ile 

geçen mavi beyazlılar, seriyi 2-1’e getirdi ve Play – Off’ta yarı finale yükseldi

Selçuklu yarı finalde!

Meram Özel Sınav Anadolu Lisesi 
Genç Erkekler B Basketbol okul takımı bu 
sene hem Konya’da hem de Türkiye ge-
nelinde yapılan turnuvalarda elde ettikleri 
şampiyonlukları ile yoğun geçen bir se-
zonun ardından güzel bir organizasyonla 
başarılarını kutladı.

Bilindiği üzere bu yıl bir ilke imza atan 
Konya Sınav Koleji Basketbol Takımı Kon-
ya’da ilk defa düzenlenen Türkiye Şampi-
yonası’nda 6 İstanbul 1 İzmir takımlarının 
yanında Anadolu’dan katılan tek takım 
olarak son 8 takım arasında mücadele 
etme başarısı göstererek büyük bir başa-
rıya imza atmıştı.

Anadolu’nun en büyüğü olarak bu se-
zonu şampiyon tamamlayan Konya Sınav 
Koleji antrenörler, sporcular ve ailelerinin 

katıldığı kutlama programı ile biraraya 
geldi. Konya Sınav Eğitim Kurumları yö-
netim kurulunun verdiği davette sporcula-
ra plaket ve şampiyonluk primleri takdim 
edildi. 

KAPTAN’DAN SINAV 
AİLESİNE TEŞEKKÜR

Programda takım adına bir konuşma 
yapan kaptan Ali Emir Arslan; “Bu başa-
rılara ve şampiyonluklara ulaşmamızda 
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 
sayın yönetim kurulumuza, ayrıca Sınav 
Ailesi olarak bu güzel geceyi organize 
ederek bizi biraraya getiren sayın okul 
müdürümüze şahsım ve takım arkadaş-
larım adına teşekkür ederim” dedi. Gece, 
çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Sınav Koleji başarılarını kutladı

Katıldığı ilk sezonda muhteşem bir başarıya 
imza atan ve ligi 4.sırada tamamlayarak Play – 
Off’a kalan Selçuklu Belediyespor, çeyrek finalde 
Bandırma Kırmızı ile eşleşmişti. Serinin ilk ma-
çını evinde 30 sayı farkla kazanan mavi beyazlı-
lar, ikinci maçta rakibine deplasmanda yenilme-
sinin ardından yarı finale yükselenin belli olacağı 
serinin son maçında Bandırma Kırmızı’yı yine 
farklı geçti. Selçuklu Belediyespor, genç kadroya 
sahip olan Bandırma Kırmızı’yı 88-65 ile geçerek 
adını yarı finale yazdırdı.

MAÇA KÖTÜ BAŞLADI
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Beledi-

yespor, Play – Off çeyrek final üçüncü maçına 
kötü başladı. Rakibinin sayılarına engel olama-
yan Konya ekibi, 8-2 geriye düşmesine rağmen 
sonraki dakikalarda maçı çevirmeyi başardı. 
Hücumda üst üste sayılar bulan Selçuklu Bele-
diyespor, rakibinin hücumlarında da savunmada 
etkili bir oyun ortaya koydu. Serkan Erdoğan’ın 
öğrencileri mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümü-
nü 24-15 önde kapattı. 

Selçuklu Belediyespor, ikinci periyotta da 
etkili bir oyun ortaya koyarak farkı açtı. Bu peri-
yotta İzzet Türkyılmaz ve Fırat Töz oynadıkların 
oyun ile alkış aldı. Kenarda gelen Nezih Özbakır 
desteği ile fark 20 sayıya kadar ulaştı. İlk yarının 
son saniyesinde Bandırma Kırmızı, basket faul 
kazandı ve buldukları sayı ile ilk yarı 51-35 tem-
silcimiz Selçuklu Belediyespor’un üstünlüğü ile 
sona erdi.

FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Play – Off çeyrek final üçüncü maçında Sel-

çuklu Belediyespor, üçüncü periyota rakibine 
oranla daha kötü başladı. İlk dakikalarda hücum-
da etkisiz kalan ve sayı bulmakta zorlanan mavi 
beyazlılar, rakibinin sayılarına engel olamayınca 
aradaki fark 10 sayıya kadar düştü. Bu dakikalar-
dan sonra daha etkili bir oyun ortaya koyan tem-
silcimiz Selçuklu Belediyespor, üst üste sayılar 
bularak farkı yeniden açtı. Maçın üçüncü periyotu 
71-56 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. 
Bu periyotta Fran Pilepic’e yapılan faulü hakem 
rakibe verince Hırvat oyuncu sinirlerine hakim 
olamadı. Fran’ı takım arkadaşları sakinleştirdi. 

Maçın son bölümünde farkı iyice açan Sel-
çuklu Belediyespor, savunda da rakibine sayı 
göstermedi. Bu periyotta Arca ve Fırat’ı güzel 
oyunu farkı getirdi. Selçuklu Belediyespor mü-
cadeleyi 88-65 kazanarak Play – Off’ta adını yarı 
finale yazdı. Mavi beyazlılar, 14 Pazartesi günü 
yarı final ilk maçını deplasmanda oynayacak. 
Bu turda da üç galibiyet alan takım bir üst tura 
yükselecek.
n SPOR SERVİSİ

Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları başlıyor

Atiker Konyaspor Kulübü, Cumartesi günü oynanacak olan 
kritik Göztepe maçı öncesi maça gelemeyecek olan kombineli 
taraftara çağrıda bulundu. Maç gelmeyecek olan taraftarların bi-
letlerini devretmesini istenen açıklamada, “Atiker Konyaspor’u-
muz önümüzdeki Cumartesi akşamı saat 19.00’da Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda son derece kritik bir mücadeleye çıkıyor. 
Bu maç öncesi bütün şehir seferber olmuş durumda. Maça ge-
lemeyecek kombine kart sahibi taraftarlarımızın bu önemli mü-
sabaka öncesinde kombinelerini kulübümüze ya da karşılaşmayı 
tribünde izleyecek bir taraftarımıza devretmesi önem arz etmek-
tedir. Taraftarlarımızın, http://www.passolig.com.tr adresinden 
üyelik bilgilerini girdikten sonra kombinelerim sekmesinde yer 
alan alt menüdeki “kombine kulübe devir” sekmesini tıklamaları 
yeterlidir. Sahip oldukları koltuk bu şekilde yeniden satışa çıkmış 
olacaktır” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Konya Masa Tenisi Takımı Denizli’de düzenlenen Türki-
ye Şampiyonası’na katılıyor. Konu ile ilgili Selçuklu Beledi-
yespor’dan yapılana açıklamada, “Kulübümüz sporcularından 
oluşan Konya Masa Tenisi Takımı, 10-13 Mayıs tarihleri arasın-
da Denizli’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda mücadele 
edecek. Grup müsabakalarını yenilgisiz namağlup tamamlayan 
sporcularımız Türkiye Şampiyonasında Konya’yı temsil edecek” 
ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

17 ülkenin katıldığı 4. Uluslararası Enes Cup Bedensel En-
gelliler Badminton Turnuvası Konya’da başladı. Türkiye, Japon-
ya, İrlanda, İskoçya, Tayland, Hollanda, Rusya, Fransa, İsveç, 
İsviçre, Avusturya Galler, Polonya, İspanya, Hindistan, Malezya 
ve Almanya’dan toplam 130 sporcu, idareci ve antrenörün katı-
lımıyla başlayan 4. Uluslararası Enes Cup Bedensel Engelliler 
Badminton Turnuvası 09-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Selçuk 
Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu’nda devam edecek.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
taraftara devir çağrısı

Masa Tenisi Takımı 
şampiyonaya gitti

Badminton Turnuvası 
Konya’da start aldı

88-65



RPS
Kartal’ın kozu Eto’o

Sezonun ilk yarısında gol problemi yaşayan ancak 
devre arasında Eto’o ve Jahovic transferlerinin ar-
dından bu sıkıntıyı aşan Konyaspor’da oynanacak 

tarihi Göztepe maçında en büyük kozlarından biri de 
golcüleri olacak. Özellikle kısa sürede 6 gollük katkı 
sağlayan Samuel Eto’o taraftarın en güvendiği isim

Spor Toto Süper Lig’in düğümünün 
çözüleceği 33. Hafta bugün oynanacak 
Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 
ile başlayacak. Temsilcimiz Atiker 
Konyaspor ise yarın saat 19.00’da Göz-
tepe ile tarihi bir maça çıkacak. 

Ligde kalma yolundaki en önemli 
maçında evinde Göztepe’yi ağırlayacak 
olan Anadolu Kartalı zorlu maçı kaza-
nıp, zorlu maçlara çıkacak olan rakip-
lerinin puan kaybetmesini bekleyecek. 

GÖZLER GOLCÜLERDE
Atiker Konyaspor’un kritik maçta en 

büyük kozu şüphesiz taraftarı olacak. 
Ancak saha içinde ise gözler tecrübeli 
ayaklarda olacak. 

Özellikle sezon başından beri gol 
sıkıntısı yaşayan Konyaspor’a gelir gel-
mez 10 gollük katkı veren Eto’o-Jahovic 
ikilisi yeşil beyazlıların Göztepe’yi yen-
me planında kilit rol oynuyor.

ETO’O’DAN 6 GOLLÜK KATKI
İmoh Ezekiel, Malick Evouna ve 

Patrick Friday Eze gibi oyuncularla 
sezona başlayan Atiker Konyaspor bu 
isimlerden istediği verimi alamamıştı. 

Büyük bir gol sorunu yaşayan yeşil 
beyazlılar devre arasında yaptığı trans-
ferlerle bu sorunu aştı. 

Özellikle Antalyaspor’dan transfer 
edilen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Sa-
muel Eto’o, yeni takımına verdiği 6 gol-
lük katkı ile Konyaspor’un ligde kalma 
mücadelesi içinde kalmasını sağladı.

Deneyimli golcü yarın oynanacak 
zorlu ve gerilimi yüksek maçta tecrü-
besi ve bitiriciliği ile Konyaspor’un en 
büyük kozlarından  biri olacak.

JAHOVİC ESKİ TAKIMINA KARŞI
Konyaspor’un devre arasında yap-

tığı önemli takviyelerden biri de Adis 
Jahovic.

 Deneyimli golcü bir çok maçta 
Eto’o’nun arkasında yedek beklemesi-
ne rağmen takımına 4 gollük bir katkı 
sağladı. 

Devre arasında Göztepe’den trans-
fer edilen Jahovic, Sergen Yalçın’ın 
görev vermesi durumunda yarın eski 
takımına karşı mücadele edecek.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulu, yarın Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda saat 19:00’da 
başlayacak Atiker Konyaspor-Göztepe 
maçını Ümit Öztürk’ün yöneteceğini 
açıkladı.

 Öztürk’ün yardımcılıklarını Meh-
met Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan 
Bilir yaparken, maçın dördüncü hake-
mi Alper Çetin.
n SPOR SERVİSİ

Göztepe maçını 
Ümit Öztürk 
yönetecek


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

