
SURİYE, GÜÇ YARIŞI
MEYDANI OLDU  

SEVGİYİ VE BARIŞI 
BELGESEL İLE ANLATTI 

AKINSOFT’UN İNSANSI
ROBOTU DİZİDE YERALDI 

İHH Konya Şube Başkanı Uysal: 

Bangladeşli Yönetmen Kabir

ADA GH5 hünerlerini sunacak 

İHH Konya Şube 
Başkanı Op. Dr. Ha-
san Hüseyin Uysal, 
“İşgalci, emperyalist 
güçlerin yeni güç ya-
rışı meydanı haline 
getirdikleri Suriye’de 
mazlum Müslüman-
lar yaşam mücade-
lesi veriyor.  İnsanlık 
vicdanını kanatan 
saldırı ve katliamlar 
sona ermeli” dedi. 

Mevlevilik üzerine çalışmalar yapan Bangladeşli Gazeteci 
ve Yönetmen Şehriyar Kabir, insanlık için çok iyi olduğuna 
inandığı Mevlevilik belgeseli ile barışı ve sevgiyi vurguladı. 

AKINSOFT’un  insansı robotu ADA GH5, Kanal D’nin sevilen 
dizisi Çocuklar Duymasın oyuncu kadrosuna dahil oluyor. 
ADA GH5 hünerlerini izleyicilere sunma fırsatını bulacak.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n KSO, KTB VE KTO’YLA İLGİLİ SEÇİM HABERLERİ SAYFA 4 VE 5’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Batı insanlığı 
tehdit ediyor’

TİMAV öncülüğünde Kazakis-
tan’da düzenlenen 4. Uluslararası 
Dini Araştırmalar ve Küresel Barış 
Sempozyumu sona erdi. TİMAV 
Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Batı 
medeniyetinin insanlık temel de-
ğerlerini hiçe sayan bir perspek-
tifle dünyayı algıladığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE 

İstanbul Outlet 
Çarşısı açıldı 

Konya’da mağaza tarzında bir ilk 
olan İstanbul Outlet Çarşısı, İstan-
bul yolu MTA durağı karşısında 
dualarla açıldı. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Yıldız, “Kaliteli mar-
kaların ihraç fazlası ürünlerini hal-
kımızla buluşturuyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Yarınlara ışık 
olacak proje 

“Selçuklu Torunları Ecdadla 
Buluşuyor” organizasyonunun 3. 
etabına katılan Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
amaçlarının geçmişini bilen ve 
geleceğine yön veren nesiller 
yetiştirmek olduğunu ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 12’DE 

O panolar 
kaldırıldı

Beşyol ve Kültürpark’ta trafikte 
sürücülerin ve yayaların dikkatini 
dağıtan ışıklı reklam panoları 
kaldırıldı. Sürücülerin görüşlerine 
engel olan ışıklı reklam panoları-
nın kaldırılması olumlu karşılandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE 
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Konya Sanayi Oda-
sı’nın (KSO) meslek 
komiteleri ve meclis 
üyeleri seçimleri ger-
çekleştirildi. Mevcut 
Başkan Memiş Kü-
tükcü’nün tek listesi 
ile gidilen seçimde 24 
meslek komitesi yer 

aldı. Seçimde Konyalı sanayiciler birlik ve 
beraberlik mesajı verdi. Bayrağı hep birlikte 
yukarıya taşıyacaklarını dile getiren Başkan 
Kütükcü, “Odamız, bundan sonra daha faz-
la gayret göstererek çalışmalarına devam 
edecek” dedi. 

06 ‘Kirli hava çocukları
 olumsuz etkiliyor’ 07 Miraç Kandili 

coşkusu yaşandı 13 ‘Güçlü olmak 
zorundayız’

KTO’da Yönetim 
Kurulu seçimle-
ri tamamlandı, 
mevcut Başkan 
Selçuk Öztürk 
güven tazeledi. 
“Her gün daha 
çok çalışma 
gayretinde ola-

cağız” diyen  KTO Başkanı Selçuk Öz-
türk, “ Ahiliğin, düsturuyla her zaman 
doğru olacağız ve üyelerimiz için, 
şehrimiz için, ülkemiz için çok çalışa-
cağız.  Odamızı daha ileri seviyelere 
taşıyacağız” ifadelerini kullandı. 

Birliktelik 
bozulmadı
KTB ve KTO’nun ardından KSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri de gerçekleştirildi. 
24 meslek komitesinin yer aldığı seçimde KSO Başkanı Memiş Kütükcü,  güven tazeledi. Komite 
seçimlerini gerçekleştiren KTB ve KTO’da ise yönetim kurulları belli oldu, başkanlar değişmedi 

KTB’de Yö-
netim Kurulu, 
Disiplin Ku-
rulu, TOBB 
Delegeliği ve 
Meclis Baş-
kanlık Divanı 
seçimleri ya-
pıldı.  Yeniden 

KTB Başkanlığı görevi getirilen Hü-
seyin Çevik, hizmet anlayışlarında 
istişare ve ortak aklı hep merkeze 
aldıklarını belirtti. KTB’nin yeni 
Meclis Başkanı ise M. Namık Kök-
lüsoy oldu. 

KÜTÜKCÜ: DEĞERLER
ÜRETMEYE DEVAM 

ÇEVİK: ÇÖZÜM ODAKLI 
HİZMETE DEVAM 

ÖZTÜRK: ÜLKEMİZ İÇİN 
ÇOK ÇALIŞACAĞIZ’

Memiş Kütükcü Hüseyin Çevik Selçuk Öztürk 

Kahramanlar uçtu, nefesler kesildi
Sıcak havayı fırsat bilenler park ve bahçelere akın attı 

Vatandaşlar sıcak havayı  fırsat bilerek haftasonunu piknik 
alanlarında değerlendirdi. Park, bahçe ve piknik alanları 
vatandaşlar ile doldu taştı. Yoğunluğun yaşandığı yer ise 

Türk Yıldızları Parkı oldu. Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte on binlerce 

insan Türk Yıldızları ve SoloTürk’ün gösterisini izledi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA 
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Konya’da mağaza tarzında bir 
ilk olan İstanbul Outlet Çarşısı, İs-
tanbul yolu MTA durağı karşısında 
dualarla açıldı. 5 bin 600 metrekare 
kapalı çarşı ve Sekiz bin metrekare 
açık otoparkı ile hizmete giren İs-
tanbul Outlet Çarşısında, ihraç faz-
lası marka ürünlerden oluşan giyim, 
hediyelik eşya, züccaciye, ayakkabı, 
çanta, bujiteri,kozmetik ürünleri ve 
ev tekstili ürünlerinin satışının yanı 
sıra, çocukların da sıkılmadan eğle-
nebileceği çocuk eğlence merkezi ve 
kafeterya bulunmakta. Açılış sonra-
sı açıklama yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Yıldız şu ifadelere 
yer verdi:  “Konya’da ihtiyaç his-
settiğimiz Outlet Çarşımızda kaliteli 
markaların ihraç fazlası ürünlerini 
halkımızla buluşturuyoruz. Salı, Cu-
martesi ve Pazar olmak üzere hafta-
da üç gün 08.00-21.00 saatleri ara-
sında halkımıza hizmet edecek olan 
çarşımıza dolmuş ve tramvay ile 
kolay bir şekilde ulaşıldığı gibi, Kon-
ya’nın her bölgesinden de ücretsiz 
servis hizmetimiz mevcuttur. Halkı-
mızı çarşımızı görmesi için mutlaka 
bekliyoruz” dedi.  n HABER MERKEZİ

Hafize ve Ali bir ömür 
mutluluk için ‘evet’ dedi

Tuzcuoğlu: Yeni bir 
şehir konsepti geliştirildi

Özcan ailesinin kızı Hafize 
ile Küçükakkaş ailesinin oğlu Ali 
düzenlenen düğün töreni ile dün-
yaevine girdi. Kadınhanı’nda ger-
çekleştiren düğün merasimi ile 
Özcan ailesinin kızı Hafize ile Kü-
çükakkaş ailesinin oğlu Ali dünya-
evine girdi. Özcan ve Küçükakkaş 
aileleri misafirlerini kapıda karşı-
layarak tek tek ilgilendi.  Hafize ve 
Ali misafirlerini düğün davetiyesi 
yazdıkları şu mesajla çağırdı, “ Kul 
değişirde hak değişmez söz değiş-
sede öz değişmez, fikir değişirde 

zikir değişmez, ten ölürde kalpte-
ki aşk değişmez. Ömürlük aşkımı-
zın temelini atacağımız bu mutlu 
günümüzde sizleri de aramızda 
görmekten onur duyarız.” Genç 
çiftin mutlu gününde Özcan, Kü-
çükakkaş ailelerinin yakınları ile 
sevenleri yalnız bırakmadı. 

Yenigün Gazetesi olarak genç 
çifte ömür boyu mutluluklar dili-
yor, Özcan ve Küçükakkaş aile-
lerine hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Refik Tuz-
cuoğlu, Avusturya’nın Başkenti 
Viyana’da  Birleşmiş Milletler Sı-
nai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 
temsilcileri ile biraraya geldi. 
Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya 
bir çalışma ziyaretinde bulunan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, 
burada UNIDO Genel Direktörü 
Li Yong ile bir araya geldi. UNI-
DO’nun yaptığı çalışmalara ilişkin 
yetkililerden bilgi alan Müsteşar 
Yardımcısı Tuzcuoğlu, UNIDO’nun 
son yılarda çevresel sürdürülebilir-
lik, küreselleşme ve yoksulluğun 
azaltılması kapsamında hayata 
geçirdiği çalışmaları değerlendirdi. 
Söz konusu çalışmaların önemine 
vurgu yapan Tuzcuoğlu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmala-
rı hakkında da Yong’a bilgi verdi. 
Yong ile bir araya geldiği toplan-
tıda Türkiye’deki ulusal kalkınma 
modelinde, ekonomik büyüme, 
sosyal kapsayıcılık ve çevrenin ko-
runması ilkelerini temel alan insan 
odaklı bir kalkınma modelinin be-
nimsendiğini belirten Tuzcuoğlu, 
hızla artan nüfusa dikkat çekti. Ar-
tan nüfusun kalkınmayı doğrudan 
etkilediğini vurgulayan Tuzcuoğ-
lu, bu kapsamda çevre üzerinde-
ki baskının da arttığını belirterek 
Türkiye tarafı olarak çevrenin ko-
runması ve enerji verimliğinin sür-
dürülebilmesi için yapıcı tutumun 
sürdürüleceğini ifade etti. Yong 
ise Türkiye’nin UNIDIO için çok 
önemli bir ülke olduğunu, UNIDO 
ile Türkiye arasında mevcut proje-
lerin başarı ile uygulandığını yeni 
projelere de her zaman açık olduk-
larını dile getirdi. Yong, “Sürdü-
rülebilir Şehirler” konusunda yeni 
bir proje başlanması konusunda ad 
anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

 TUZCUOĞLU YENİ ŞEHİR 
KONSEPTİ’Nİ ANLATTI

UNIDO’nun enerji bölümü 
ile de bir görüşme gerçekleştiren 
Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğ-
lu, UNIDO tarafından geliştirilen 
sürdürülebilir şehirler proje öneri 
önerisi üzerinde görüş alışverişin-
de bulundu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yeni bir şehir 
konsepti geliştirildiğini dile geti-
ren Tuzcuoğlu, bu konseptin insan 
odaklı, enerjiyi verimli kullanan, 
çevre dostu akıllı uygulamaları da 
içeren entegre bir şehir modeli ol-
duğunu ve bu konuda dört şehirde 
planlanan uydu şehirler kurula-
cağını belirtirken söz konusu uy-
gulamanın 20 şehir üzerinde yay-
gınlaştırılmasının hedeflendiğini 
açıkladı. UNIDO tarafından ortaya 
konulan “Sürdürülebilir Şehirler 
Projesi’nin” Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın şehircilik vizyonu 
ile birleştirilebileceğine dikkat çe-
ken Tuzcuoğlu, proje kapsamında 
Türkiye’ye sağlanacak hibenin İller 
Bankası ve Belediyelerin finans-
manı ile daha etkin hale getirilebi-
leceğini söyledi.

Görüşmelerinde Bakanlık tara-
fından hayata geçirilen faaliyetlere 
geniş yer veren Müsteşar Yardım-
cısı Tuzcuoğlu, Sıfır Atık Projesini 
de gündeme getirdi. UNIDO’nun 
Çevre Bölümü ile yaptığı görüş-
meler sırasında Sıfır Atık Projesi’ne 
değinen Tuzcuoğlu,  Bakanlığın 
hedefinin söz konusu projeyi aşa-
malı olarak TBMM, Başbakanlık, 
Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuru-
luşlarında, okullarda, üniversite-
lerde, alışveriş merkezlerinde ve 
büyük iş merkezlerinde yaygınlaş-
tırılması olduğunu ve bu konuda 
sağlanacak destek ve işbirliklerine 
açık olduklarını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Mevlevilik üzerine çalışmalar yapan Bangladeşli Gazeteci ve Yönetmen Şehriyar Kabir, 
insanlık için çok iyi olduğuna inandığı Mevlevilik belgeseli ile barışı ve sevgiyi vurguladı

Sevgiyi ve barışı ‘Mithat’ın
Düşü’ belgeseli ile anlattı
Bangladeşli Gazeteci ve Yö-

netmen Şehriyar Kabir, Mevlevili-
ği konu alan Mithat’ın Düşü isimli 
belgesel hazırladı. Mevlana Kültür 
Merkezi’nde belgeselin gösterimi 
yapıldı. Belgeselin manevi anlam-
da yeni ufuklar açacağını belirten 
Gazeteci ve Yönetmen Şehriyar 
Kabir, “Hz. Mevlana’nın sevgi ve 
barış öngörüsü bütün dünyaya ya-
yılsın gerçekleşsin istiyoruz” dedi. 

Gösterime Vali Yardımcısı 
Mehmet Kamil Sağlam, Bangla-
deş Büyükelçisi M. Allama Sıddı-
ki, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Dış İlişkiler Müdürü Selim Yücel 
Güleç, Uluslararası Mevlana Vak-
fı Başkanı Esin Çelebi,  Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Müdürü  Fahri Özçakıl, Konya’da 
öğrenim gören Bangladeşli öğren-
ciler ve basın mensupları katıldı.

BÜYÜKELÇİ SIDDIKİ: TÜRKİYE
VE BANGLADEŞ’İN AYNI 

ÖZELLİKLERE SAHİP
Gösterimden önce konuşan 

Bangladeş Büyükelçisi M. Allama 
Sıddıki, Konya’nın ve Hz. Mevla-
na’nın Bangladeş için çok önemli 
bir yere sahip olduğunu söyledi. 
Bangladeş’in Konya’dan bir Mev-
levi dervişi sayesinde İslam di-
niyle tanıştığını kaydeden Sıddıki, 
“Bugün Bangladeş halkının Müs-
lüman olmasında, İslam dini ile 
şereflenmesinde en önemli etken 
Konya’dır. 13. yüzyılın başlarında 
Konya’dan Bangladeş’e gelen bir 
Mevlevi dervişi sayesinde hal-
kımız İslam ile tanıştı. Konya ile 
ülkemizde bazı şehirler kardeş. 
Biz bu kardeş şehirlerin sayısının 
daha da artmasını istiyoruz” dedi. 
Sıddiki, Türkiye ve Bangladeş’in 
aynı özelliklere sahip olduğunu 
belirterek, Türkiye’de Bangladeş 
adına hizmet vermekten gurur 
duyduğunu söyledi.

Konya ile Bangladeş arasın-
da manevi ve idari yönden çok 
özel ilişkilerin olduğunu belirten, 
Bangladeş Büyükelçisi M. Allama 
Sıddiki,  “Bugün Bangladeş yeni 
yılını kutluyoruz. Bangladeş takvi-

mine göre 1425’inci yıl. Konya’da 
olmak her zaman çok güzel. Kon-
ya ile manevi ve idari yöntem çok 
özel ilişkilerimiz var. 2006 yılında 
Türkiye’ye geldiğimden beri iki 
ülke arasında gördüğüm uyum 
benzerlik her iki ülkenin insanı da 
liberal görüşe sahip, laik bir anla-
yışları var. Türkiye’de olduğu gibi 
bizde bütün dinlere saygı duyu-
yoruz. Bugün izleyeceğimiz film 
çok güzel konulara değinerek, Hz. 
Mevlana’nın felsefesini dünyaya 
gösterecektir” dedi. 

GÜLEÇ: BANGLADEŞ İLE 
İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR 

Büyükşehir Belediyesi Dış İliş-
kiler Daire Başkanı Selim Yücel 
Güleç de, “Bangladeş ile hem dev-
let düzeyinde hem de yerel yöne-
ticiler düzeyinde oldukça sağlam 
ilerliyor. Oradaki sivil toplum ku-
ruluşları tarafından da ziyaretler 
oluyor. Yerel yönetimler olarak 
ilişkilerimize daha da fazla geliş-
tirmek istiyoruz. Yönetmenimize 
çok teşekkür ediyoruz böyle güzel 
eseri ortaya çıkartarak hem bizleri 
hem de izleyenleri gururlandırdı. 
Önümüzdeki aylarda bu belgese-
li daha geniş kitlelere duyurmak 
için çalışacağız. Yönetmen Şeh-
riyar Kabir’e teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. 

KEBİR: BÜTÜN DÜNYADA 
GÖSTERİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ 
Bangladeşli Gazeteci-Yönet-

men Şahriyar Kebir ise, “Bugün 
burada insanlık için bütün Dün-
ya için iyi olduğuna inandığım 
bir belgeselin gösterimi olacak. 
Bu filmin manevi anlamda yeni 
ufuklar açacağına inanıyorum. 
Bu film sadece Konya’da değil 16 
Nisan’da İstanbul’da, 18 Nisan’da 
Kahire’de, 22 Nisan’da Londra’da 
gösterime girecek ve bütün dün-
yada gösterimini sağlayacağız. 
Hz. Mevlana’nın sevgi ve barış 
öngörüsü bütün dünyaya yayıl-

sın gerçekleşsin istiyoruz” dedi. 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Top-
luluğu Müdürü  Fahri Özçakıl da 
belgeselin çekiminde emeği ge-
çen herkese teşekkür ederek, “Bu 
belgesel şehrimizi ve Hz. Mevla-
na’yı tüm dünyaya tanıtacaktır. 
Yaklaşık 2 milyarlık bir coğrafyada 
izlenecek. Bangladeşli Yönetmen 
Şehriyar Kabir’e bu güzel eser için 
teşekkür ediyoru” ifadelerini kul-
landı. Program, Bangladeşli Gaze-
teci-Yönetmen Şahriyar Kebir’in 
çektiği Mevlevilik ile ilgili belge-
selin gösterimi ile sona erdi. 
n HASAN AYHAN

İstanbul Outlet Çarşısı açıldı

Bangladeş Büyükelçisi 
M. Allama Sıddıki

Gazeteci-Yönetmen 
Şahriyar Kebir
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Hatice-Mustafa Uyar çiftinin kızı Sevim ile Hafize-Nevzat Kaya çiftinin 
oğlu Metin dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda kişi katıldı

Uyar ve Kaya aileleri düğün mut-
luluğu yaşadı. Hatice-Mustafa Uyar 
çiftinin kızı Sevim ile Hafize-Nevzat 
Kaya çiftinin oğlu Metin ömür boyu 
mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya evi-
ne girdi. Koyuncu Açık Oto Pazarın’da 
düzenlenen düğün merasimine Uyar 
ve Kaya ailelerinin yakınları, sevenle-
ri ve dostları katıldı. Düğüne katılan 
davetlilerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul eden Uyar ve Kaya aileleri mi-
safirlere geleneksel düğün pilavı ik-
ramında bulundu. Mutlulukları göz-
lerinden okunan Sevim ile Metin çifti 
ise dünya evine girmenin mutluğunu 
yaşadı. Yenigün Gazetesi olarak Sevim 
ve Metin çiftine ömür boyu mutluluk, 
Uyar ve Kaya ailelerine ise ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerimizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

‘Trafik güvenliğini tehlikeye
atan o panolar kaldırıldı’

Açık hava reklamcılığında kullanılan 
ışıklı reklam panoları trafikte sürücülere 
ve yayalara pek çok tehlikeye sebep olu-
yor. Trafik yön levhaları ile trafik ışıklarını, 
bazen tamamen bazen kısmen engelleyen 
billboard ve benzeri açık hava reklam pa-
noları sürücülerde dikkat dağılmasına yol 
açabildiği için trafik güvenliğini de önemli 
oranda tehlikeye atıyor.  Şehir merkezinde 
bulunan bu tabelalar ile ilgili sorunları Ye-
nigün Gazetesi’nde “STRES NOKTALARI” 
başlığı ile gündeme getirmiştik. Bu kap-
samda Beşyol ve Kültür Park’ta bulunan 
ışıklı reklam tabelaları kaldırıldı. Özellikle 
akşam saatlerinde sürücülerin görüşlerine 
engel olan ışıklı reklam panolarının kaldırıl-
ması olumlu karşılandı.
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İHH Konya Şube Başkanı Op. Dr. Hasan Hüseyin Uysal, Suriye’de süren iç savaşın,  en ağır şekilde Doğu Guta bölgesinde yaşandığını 
ifade ederek, Duma bölgesinin korunması gerektiğini ifade etti. Uysal, yaşanan saldırılara rağmen insanların bölgede direndiğini ifade etti

‘Esed, direnişi kırmak için 
kimyasal silah kullandı’

Suriye’de Esad rejiminin ablukası 
altındaki Doğu Guta bölgesine kim-
yasal saldırılar devam ediyor. Esed 
rejimi, Doğu Guta’da muhaliflerin 
kontrolündeki son bölge olan Duma 
bölgsinde sivillere zehirli gaz içerikli 
kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, 
saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak 
üzere 75 sivil hayatını kaybetmiş , 
1000’den fazla sivil gazdan etkilen-
mişti. İHH Konya Şube Başkanı Op. 
Dr. Hasan Hüseyin Uysal, yaşanan 
saldırılara rağmen insanların bölgede 
direndiği ifade etti.
SURİYE’DE İÇ SAVAŞ EN AĞIR ŞEKİLDE 
DOĞU GUTA BÖLGESİNDE YAŞANIYOR

Suriye’de süren iç savaş,  en ağır 
bir şekilde Doğu Guta bölgesinde 
yaşandığını ifade eden İnsan Hak ve 
Hürriyetleri (İHH)  Konya Şube Baş-
kanı Op. Dr. Hasan Hüseyin Uysal, 
“Doğu Guta’da süregelen katliamların 
bir yenisini gördük. Aslında hiçbir şey 
ilk değil. Hep yapıla gelen katliamların 
tekrarını görüyoruz.  7 yıldır Suriye’de 
süren iç savaş,  en ağır bir şekilde 
Doğu Guta bölgesinde yaşanmıştı, 
yaşanmaktadır. Çünkü bu 7 yılın 6 
yılı aşkın dönemi Doğu Guta için re-
jimin ablukası altında geçti. İçeriye bir 

şey giremiyor, giren de rejimin savaş 
tüccarları vasıtasıyla giriyor. Böylece 
giren ürünün fiyatı astronomik sevi-
yelere çıkıyor. Daha erken dönemler-
de tüneller aracılıyla rejimin kontrolü 
dışında başta gıda olmak üzere çeşitli 
zorunlu ürünler içeriye sokulabilmek-
teydi. Ama son aylarda bunun hiç 
imkanı kalmadı.  Tüneller tahrip edil-
mek suretiyle kuşatma tam hale geti-
rildi.  Buna rağmen içerdeki insanlar 
direndiler.  Esed bu direnişi kırmak 
için kimyasal silah kullandı. Suriye’de 
kullanılan kimyasal silahların yüzde 
98-99’u rejim tarafından gerçekleşti-
rilmiştir” ifadelerini kullandı.

MAĞDURLARIN, İNSANİ YARDIM 
İHTİYAÇLARI ACİLEN GİDERİLMELİ

Suriye’de yaklaşık 8 yıldır devam 
eden savaş nedeniyle akan kan ve 
gözyaşının her geçen gün arttığını 
da belirten Uysal Doğu Guta’ya dü-
zenlenen kimyasal saldırı insanlığı 
derinden utandıran türden görüntü-
lere neden olduğunu ve tüm Müslü-
manların, Esed ve destekçilerine lanet 
okuduğunu ifade ederek, “Suriye’de 
ve diğer İslam coğrafyalarında yaşa-
nan zulme karşı uluslararası örgütler, 
insani yardım kuruluşları ve cemiyet-

ler tek vücut olması gerekiyor. Kan, 
gözyaşı ve feryat dinmiyor.  İşgalci, 
emperyalist güçlerin yeni güç yarışı 
meydanı haline getirdikleri Suriye’de 
mazlum Müslümanlar yaşam müca-
delesi veriyor. Amerika ve Rusya’nın 
restleşme ve birbiriyle hesaplaşma 
yeri olarak bu bölgeyi seçmesi dikkat 

çekicidir. Taşeron örgütler ve vekalet 
savaşlarıyla milyonlarca Müslüman 
katledildi. İnsanlık vicdanını kanatan 
saldırı ve katliamlar sona ermeli. Bu-
radaki, mağdurların, insani yardım ih-
tiyaçları acilen giderilmeli” ifadelerini 
kullandı.  

DUMA BÖLGESİ MUHAFAZA

 EDİLMESİ GEREKİYOR 
Neticeye baktığımız zaman bölge-

de  direnişçilerin elinde Doğu Gutanın 
çok küçük bir kısmı, Duma bölgesi 
kaldığını ifade eden Uysal, “Dünyada-
ki insaf sahibi insanlar tarafından bas-
kı oluşturarak hiç olmazsa Duma’nın 
daha fazla tahrip edilmeden  muha-
zafası, o insanların kendi mekanla-
rında yaşamalarının gıdaya ve ihtiyaç 
maddelerine ulaşmalarının yolunun 
bulunması lazım. Suriye’de Amerika 
Kaybetti. Şimdiye kadar yüzlerce kez 
kullanıldığı halde umursamadığı kim-
yasal silah saldırısını bu kez  bahane 
ederek Suriye’de valığını yeniden 
kuvvetlendirme peşinde.  Yalnızca 
Amerika değil kendisine ortak olarak 
çağırdığı Fransa, sonradan eklenen 
İngiltere,  birlikte, şu ana kadar Suri-
ye’de Türkiye-Rusya-İran inisiyatifi ile 
gelinen noktanın dışında bir  durum 
geliştirmeye çalışacaklar.  Bunların 
hepsi, sözde sulh oluşturmak, zalimi 
cezalandırmak görüntüsünde, bölge-
ye, vaziyet etmek, kaynakları sömür-
mek ve bölgenin yeni büyük bir birlik 
oluşturmasının önünü kesmek içindir. 
İç içe girmiş karışık durumlar söz ko-
nusu” ifadelerini kullandı.

DIŞ DESTEKLİ AZINLIK TAHAKKÜMLERİ 
COĞRAFYALARA HUZUR GETİRMEZ

Dış destekli azınlık tahakkümle-
rinin coğrafyalara huzur getirmeye-
ceğini ifade eden Uysal, “Biz, bölgede 
çoğunluğu oluşturan Sünni unsurun 
kendini yönetme hakkına sahip ol-
duğunu düşünüyoruz. Bu şekilde ol-
masından yanayız. Mevcut rejim gibi 
dış destekli azınlık tahakkümleri coğ-
rafyalara huzur getirmez. Bu tarz hü-
kümetler kölelik ve esaret getirir. Dış 
desteklerle kurulacak ilave sunî sözde 
devletçikler de asla huzur getirmez 
ve huzur bırakmazlar.Nerede insa-
ni dram varsa İHH olarak oradayız.  
Biz İHH olarak Doğu Guta’da tahliye 
edilen insanlarımızı alanda karşılayan 
ilk teşkilatız. Bölgede karşıladığımız 
insanlara barınaklar ve çadırlar kuru-
yoruz. Çalışmalarımız hiç zaman-hiz-
met aralığı vermeden devam ediyor. 
Konya İHH olarak son üç ayda diğer 
yardımlar yanında 20 bin Büyük Gıda 
Kolisi gönderdik. iki bin Büyük Gıda 
Kolisi daha hazırlıyoruz. Çalışmaları-
mız devam ediyor.  50 bin gibi hedefi-
miz vardı. İnşallah hedefimizi yakala-
yacağız” dedi.
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Hasan Hüseyin Uysal 

Uyar ve Kaya aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Beşyol Kavşağı ışıklı tabela kaldırıldı

Kültürpark’taki ışıklı tabela da kaldırıldı



Konya Sanayi Odası’nın (KSO) 
meslek komiteleri ve meclis üyele-
ri seçimleri gerçekleştirildi. Mevcut 
Başkan MemişKütükcü’nün tek lis-
tesi ile gidilen seçimde 24 meslek 
komitesi yer aldı. Seçimde Konyalı 
sanayiciler birlik ve beraberlik me-
sajı verdi. Sandıkların açıldıktan 
sonra sonuçların açıklanmasıyla 
birlikte Konya Sanayi Odası Başka-
nı, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Yönetim Kurulu Üyesi Memiş 
Kütükcü, tüm komiteleri gezerek 
teşekkür etti. Bayrağı hep birlikte 
yukarıya taşıyacaklarını dile getiren 
Başkan Kütükcü, “Yaptığı çalışma-
larla Konya sanayisine ve ülkemizin 
sanayisine hizmet eden odamız, 
bundan sonra daha fazla gayret 
göstererek çalışmalarına devam 
edecek” dedi. 

“DEĞER ÜRETEN ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Sanayi Odası’nın ülke sa-
nayisine hizmet ettiğini dile getiren 
Başkan Memiş Kütükcü kardeşlik 
ruhu içerisine çalışmalara devam 
edeceklerini vurguladı. Kütükcü, 
“Konya Sanayi Odası olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde, şölen havasın-
da bir seçim daha gerçekleştirdik. 
24 meslek komitemizin tamamında 
tek liste ile gittiğimiz seçimlerimize 
katılarak oy kullanan tüm sanayici-
lerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 
bugüne kadar odamızın tüm organ-
larında yer alan sanayicilerimize de 
bir kez daha şükranlarımı sunu-
yorum. Yaptığı çalışmalarla Konya 
sanayisine ve ülkemizin sanayisine 
hizmet eden odamız, bundan sonra 
daha fazla gayret göstererek, kar-
deşlik ruhu içerisinde, değer üreten 
çalışmalarına devam edecek” ifade-
lerini kullandı. 

“SANAYİCİLERİMİZ,  TÜRK 
SANAYİSİNE BÜYÜK 

KATKILAR SAĞLIYOR”
Sanayicilerin Konya’yı bir sa-

nayi şehri haline getirdiğini dile 
getiren Kütükcü, seçimlerin Konya 
sanayisine ve şehre hayırlı olması-
nı belirterek “Bu şehrin sanayicileri 
başarı merdivenlerini tırnaklarıyla 
kazıyarak çıktı. Konya’yı net bir sa-
nayi şehri haline getiren sanayicile-
rimiz, Türk sanayisine büyük katkı-
lar sağlıyor. Biz bu katkının daha da 
artması, sanayimizin gelişimini sür-
dürmesi için hizmet bayrağını hep 
birlikte daha yukarılara taşıyacağız. 
Ben Konyalı sanayicilerin her şeyin 
en iyisini hak ettiğine gönülden ina-
nıyorum. Seçimlerimiz Konya sana-
yisine, şehrimize ve ülkemize ha-
yırlı olsun. Rabbim hep birlikte yeni 
bir dönem inşa etmeyi nasip etsin” 
ifadelerini kullandı.

24 MESLEK KOMİTESİNİN ASİL 
ÜYELERİNİN İSİMLERİ İSE ŞU 

ŞEKİLDE YER ALDI;
1-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ

Remar İnşaat 
Polat Madencilik
Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik
Acetler Koyuncu Kömür Yapı
Kabakcı Mermer

2-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Helvacızade Gıda İlaç 
Demirpolat Tarım Ürünleri
Hedefsan Endüstriyel Gıda 

Maddeleri
Çınar Baharat 
Saray Gıda

3-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Arslanoğlu Un Sanayi
Tekbaş Ambalaj
AL-SAN Gıda 
Konya Hediye Un 
Karkent Unlu Mamülleri

4- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Kevser Şekerleme 
Zirve Susam Tahin
Tatlısumaklar Gıda
Nazhan İnşaat Gıda
Zaza Şekerleme

5-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Sürücü Toprak Mahsulleri

Cebel Süt Ürünleri
Alternatif Veterinerlik
Çağlak Tereyağları
Gürbüz Yem Premiks

6-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Elitce Tekstil Makine
Çatlıoğulları Kurumsal İş Elbi-

seleri
Ahmet Özcan Isı Sanayi
Juki Konfeksiyon
Çalışlar Tekstil

7-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Özarpa Ayakkabıcılık 
Eryılmaz Carfıer
Pekmezci Deri Ürünleri

Ali Söyler Ayakkabı
Çetintaş Kunduracılık

8-MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Damla Ofset 
Rahim Yaman Yamanlar Or-

man Ürünleri
Oktut Orman Ürünleri
Asiller Mobilya
Orpa Orman Ürünleri

9- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Saraçoğlu Boya

TBP Otomotiv
Safa Tarım
Köylü Lastikleri
Meteor Boya 

10- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Çağlayan Plastik Ambalaj
Gülen Yapı Malzemeleri
Önpen PVC Metal
Mapa Metal 
Piltar Plastik

11- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Şekeroğlu Kimya
Petek Kalıp
Konya Özgül Ambalaj
Elitkon Plastik Ambalaj
Asya Plastik

12- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Arslan Otomotiv
Konya Çimento Sanayi
Necipoğulları İnşaat Taş Yapı
Likit Madencilik
Erdinç Hazır Beton

13- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Mehmet Özen Makine 
Kayahan İç ve Dış Ticaret
FMC Hidrolik
Esmaksan Eser Makine
Simya Hidrolik

14- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Ardemir Döküm
Koçak Metaruluji
Kondöksan Döküm
Kağan Döküm
Nurdöksan Döküm
Akmersan Otomotiv
Ekdöksan Döküm

15- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Konya Saraylı Madeni Eşya
Tekelioğlu Cıvata
Hakiş Çelik Boru
Önder Metal
Seçkinler Metal Sanayi 
Atalet Yapı
İSBA METAL

16- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Çiftsan Botanik 
Özolgun Elektrik
Samur Elektrik
Özkardeşler Elektrik
İkaz Elektrik

17- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Motus Otomotiv
Güneş Motor Supapları

Yeni Ağırbaşlı Piston
Dİ-SAN Otomotiv
Voldi Otomotiv

18- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Hidrokon Konya Hidrolik Maki-

ne 
SRL Asansör 
VİNÇ-MAK-SAN Makine
AKC Hidrolik
SMAS Makine Asansör

19- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
İyibildirenKarasör
Serin Treyler
Uysal Remork Dönerleri
4K Prefabrik 
Kökenler Karasör

20- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
İSFUR Otomotiv Elektronik
Mustafa Ceylan Endüstri
Yüksel Balatacılık
Selamoğulları Otomotiv
N-A Koçlar Otomotiv

21- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Sarıtaş Motor Yenileme Maki-

neleri
MVD İnan Takım Tezgahları
TOS-SAN Makine
Hürsan Hidrolik
Değerli Makine

22- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Birleşim Tarım Makineleri 
Harmak Ziraat Makineleri
Önallar Tarım 
Özyeşilyurt Tarım
Özduman Tarım Makineleri

23- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
İntermak Makine
Unormak Değirmen Makineleri
Genç Değirmen Makineleri 
OR-TAŞ Değirmencilik
Memak Plastik

24- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Seha İnşaat Mühendislik 
Koçsan Isı Sanayi 
Gültekinler Oto Klima 
Derya Güneş Kollektörleri
Akkaya Isı Makineleri

n HÜSEYİN MENEKŞE
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KSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri gerçekleştirildi. 24 meslek komitesinin yer aldığı seçimde KSO Başkanı Memiş Kütükcü,  güven taze-
ledi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği seçimin ardından konuşan Başkan Kütükcü, kardeşlik ruhu içerisine çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi 

‘Değer üretmeyi sürdüreceğiz’

Konya Sanayi Odası’nın ülke sanayisine hizmet ettiğini dile getiren Başkan Memiş 
Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak birlik ve beraberlik içerisinde, şölen havasın-
da bir seçim daha gerçekleştirdik. 24 meslek komitemizin tamamında tek liste ile 

gittiğimiz seçimlerimize katılarak oy kullanan tüm 
sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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KTO’da Yönetim Kurulu seçimleri tamamlandı, mevcut Başkan Selçuk Öztürk güven tazeledi. “Her gün daha çok çalışma gayretinde olacağız” di-
yen Başkan Öztürk, “ Ahiliğin, düsturuyla her zaman doğru olacağız ve üyelerimiz için, şehrimiz için, ülkemiz için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı

‘Ülkemiz için çok çalışacağız’
Konya Ticaret Odası (KTO)’da 

geçtiğimiz cumartesi günü yapılan 
Meslek Komitesi seçimlerinin ar-
dından oluşan yeni Meclis üyeleri-
nin gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu 
seçimleri tamamlandı. Tek listeyle 
gidilen seçimlerde yeniden Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilen KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk güven taze-
ledi. 

Konya Ticaret Odası’nın 7 Ni-
san’da yapılan Meslek Komitesi se-
çimlerinin ardından Yönetim Kurulu 
ile Meclis Başkanlık Divanı seçimleri 
de tamamlandı. Yeni Meclis Üyeleri 
tarafından yeniden Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçilen KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, güven tazeledi. KTO 
Meclisi en yaşlı üye Abdullah Ka-
bak’ın başkanlığında yaptığı ilk top-
lantısında Ahmet Arıcı’yı da Meclis 
Başkanı seçti.

Meclis Başkanlığı görevine ye-
niden seçilen Ahmet Arıcı yaptığı 
teşekkür konuşmasında, “Odamız 
örnek bir şekilde birlik ve beraberlik 
içerisinde seçimlerini gerçekleştirdi. 
Yeni dönemde birlikte şehrimize hiz-
met edeceğiz” dedi.  

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de 
Meclis Üyelerine hitaben bir teşek-
kür konuşması yaptı. Başkan Öztürk, 
“Konya Ticaret Odası’nın büyüklü-
ğüne, temsil ettiği üyelerine yakışır 
bir şekilde girmiş olduğumuz seçim 

sürecini bugün itibariyle tamamla-
mış bulunmaktayız. Seçimlerimizde 
Şahsıma ve Yönetim Kurulumuza 
göstermiş olduğunuz teveccüh için 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Geçtiğimiz hafta Konya Ticaret 
Odası Meclisine seçilen arkadaşları-
mızla bugün gerçekleştirdiğimiz se-
çimlerimizde yönetim kurulumuza, 
meclis başkanlık divanımıza, komis-
yonlarımıza ve TOBB delegeliğine 
seçilen arkadaşlarımızı da kutluyor 
yeni dönemde başarılar diliyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Meclis üyelerimizin, hizmet maka-
mı olan bu yerlerde bir bayrak yarışı 
inancıyla görevlerini hakkıyla yeri-
ne getireceğine inancım tamdır. İki 
günü eşit olan zarardadır Hadis-i 
Şerifindeki uyarıyı dikkate alarak 
her gün daha çok çalışma gayretinde 
olacağız. İnancımızdan, ahlakımız-
dan, gelenek ve göreneklerimizden 

taviz vermeden, Ahiliğin, doğru ok 
menzil alır düsturuyla her zaman 
doğru olacağız ve üyelerimiz için, 
şehrimiz için, ülkemiz için çok ça-
lışacağız. Konya Ticaret Odası yeni 
dönemde de üyelerinden alacağı 
güçle; birlik ve beraberlik içerisinde 

Konya’ya ve ülkemize hizmet üret-
meye devam edecektir. Bugün Kon-
ya; küresel ticarete entegre olmuş, 
dünyanın sayılı ticaret merkezlerin-
den biridir. Uluslararası ticaretiyle 
Konya, Türkiye’nin hedeflerinde mo-
tor olmuştur. Şehrimizin bu başarısı 
Konya Ticaret Odası’nın gecesine 
gündüzüne katan, her türlü cefaya 
katlanan, vefakâr üyeleri sayesinde-
dir. Şehrimiz ve ülkemiz için yap-
tıkları büyük katkıdan dolayı Allah 
hepsinden razı olsun. Müteşebbisle-
rimizin başarısı öyle büyük bir başarı 
ki en büyük düşmanımız olan yüksek 
faiz ve yüksek kura rağmen çalışıyo-
ruz, üretiyoruz, yatırım yapıyoruz, is-
tihdam sağlıyoruz. Her şeye rağmen 
ülkemizi yüzde 7,6 büyütüyoruz. 
Buradan çağrım; Anadolu müteşeb-
bisinin önüne set olan yüksek faizleri 
düşürün. Tüm dünya, Türkiye’den 
faiz artırımı beklerken; şimdi biz faiz 

indirimi bekliyoruz. Gerekirse üyele-
rimizle birlikte daha çok çalışmaya 
hazırız.  2013 Mayıs ayında Gezi Par-
kı olayları ile başlayan, 17/25 Aralık 
yargı darbesi girişimi, MİT tırlarının 
durdurulması, Kobani olayları, 15 
Temmuz darbe girişimi ihaneti ve 
terör eylemleri ile küresel ve işbirlik-
çileri ulusal yapıların aslında ekono-
mimize özellikle de yükselen Anado-
lu ekonomisine zarar vermek amacı 
taşıdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Ekonomimize karşı tüm bu oyunları, 
dik durarak, daha çok çalışarak ber-
taraf edeceğimizi yüksek sele ifade 
ettik. Bugün de daha çok çalışmaya 
hazırız; yeter ki Anadolu ekonomisi-
nin helal alın terini yüksek faizlerle 
küresel tefecilere yedirmeyin. Şunu 
kararlılıkla ifade ediyoruz ki Konya 
Ticaret Odası olarak bir yandan üye-
lerimizin ticaret hayatında yaşadığı 
sıkıntıları giderecek, bir yandan da 

şehrimiz ekonomisine katkı sağlaya-
cak projelerimizi yürütmeye devam 
edeceğiz. Konya Ticaret Odası çatı-
sı altında kurulan Üniversitemizin, 
Vakfımızın, Fuar Merkezimizin, Kon-
ya ve ülke ekonomisine katkısını bu 
dönemde artıracağız. Mesleki Eğitim 
Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Stra-
tejik Araştırmalar Merkezi yatırımla-
rımızı da yeni dönemde tamamlaya-
rak Odamıza bağlı bu altı kurum ile 
bütünleşik bir yapıda Odamıza özgü 
oluşturduğumuz bir sistemle; kendi 
ekonomisine sahip, kendi teknolojisi-
ni ve fikrini üreten bir kurum olma 
hedefinde aldığımız büyük mesafeyi 
daha da ileri götüreceğiz. Bu yapı ile 
şehrimiz beşeri sermayesinin geliş-
tirilmesine ve Konya ekonomisinin 
ilerlemesine büyük katkı sunmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Resmi olmayan kesin sonuçlara 
göre yeni Yönetim Kurulu şu isim-
lerden oluştu:

Başkan: Selçuk Öztürk
Üyeler: Mustafa Büyükeğen, 

Hasan Hüseyin Karapınar, Fahret-
tin Doğru, Metin Sağlam, Ramazan 
Erkuş, Murat Çankırlı, Hasan Yılmaz, 
Ahmet Keresteci, Fahreddin Özkul, 
Mehmet Çakır.

Konya Ticaret Odası’nın yeni Yö-
netim Kurulu ilk toplantısında kendi 
arasında görev dağılımı yapacak.
n HABER MERKEZİ 

KTB’de Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeliği ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri yapıldı.  Yeniden KTB Başkanlığı görevi getirilen 
Hüseyin Çevik, hizmet anlayışlarında istişare ve ortak aklı hep merkeze aldıklarını belirtti. KTB’nin yeni Meclis Başkanı ise M. Namık Köklüsoy oldu

Çözüm odaklı hizmete devam
Konya Ticaret Borsası’nın 7 

Nisan 2018 tarihinde gerçekleşti-
rilen meslek komitesi asıl ve ye-
dek üyeleri ile ve Borsa meclis asıl 
ve yedek üyeliği seçimleri sonra-
sında geçtiğimiz gün Konya Tica-
ret Borsası’nın Yönetim Kurulu, 
Disiplin Kurulu, TOBB Delegeliği 
ve Meclis Başkanlık Divanı seçim-
leri yapıldı. 

En yaşlı üye Adnan Hekimoğlu 
başkanlığında toplanan Konya Ti-
caret Borsası Meclisi’nde, yapılan 
oylama ile meclis başkanlığına M. 
Namık Köklüsoy, meclis başkan 
yardımcılıklarına Erkut Gürbüz 
ve Özkan Taşpınar, katip üyeliğe 
Mustafa Küçükiplikçi seçildi.

Konya Ticaret Borsası Meclis 
Başkanlığı’na seçilen M. Namık 
Köklüsoy, geçmişte olduğu gibi 
bugün ve yarın da birlik ve be-
raberlik içerisinde Türk ve Kon-
ya tarımına, tarımsal ticaretine 
değer katmak için çalışacaklarını 
söyleyerek, meclis üyelerine te-
veccühlerinden dolayı teşekkür 
ederek, hep beraber başarılı bir 
dönem geçirmeleri temennisinde 
bulundu.

Yapılan oylama sonucunda ise 
Konya Ticaret Borsası’nın yeni 

yönetim kurulu; Hüseyin Çevik, 
Mehmet Büyükalim, Bahri Kara-
pınar, Kazım Küçükçöğen, Musta-
fa Topcu, Mustafa Akdoğan, Ser-
vet Kayısı’dan oluştu.

HER ZAMAN ÇÖZÜM 
ODAKLI OLDUK 

Konya Ticaret Borsası Başka-
nı Hüseyin Çevik, meclis üyele-
rine hitaben yaptığı konuşmada, 
birlik ve beraberliğin önemine 
değinerek, hizmet anlayışlarında 
istişare ve ortak aklı hep merkeze 
aldıklarını belirtti. Başkan Çevik, 
konuşmasında şunları kaydetti: 
“Başkanlık görevini Milletvekili-
miz Muhammet Uğur Kaleli’den 
devraldığımız 2015 yılından bu 

yana hep bir-
likte yönetim 
k u r u l u m u z , 
meclisimiz, ko-
mitelerimiz ve 
tüm üyelerimiz-
le borsamız adı-
na kalıcı eser-
ler bırakmak, 
borsamızı daha 
modern hale ge-
tirmek, mevcut 
çalışmalarımızı 
devam ettirmek 
için azimle ve 
hakkaniyetle 
çalışmaya özen gösterdik.  Tüm 
üyelerimizle iletişim halinde ola-

rak sorunları-
mıza daha hızlı 
çözüm aradık. 
Her zaman 
çözüm odak-
lı düşünerek; 
üyelerimizden 
gelen talepleri 
her platformda, 
ortak akılla, en 
yüksek sesle 
dile getirmek-
ten hiç kaçın-
madık. Çünkü 
gücümüzü on-
lardan aldık. 

Ortaya koyduğumuz başarı ve ka-
zanımlar sadece bizim değil, hepi-

mizin başarısıdır.”
2023 HEDEFİNDE ÜZERİMİZE 
DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ
Çevik, “Geçmişte olduğu gibi 

gelecekte de üretici, tüccar ve 
sanayici adına sürdürülebilir bir 
tarımsal üretim ve tarımsal tica-
ret için,  tarım ve tarımsal ticareti 
geliştirmeyi, bu alandaki altyapı 
ve üstyapı unsurlarını modernize 
etmeyi, üyelerimizin refah sevi-
yesini ve rekabetini artırmayı he-
defliyoruz. Yeni Türkiye’nin 2023 
hedeflerinde üzerimize düşen 
görevi yapmaya devam edece-
ğiz. Sektöründe söz sahibi dost-
larımız bu çatı altında üzerlerine 
düşeni hakkıyla yerine getirdiler. 

Görevlerini devreden veya kendi 
isteğiyle yeniden aday olmayan 
arkadaşlarımız oldu. 

Kendileriyle birlikte çalışmak-
tan, mesai arkadaşım olmaların-
dan büyük onur duydum. Allah 
hepsinden razı olsun. Yeni dö-
nemde hizmet bayrağını teslim 
alan siz değerli kardeşlerimizin, 
daha iyisini yapmak için çalışa-
caklarına inancım tamdır. 

Allah hepimizin yardımcısı ol-
sun. Bu vizyonda çalışmaya bizleri 
layık gören üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Borsamız organ seçim-
lerinin Konya’mıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor; göreve de-
vam eden, yeni başlayan, görevi 
değişen arkadaşlarımıza başarılar 
diliyor, görevini devreden arka-
daşlarımıza yaptıkları hizmetler-
den dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi. 

KTB Yönetim Kurulu şu isim-
lerden oluştu:

Başkan: Hüseyin Çevik
Yönetim Kurulu Üyeleri: Meh-

met Büyükalim, Bahri Karapınar, 
Kazım Küçükçöğen, Mustafa Top-
cu, Mustafa Akdoğan, Servet Ka-
yısı
n HABER MERKEZİ 

Konya Ticaret Borsası Başkanı
Hüseyin Çevik

KTO Başkanı Selçuk Öztürk 
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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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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Çocuk istismarı iddiası
ile 3 kişi tutuklandı 

12 ayrı suçtan tutuklandı,
5 olayın daha faili çıktı 

Seydişehir’de 14 yaşındaki kız 
çocuğuna cinsel istismarda bulun-
dukları iddiası ile gözaltına alınan 
5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, 
çocuğun arkadaşına attığı mesajı 
arkadaşının babasının görmesiyle 
ortaya çıktı.  İddiaya göre, 14 ya-
şındaki kız çocuğu, kız arkadaşına 
kendisine cinsel istismarda bulu-
nulduğu yönünde mesaj çekti. Kız 
arkadaşının cep telefonuna gelen 
mesajı gören arkadaşının babası 
polise giderek ihbarda bulundu. 

Kız çocuğunun alınan ifadesinden 
sonra harekete geçen polis, E.Ç., 
R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.’yi gözal-
tına aldı. Seydişehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde ifadeleri tamam-
lanan 5 şüpheli adliyeye sevk edil-
di. Çıkarıldıkları mahkemece Y.D. 
ve S.Ç. denetimli olarak serbest 
kalırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuk-
landı.  Tutuklanan şahıslar Seydi-
şehir Devlet Hastanesinde yapı-
lan sağlık kontrolünün ardından 
cezaevine gönderildi.  n İHA 

Isparta ve Konya’da karıştığı 
12 cinsel taciz ve hırsızlık suçla-
rından tutuklanan şahsın 5 olayın 
daha faili olduğu ortaya çıktı.  Edi-
nilen bilgiye göre, 12 cinsel taciz 
ve hırsızlık suçlarından tutuk-
lanan C.Ö.’nün (34), 19 Mart’ta 
gece vakti Gülevler Mahallesi’nde 
bir okuldan çelik kasayı açarak 
hırsızlık yaptığı, aynı tarihte Bin-
birevler Mahallesi’nde bir okul 
kantininden para çaldığı, 12 Ni-
san’da gece vakti Yedişehitler 
Mahallesi’nde bir kız öğrenci yur-
dunda hırsızlığa teşebbüs ettiği ve 

aynı tarihte yine gece saatlerinde 
Bağlar Mahallesi’ndeki bir kız yur-
dundan 2 ayrı adet laptop çaldığı 
ortaya çıktı. 

Isparta kent merkezinde 19 
Mart ile 12 Nisan arasında ger-
çekleşen toplam 5 ayrı faili meç-
hul hırsızlık olayının faili C.Ö.’nün 
kiralık bir araç kullandığı ve tek 
başına hareket ettiği tespit edildi. 
Zanlı hakkında, aydınlatılan olay-
lar sonrasında tespit edilen ve suç 
dosyalarıyla ilgili cezaevinde ayrı-
ca bir soruşturma yapılacağı belir-
tildi.   n İHA 

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öztürk, “Havanın içerisinde bulunan gaz 
ve partiküller beyin dokusuna yerleşerek, beyin gelişimine zarar veriyor” dedi 

Akşam saatlerinde bir düğünde 
havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine 
olay yerine giden polis ekiplerine, 
bir grup bıçakla saldırdı. Olay, saat 
23.00 sıralarında merkez Karatay 
İlçesi Hasandedemescit Mahallesi 
Akçakıllar Sokak meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre polisi arayan 
vatandaşlar mahalledeki düğünde 

bazı kişilerin havaya rastgele ateş 
açıldığını belirtti. İhbar üzerine so-
kak üzerindeki düğüne giden polis 
ekipleri düğün sahiplerini, silah 
atılmaması konusunda uyararak 
sokaktan ayrıldı. Bunun üzerine 
düğün sahipleri uyarılara aldırma-
yarak, düğüne devam etti. Tekrar 
mahalleye giden polis ekibi, bıçaklı 

ve sözlü saldırıya uğradı. Saldıran 
grup kalabalık ve karanlıktan fay-
dalanarak olay yerinden koşarak 
kaçtı. Bu sırada düğündeki vatan-
daşlarla polis arasındaki tartışma-
nın büyümesi üzerine olay yerine 
çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Olay 
yerine gelen polis ekipleri durumu 
kontrol altına alarak sokak üzerin-

deki kalabalığı dağıttı. Olay yerinde 
inceleme yapan polis, sokak üzerin-
deki araştırmasında yaklaşık 100 
adet boş mermi kovanı bulması 
dikkat çekti. 

Polis, olaya karışan şüpheli veya 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı.
n İHA 

‘Kirli hava çocukları
 olumsuz etkiliyor’ 

Türk Nöroloji Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 
beyindeki damar tıkanıklıklarının 
yüzde 30’una hava kirliliğinin se-
bep olduğunu belirterek, “Yapılan 
bilimsel çalışmalara göre, hava 
kirliliği çocuklarda beyin gelişim 
bozukluğuna yol açıyor. Havanın 
içerisinde bulunan gaz ve parti-
küller beyin dokusuna yerleşerek, 
beyin gelişimine zarar veriyor. Bu 
yüzden havayı kirleten faktörlerin 
azaltılması gerekiyor” dedi.

Öztürk, hava kirliliğinin be-
yin sağlığını olumsuz etkilediğini 
söyledi. Her 100 inme vakasın-
dan 30’unun hava kirliliğinden 
kaynaklandığına dikkati çeken 
Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu: 
“Nörolojik hastalıklar sağlık yü-
künün yüzde 11’ini oluşturuyor. 
Beyindeki damar tıkanıklıklarının 
yüzde 30’una hava kirliliği sebep 
oluyor. Yani kirli hava faktörünü 
ortadan kaldırdığımızda 100 ki-
şiden 30’u hastalıktan korunmuş 
olacak. Çünkü hava kirliliği yal-
nızca beyin sağlığı değil demans, 
beyin damar hastalıkları ve par-
kinson hastalığına da yol açıyor. 
Çok düşük hava kirliliğinde bile 
bunun etkilerini görmek müm-
kün.”

Öztürk, hava kirliliğinin te-
mel nedenlerine de değinerek, 
“Endüstriyel atıkların minimum 
olacak ve tarım alanlarının hava 
kirliliğine yol açmayacak şekil-
de düzenlenmesi gerekiyor. Ki-
şisel hava kirliliği de bu noktada 
önemli. Herkesin kendi iç ve dış 

ortamdaki havasını temiz tutması 
gerekiyor. ‘Ben dışarıda sigara iç-
tim, içeride kimseye zarar verme-
dim’ diye bir durum söz konusu 

değil” diye konuştu.
HAVA KİRLİLİĞİ ÖZELLİKLE 

ÇOCUKLARI ETKİLİYOR
Hava kirliliğinin özellikle ço-

cukları etkilediğini vurgulayan 
Şerefnur Öztürk, şöyle devam 
etti:  “Yapılan bilimsel çalışmalara 
göre, hava kirliliği çocuklarda be-
yin gelişim bozukluğuna yol açı-
yor. Havanın içerisinde bulunan 
gaz ve partiküller beyin dokusuna 
yerleşerek, beyin gelişimine zarar 
veriyor. Bu yüzden havayı kirle-
ten faktörlerin azaltılması gereki-
yor. Bebek daha doğmadan anne 
karnında bile gelişim bozukluğu-
na yol açabiliyor. Bu yüzden anne 
ve babalar çocuklarını büyüttük-
leri ortamda hava kirliliğine dik-
kat etmelidir. Yine temiz hava-
nın olduğu yerler tercih edilmeli, 
sigara kullanılmamalı ve organik 
yakıtlar tercih edilerek bu durum 
bir nebze olsun önlenmelidir.”

ÇEVRE DÜZENLEMESİ TEMİZ 
HAVAYI ARTIRACAK ŞEKİLDE 

YAPILMALIDIR
Öztürk, Dünya Nöroloji Fede-

rasyonunun, bu yıl Dünya Beyin 
Günü’nün konusunu “Beyin sağ-
lığı için temiz hava” olarak be-
lirlediğine işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Bu yüzden çevreyi kir-
letmeden enerji üretmenin yolları 
aranmalıdır. Çalışma ortamınız-
dan temiz hava almak için dışa-
rıya çıktığımızda zaten dışarıda 
çok fazla temiz hava bulamayabi-
liyoruz. Bunun yanında insanların 
bina önlerinde de sigara içmesi 
bu durumu daha da olumsuz et-
kiliyor. Bu konuda da farkındalık 
sağlanmalıdır. Çevre düzenlemesi 
temiz havayı artıracak şekilde ya-
pılmalıdır.”
n AA

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Düğün magandaları polislere saldırdı  

Bir kişi yüzü maskeli iki şahıs tarafından 
satır ile saldırıya uğrayarak yaralandı. 
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Kara-
tay ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Rama-
zan K. Saman Pazarı otobüs duraklarının 
olduğu yere aracını park edip aşağı indiği 
sırada yüzü maskeli iki kişinin saldırısı-
na uğradı. Satırla gerçekleşen saldırıda 
şahıs başından ve ayaklarından yaralandı. 
Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay 
yerine giden ambulansta ilk müdahalesi 
yapılan şahıs Konya Numune Hastanesi-
ne kaldırıldı. Ramazan K.’nın başında 20 
santimetre kesik oluştuğu, bacağında da 
satırla iki ayrı yerden yaralandığı öğrenildi. 
n İHA 

Kulu ilçesinde meydana gelen trafik ka-
zasında 7 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı 
Değirmenözü ve Ağılbaşı Mahallelerini 
birbirine bağlayan yolda meydana geldi. 
Servet T. idaresindeki 42 JA 342 plakalı 
otomobilin lastiğinin patlaması sonucunda 
araç yol dışına çıkarak takla attı. Kazada 
otomobil sürücüsü ile birlikte 3’ü çocuk 7 
kişi yaralandı. Ambulanslarla Kulu Devlet 
Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
n İHA 

Satırla saldırıya
uğradı, yaralandı

Kulu’da trafik
kazası: 7 yaralı 

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi so-
nucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 2 
kişi yaralandı.  Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhammed İkbal 
Caddesi’yle Kudüs Caddesi kesişiminde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Halit G. idaresindeki 42 BYR 33 
plakalı otomobille Kudüs Caddesi üzerinde seyir halin-
deyken, Muhammed İkbal Caddesi’ne döndüğü sırada 

otomobili kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası araç 
sürücüsü Halit G. ile Derya Ç. yaralandı. Kazayı gören 
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil 
Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekip-
lerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla 
Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ya-
ralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.  n İHA 

Kontrolden çıktı, takla attı
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Miraç Kandili nedeniyle yurdun 
dört bir yanında olduğu gibi Konya’da 
bulunan camilerde kandil progra-
mı düzenlendi. Vatandaşlar camileri 
doldurdu. Düzenlenen programlarda 
Kur’an-ı Kerimler, mevlitler okundu, 
dualar edildi. Miraç Kandili’nde Müs-
lümanlar ellerini Sema’ya açarak af 
diledi, vatanımız için dua etti.  Kandil 
gecesinde Mevlana Müzesi başta ol-
mak üzere Konya genelinde bulunan 
camiler doldu taştı. Miraç Kandili’nde 
elleri semaya açan binlerce Müslü-
man ‘af’ diledi. 

İbrahim Hakkı Konyalı Camii’n-
deki Miraç Kandili programına katılan 
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpı-
nar da Miraç’ın hüzün ve elem dolu 
günlerden geçmekte olan Resûl-i 
Ekrem’in, Rabbi tarafından teselli 
edildiği ve huzura kabul buyrulduğu 
gece olduğunu belirtti. “Miraç Sev-
gili Peygamberimizin Allah’ın izni ve 
keremiyle önce Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksa’ya, oradan da sonsuz 
kudretin ayetlerini müşahede etmek 
üzere semaya yükseltildiği yolculuk-
tur. Mekke ile Kudüs arasındaki mu-
kaddes bağı korumanın, Rabbimizden 
gelen davete icabet ederek her adım-
da O’na yaklaşmanın adıdır. Yücelme, 
maddeden uzaklaşarak manaya eriş-
me, süflî olandan vazgeçip ulvî olana 
yönelme çabasıdır” diyen Akpınar, 
“Savaşın ve zulmün kol gezdiği İs-

lâm coğrafyasında güvenin, huzurun, 
emniyet ve hürriyetin yeniden hâkim 
olması, Müslümanların miraç değer-
lerini benimsemesiyle mümkün ola-
caktır. Sadece İslâm dünyasının değil, 
bütün bir insanlığın yücelmesine ve 
yükselmesine engel teşkil eden prob-
lemler ancak miraç değerleriyle aşıla-
caktır. İnsanlık; ahlâkına, hukukuna, 
sorumluluğuna kısacası insanlığına 
sahip çıktığında yeryüzünün şerefli 
halifesi olacaktır” ifadelerini kullandı. 
İNŞALLAH İSLAM DÜNYASI’NDAKİ KAN 

VE GÖZYAŞI SONA ERER
Vatandaşlar Konya’da bulunan 

Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi Türbesi 
ve Sadrettin Konevi Türbesi’ni ziya-
ret ederek dua etti. Hz. Mevlana’nın 
türbesine ziyarete gelen vatandaşlar, 
Miraç Kandili nedeniyle duygularını 
şu şekilde paylaştı: “Miraç, insanlığın 
kurtuluşu için gönderilen Peygamber 
Efendimize (S.A.V.) semaya yaptırı-
lan hikmet yüklü, mukaddes ve ma-
nevi bir yolculuktur. Bu yolculukla 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Mes-
cid-i Haram’dan başlayıp, Mescid-i 
Aksa’ya oradan da Yüce Yaradan’a 
ulaşarak, aynı zamanda insanlığın da 
önüne açılan sınırsız bir yükseliş yaşa-

mıştır. Yüce Peygamberimizin büyük 
mucizelerinden olan Miraç mucizesi, 
Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatıl-
mış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir 
şekilde ortaya konmuş ve beşeri his-
lerden tertemiz bir kulluğa, en yüce 
mertebeye yükseliş mucizesidir. Bu 
aylar İslamiyet için kardeşlik ayların-
dadır. Çok sevinçliyiz. Ne mutlu Allah 
bizi bu günlere eleştirdi. İnşallah bu 
mübarek günde, İslam Dünyası’nda-
ki kan ve gözyaşı sona erer. Konya’da 
mübarek gecelere bir başka yaşanı-
yor. Allah herkesin dualarını kabul 
etsin.”   n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Miraç Kandili Konya’da coşkuyla kutlandı. Müslümanlar Miraç Kandili’ni icra etmek için camilere akın etti

Miraç coşkusu yaşandı 

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursla-
rı ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri tarafından merkez ve 
ilçelerdeki şubelerde hanımla-
ra özel Mirac Kandili program-
ları düzenlendi. Programlarda 
Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) ile Aile Sanat ve Eği-
tim Merkezleri (ASEM) tara-
fından mübarek Mirac Kandili 
dolayısıyla “Rahmana Yükse-
liş” isimli program düzenlendi. 

Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programa Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’in eşi Fatma 
Akyürek ile KOMEK ve ASEM 
yönetici, öğretmen ve kursi-

yerleri katıldı. 
Konya merkez ve ilçelerde-

ki KOMEK ve ASEM şubeleri 
de farklı programlar düzenle-
yerek mübarek gecenin ruhu-
na uygun yaşanmasına vurgu 
yaptılar. Manaca zengin et-
kinliklerle dolu programlarda, 
Peygamber Efendimizin örnek 
hayatını anlatan slayt göste-
rileri, Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve Nat-ı Şerifler okundu. Kreş 
öğrencilerinden oluşan ilahi 
grupları birbirinden güzel ila-
hiler seslendirdi. Programda 
Peygamber Efendimizin hayatı 
ile ilgili soru cevap yarışmaları 
düzenlendi. 

Programların sonunda kur-
siyerlerin okuduğu hatimlerin 
duaları yapılarak Sakal-ı Şerif 
ziyarete açıldı.
n HABER MERKEZİ 

KOMEK ve ASEM’lerde Mirac 
Kandili coşkusu yaşandı 
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

*  LİSE - MESLEK 
LİSESİ MEZUNLARI
* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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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.

Adres:  2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu/Konya 
Telefon:  0 332 239 07 61 (pbx)  /  info@filkar.com.tr

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Ürün ve üretim kontrol metodolojisine uygun olarak; talaşlı imalat ve montaj
  hattında ürün proses kontrol, lojistik hattında final kontrol proseslerinin ölçüm
  sistemleri analizleriyle birlikte  doğrulamalarının gerçekleştirilmesi.
Personel Sayısı :  1
Aranan Nitelikler :
 • Endüstri Meslek Lisesi , Meslek Yüksek Okulu ve/veya Mühendislik Fakültesi mezunu,
 • 21-35 yaş arası,
 • Görev aldığı proses içerisinde oluşacak kalite sorunlarının etkin çözümü ve raporlanması,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

MONTAJ OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve süspansiyon sistem valflerinin teknik
       şartnamelere uygun olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  6
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere,
 • Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

ÜRETİM OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak CNC proseslerinin tanımlı
   olan süreçlere  uygun olarak yürütülmesi.
Personel Sayısı :  4
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tercihen CNC programlamaya hakim,
 • Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
 • Ölçü aletlerine hakim,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

TEKNİK RESSAM TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Ürün ve üretim yönetimine uygun olarak iki ve üç boyutlu teknik resimlerin
  hazırlanması mevcut dokümanların revizyonları ve koordinasyon takibi ile
  prototip ve ön seri ürünlerin teknik şartname gerekliliklerine, standartlarına
  uygun olarak dokümanların hazırlanması ve yayını
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • Teknik lise mezunu veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • 21-35 yaş arası,
 • Autocad ve/veya Pro Engineer programlarına hakim
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

DEPO OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Depo ve lojistik proseslerinde teknik şartnamelere uygun olarak tanımlı olan 
   süreçlerin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşları 

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 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

u MAKİNE MÜHENDİSİ
u TARIM MAKİNALARI
      MÜHENDİSİ
u MAKİNE TEKNİKERİ
u TARIM MAKİNE
      MONTAJ ELEMANLARI
u KAYNAKÇILAR
u TRAKTÖR TAMİR USTALARI
u HİDROLİK SİLİNDİR
    MONTAJ ELEMANLARI
u CNC TORNA, CNC DİK
     İŞLEM PROGRAMCILARI

     ALINACAKTIR.

ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi. Büyükkayacık Mah. 406. Sokak. No:4 Karatay/KONYA

ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

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
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•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA

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

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME çalışabilecek BAY-BA-

YAN personel alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI OLARAK 
ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 
İHTİYACIMIZ VARDIR.

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya 0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Tel: 0332 342 64 90

Adres: ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 

410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

4 Şehir içinde ve dışında ürün 
dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 

ve SRC Belgesine sahip deneyimli 
ŞOFÖR; 

4 Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 
personel alınacaktır.

Müracaat şahsen yapılacaktır

Firmamız Bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 
158
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Selçuklu Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Konya’nın en bü-
yük kültür projesi “Selçuklu Torun-
ları Ecdadla Buluşuyor” organizas-
yonunda 3. etap sürüyor. 30 bine 
yakın öğrencinin yer aldığı organi-
zasyon kapsamında ilçede eğitim 
gören 10. Sınıf öğrencileri ecdadı 
ziyaret ederek Çanakkale’yi daha 
yakından tanıma fırsatı buluyorlar.
Bağımsızlık uğruna103 yıl önce “ya 
istiklal ya ölüm” anlayışıyla canı 
pahasına mücadele veren ecdadın 
kahramanlıklarına tanıklık eden 
Selçuklu Torunları yine aynı gün 
içinde uçakla Konya’ya dönerek zi-
yaretlerini tamamlıyorlar. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’da kahraman ecdada 
ve şehitlere dua etmek amacıyla 
Çanakkale turuna katılan kafileyi 
yalnız bırakmadı. 

GENÇLER KAHRAMAN 
ECDADA DUA ETTİ

Çanakkale’detur otobüsleri ve 
rehberler eşliğinde karşılanan Sel-
çuklu Torunları daha sonra feribot 
ile Gelibolu Yarımadası’na geçti. İlk 
ziyaretini Sultan Abdülhamid Han 
tarafından yaptırılan ve Çanakka-
le’yi geçilmez kılan tabyalardan 
Hamidiye Tabyasını ziyaret eden 
kafile burada tiyatro sürprizi ile kar-
şılaştı. Sultan Abdülhamid Han ve 
dönemin zorlu koşullarını anlatan 
duygusal gösteri öğrencilerine duy-
gu dolu anlar yaşattı.

Daha sonra şanlı kahramanlık 
mücadelelerinin yaşandığı savaş 
cephelerini tek tek gezen Selçuk-
lu Torunlarına gezi boyunca alan 
kılavuzları tarafından Çanakkale 
Savaşları hakkında bilgiler verildi. 
Ecdadın kahramanlıklarına yerinde 

şahitlik eden kafile ecdada dua etti. 
Öğle yemeğini Alçıtepe Köyün-

de yiyen kafile ziyaretin öğleden 
sonraki kısmına Selçuklu Belediye-
since yapılan 1915 Sahra Hastane-
si ve Açık Hava Müzesi ile devam 
ettiler. Anzak Koyu ve 57. Alay Şe-
hitliği de ziyaret edilirken, Çanak-
kale Destanı Tanıtım Merkezi’nde 
Çanakkale Savaşı sahnelerinin 3 
boyutlu olarak anlatıldığı 1 saatlik 
tarih yolculuğu yapıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ‘ın açılışını yaptığı, 
Selçuklu Belediyesi tarafından inşa 
edilen1915 Sahra Hastanesi ve 
açık hava müzesi tüm ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu. Tarihi Gelibolu Ya-
rımadası’nda Alçıtepe Köyü mevki-
inde yer alan 1915 Hastanesi sava-

şın en şiddetli olduğu dönemlerde 
ağır yaralı olan binlerce askere şifa 
dağıtması ile biliniyor.Selçuklu Be-
lediyesi tarafından Çanakkale’ye 
kazandırılan ve savaş yıllarını en iyi 
şekilde anlatan aslına uygun figür-
lerin yer aldığı sahra hastanesi ve 
açık hava müzesi savaşın ne denli 
gerçekleştiğini anlatıyor. Açık Hava 
Müzesinin ve Sahra Hastanesinin, 
ağır savaş şartlarını birebir betim-
lediğini ifade eden Başkan Altay, 
“Burada o dönemin şartlarında as-
kerlerimizin nasıl tedavi edildikle-
rini, hangi imkânlarlaameliyatların 
nasıl yapıldığını adeta yaşıyoruz. 
Ecdada vefa olarak bizimde bir 
katkımız nasip oldu. Dünyanın ve 
ülkemizin her bölgesinden buraya 
gelen ziyaretçilere cefakâr ve cesur 

olan askerlerimizin yaşadıklarını an 
be an anlatmak istedik. Böyle bir 
ecdadın torunları olmaktan dolayı 
mutluyuz, gururluyuz.” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, kahraman ecdada 
dua için Çanakkale’ye giden öğren-
cileri gezi boyunca yalnız bırakma-
dı. Tur otobüslerini tek tek ziyaret 
eden Başkan Altay, öğrencilerle 
sohbet etti, öğrencilerin proje ile 
ilgili görüş ve önerilerini dinledi. 
Kusursuz organizasyondan dolayı 
Başkan Altay’a memnuniyetlerini 
ifade eden öğrenciler, Selçuklu Be-
lediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN ALTAY: BU GÜZEL PROJE 
YARINLARIMIZA IŞIK OLSUN
Selçuklu Torunları Ecdadla 

Buluşuyor Projesi ile amaçlarının 

geçmişini bilen ve geleceğine yön 
veren nesiller yetiştirmek olduğu-
nu ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu 
kapsamda her gün Selçukluda 
farklı liselerdeki 10. sınıf öğrenci-
lerini uçak ile günü birlik Çanak-
kale’ye getiriyoruz. Programımız 
Selçuklu Belediyesi hizmet binası 
önünde başlıyor ve öğrencilerimiz 
216 kişilik uçaklarla Çanakkale’ye 
günübirlik ziyarette bulunuyorlar. 
Toplamda  9 bin 212 öğrencimiz bu 
yıl Çanakkale’yi görüp ecdadlarını 
ziyaret etme imkanına kavuşacak-
lar. Toplam 43 programla bu yıl ki 
etabımızı tamamlamış olacağız. İn-
şallah gelecek yıl içinde Selçuklu’da 
eğitim gören tüm 10. sınıf öğrenci-
lerimiz Selçuklu Torunları Ecdatla 

Buluşuyor Projesi kapsamında Ça-
nakkale’yi ziyaret edecekler. Bura-
da ecdadın bu vatan uğruna bize 
nasıl fedakârlıklarda bulundukları-
na, canları ve kanları pahasına bu 
toprakları  nasıl savunduklarına 
şahitlik edecekler gençlerimiz gele-
ceğin  Türkiye’sinin mimarı olarak 
ülkemize hizmet edecekler” dedi.

“Çanakkale ruhunu, diri tut-
malı ve geleceğe taşımalıyız” diyen 
Başkan Altay,“Vatan savunması 
ve bağımsızlık mücadelesinde her 
türlü olumsuz şartta bile azim ve 
inancıyla bağımsızlık karakterinden 
asla taviz vermeyen bir milletin 
torunları olmaktan büyük bir ifti-
har duyuyoruz. “Çanakkale Geçil-
mez” sözünü tarih sahnesine altın 
harflerle yazdıran aziz şehitlerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyo-
rum” dedi.

Başarılı bir organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan dolayı mut-
lu olduklarını ifade eden Başkan 
Altay, “Bu organizasyon sırasında 
çocuklarını bize emanet eden tüm 
Selçuklu halkına teşekkür ediyo-
ruz. Projeye gönül veren ve des-
teğini esirgemeyen Milli Eğitim 
Camiamıza, İl Müdürümüze, İlçe 
Müdürümüze, okul müdürlerimi-
ze, öğretmen arkadaşlarımıza ve 
rehberlerimize teşekkür ediyoruz. 
Geleceğimiz olan çocuklarımız ec-
dadımızı daha yakından tanımak 
istiyorlar. Onlar bu ruhu burada 
hakikaten yaşıyorlar. Dönüşteki an-
ketlerde de bunu en güzel şekilde 
yansıtıyorlar. Selçuklu Torunları 
Ecdadla Buluşuyor Programının 
ülkemiz için Çanakkale ruhunu ge-
çeğe taşıma adına hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satışı 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi 
Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.   
3. İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi 
Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği  adresinde ücretsiz görülebilir, 
150 (yüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. 
4. İhalelere katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat 
mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları 
taşıması gerekir.)    
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus 
Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi, 
c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış 
Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını 
ve adresini bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
5.Teklifler, ihale  tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan 
teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.    
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler 
) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak 
tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. 
durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel 
Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
9. İLAN OLUNUR.

Basın 788147 - www.bik.gov.tr

İLİ İLÇESİ MAHALLE KÖY PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İLAN TARİHLERİ MUHAMMEN 
BEDELİ

GEÇİCİ 
TEMİNAT

İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ

Afyonkarahisar 
ili, Merkez 

ilçesi, Susuz 
kasabasında 

bulunan 
idaremizce 

Susuz Ariyet 
Ocağı olarak 
kamulaştırılan 

1060, 1074, 1075, 
1076, 1077, 1132, 
1133, 1155, 1156, 

1157, 3286 ve 
3288 parsel nolu 

toplam 177.725,45 
m² yüzölçümlü 
taşınmazların 

satışı 

TARLA 177.725,45 m² 16.04.2018 18.04.2018 4.087.685,35 TL 122.630,56 TL 04.05.2018 10:00

 “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunun 3. etabına katılan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Çanakkale’nin bugünün ve geleceğin güçlü Türkiye’sinin temelinin atıldığı eşsiz bir zafer olduğuna dikkat çekti 

Yarınlara ışık olacak proje
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İHH İnsani Yardım Vakfı ve 
Memur-Sen öncülüğünde Ku-
düs ve Yetim Gecesi düzenlendi. 
Mevlana Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen programda Kudüs’ün 
Müslümanlar için önemine dik-
kati çekildi. Etkinliğe İl Milli Eği-
tim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldı-
rım, İHH Konya Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. 

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, “Kudüs bir samimiyet 
testidir. Kudüs varoluş mücade-
lesinin kendisidir. Bugün Kudüs 
dünyanın baş belası siyonizmin 
kuşatması altında iken Mekke ve 
Medine de küresel emperyaliz-
min kuşatması altındadır” dedi.

Bir İslami oluşumda önce Ku-
düs hassasiyetine bakılması ge-
rektiğini dile getiren Yalçın, “Ku-
düs bir samimiyet testidir. Kudüs 
varoluş mücadelesinin kendisi-
dir. Bugün Kudüs dünyanın baş 
belası siyonizmin kuşatması al-
tında iken Mekke ve Medine de 
küresel emperyalizmin kuşatma-
sı altındadır. Coğrafi olarak değil, 
imani bir mesele olarak gördüğü-

müz iki önemli nokta, sömürü ve 
siyonizmin kuşatması altındadır. 

Coğrafyamız sancılı bir süreçten 
geçiyor” diye konuştu.

“BU COĞRAFYADA BİR VİRÜS 
KURDULAR”

Yalçın, Balfour Deklarasyonu 
ile Filistin topraklarının İsrail’e 
devredildiğini belirterek, şöyle 
devam etti: “İsrail, Nil ve Fırat’ın 
arasına siyon yıldızını yerleştir-
di. Çünkü ‘Nil ve Fırat arasını 
alacağız.’ dediler. 1948 yılında 
da devlet olduklarını ilan ettiler. 
Bu coğrafyada bir virüs kurdu-
lar. Üzülerek söylüyorum ki bunu 
tanıyan ilk Müslüman devlet de 
Türkiye’dir. Yine Balfour Dekla-
rasyonu’nun 100. yılında ABD, 

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıdı ancak savunan adamın 
mirasını bugün dalgalandıran bir 
cesaret, İslam İşbirliği Teşkilatı 
ile küresel oyuna çomak soktu. 
Dolayısıyla oyun fark edilmiş du-
rumda.”   

“GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”
İHH İnsani Yardım Vakfı Ge-

nel Başkanı Bülent Yıldırım da 
ABD ve Rusya’nın asıl hedefle-
rinin Doğu Akdeniz’e yerleşmek 
olduğunu dile getirdi.

Bu güçlerin, Doğu Akde-
niz’deki doğalgazın peşinde ol-
duklarını belirten Yıldırım, şunla-
rı kaydetti: “Golan Tepeleri’ndeki 

petrolün peşindeler. Birbirlerine 
laf atıyorlar. Uçakları, gemileri, 

tankları ve topları nereye geliyor. 
Bu savaşı Müslüman toprakların-
da yapacaklar ve Müslüman kanı 
akıtacaklar. 

Birbirleriyle savaşıyormuş 
gibi yapacaklar. Sonra adı Ayşe, 
Fatma ve Mehmet olan insanlar 
ölecek. Bu nedenle Müslüman’ın 
Müslüman’dan başka dostu yok-
tur. Güçlü olmak zorundayız. Hiç 
tereddüt etmeyin bugünler de 
geçecek.”

Yıldırım, Kudüs’ün Müslü-
manların başkenti olduğunu 
vurgulayarak, “Kudüs’ün özgür-
leşmesi Müslümanların uyuma-
sıyla olmaz. İsrail’e cevabı, 31 
Mayıs’ta Mavi Marmara’nın yıl 
dönümünde İstanbul’da gerçek-
leştireceğimiz yürüyüşte vere-
ceğiz. Bu yürüyüşün adı ‘Kudüs 
Müslümanların başkentidir’ ola-
cak. 

En az 500 bin insanla yürüye-
rek İstanbul sokaklarını doldura-
cağız” diye konuştu. Programa, İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve çok sayıda da-
vetli katıldı.
n HABER MERKEZİ 

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD ve Rusya’nın asıl hedeflerinin Doğu Akdeniz’e yerleşmek olduğunu dile getirerek, “ 
Müslüman’ın Müslüman’dan başka dostu yoktur. Güçlü olmak zorundayız” dedi. Yıldırım, Kudüs’ün Müslümanların başkenti olduğunu da vurguladı

‘Güçlü olmak zorundayız’

Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı
 Bülent Yıldırım

‘Cengizhan’ın mezarının
kalıntılarını bulduk’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
düzenlediği “Moğolistan’da Türk 
İzleri (Bilge Kağan’ın Hazinesi)” 
konulu konferansta konuşan SÜ 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan 
Bahar, Moğolistan’da yaptıkları 
kazılarda, Cengizhan’ın mezarı ve 
Orhun kitabelerinin kalıntılarını 
bulduklarını, 2001 yılından beri 
yaptıkları çalışmalarda Türkiye 
Moğolistan arasında dostluğun ge-
liştiğini söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında bu hafta Moğolistan’da 
Türk izleri takip edildi. Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Tarih Bölümü 
Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, 
Moğolistan’da yaptıkları kazılarda 
Orhun Kitabeleri ve Cengizhan’ın 
mezarını bulduklarını belirtti. Prof. 
Dr. Bahar, kazı çalışmaları sırasın-
da Türkiye ile Moğolistan arasında 
dostluk yaşandığını ifade etti.

Türkistan’ın ana merkezinin 
Moğolistan olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Bahar, “Kültürümüzün 
temeli bu coğrafyada atılmıştır. 
Sovyetler ile Çinliler bu bölge için 
uzun zaman mücadele vermiştir. 
Ancak Ruslar bu bölgenin Türk 
bölgesi olduğunu kabul etmezler. 
Aksine bu bölgeye Sovyet Orta 
Asyası derler. Moğolistan ile ara-
mızda 8.500 km var ama kültürel 
farklılıklar yok. Türkiye’nin iki katı 
büyüklükteki coğrafyada 2 milyon 
800 bin nüfus var. Kendi geliri ol-
mayan halkı yardımlarla geçiniyor. 
Türkiye de zaman zaman yardım 
yapan ülkeler arasında yer alıyor. 
Halkın yarısı hayvancılıkla uğraşı-

yor. Moğollar için Cengizhan çok 
önemli. İçeceklerine, sigaralarına 
marka olarak isim vermişler. Tanrı 
gibi görüyorlar. Moğollar için şap-
ka ve kuşak çok önemli, namus 
gibi görüyorlar ve kimseye ver-
miyorlar. At yarışları, ok yarışları 
güreşler önemli. Misafirlerine ne-
zaket olarak burun sigarası dedik-
leri enfiye ikram ediyor, geyik eti 
yiyorlar. Aşık oyunları UNESCO’da 
kültürel mirasa aday gösterildi. Bu-
dizm ve eski geleneklerine son 10 
yıldır hızlı bir dönüş var. Ovo de-
nen, mavi renkli, gök tanrıyı temsil 
eden anıt etrafında üç kez dönerek 
her seferinde bir taş atıyorlar. Bu-
raya hatık dedikleri mavi bezler 
bağlıyorlar. Bu bezleri atlarına da 
bağlıyorlar. Kaplumbağa onlar için 
ölümsüzlük sembolü. Birisi kadını, 
birisi erkeği temsil eden 2 direkli 
büyük çadırlarda yaşıyorlar” dedi. 

Cengizhan’ın mezarı ve Orhun 
kitabelerinin kalıntılarını buldukla-
rını ve devletin buna sahip çıktığını 
anlatan Prof. Dr. Bahar, “Meslek 
hayatımda artık başka bir şey yap-
mama gerek yok. Cumhurbaşkanı-
mız ve Başbakanımız da geçtiğimiz 
hafta bölgeye giderek incelemeler-
de bulundu. Devletimizin buraya 
sahip çıkması gurur verici. Kazı 
alanında ‘En büyük ekip Türk eki-
bi’ diye büyük övgü aldık. 2000 
yılından beri Türkiye Moğolistan 
dostluğunun sürmesine katkı sağ-
lamaktan mutluyuz” diye konuştu.

Program sonunda Genç Birlik 
Konya Şube Başkanı Ömer Lütfü 
Çınar, Prof. Dr. Hasan Bahar’a ka-
tılım ve teşekkür belgesi verdi.
n HABER MERKEZİ 

TİMAV öncülüğünde Kazakistan’da düzenlenen 4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempoz-
yumu sona erdi. Doğu-Batı medeniyetlerinin inşasında tarih, kültür, sanat, felsefe ve din konusu ele alındı

‘Batı, insanlığı tehdit ediyor’

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) tarafından Güney Kaza-
kistan’ın Türkistan kentinde ger-
çekleştirilen 4. Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve Küresel Barış Sem-
pozyumu kapanış oturumuyla ta-
mamlandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Kültür Merkezi’nde yapılan sem-
pozyuma, Türkiye ve dünyadan 59 
akademisyen katıldı. “Doğu-Batı 
medeniyetlerinin inşasında tarih, 
kültür, sanat, felsefe ve din” konu-
larının ele alındığı sempozyumda, 
İslam dünyasının içinde bulundu-
ğu durum masaya yatırıldı. Üç gün 
süren sempozyumda katılımcılar 
kentin tarihi ve turistik yerlerini zi-
yaret etme fırsatı buldu. Ahmet Ye-
sevi Türbesi’ni gezen heyet, türbe 
yakınındaki Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından yaptırılan camide namaz 

kıldı, dua etti.
TİMAV Genel Başkanı Ecevit 

Öksüz, Batı medeniyetinin insan-
lık temel değerlerini hiçe sayan bir 
perspektifle dünyayı algıladığını söy-
ledi.

Bu yaklaşım tarzının bugün bü-
tün insanlığı tehdit eden bir noktaya 
ulaştığını aktaran Öksüz, İslam dün-
yasının ise Batı medeniyetinin he-
gemonik söylem ve eylemlerinden 
etkilendiğini vurguladı.

Öksüz, İslam medeniyetinin 
kendisini yeniden sorgulaması, sağ-
lam geleneğini ve kültür birikimini, 
sosyal bilimler ve bilim felsefesi açı-
sından yeniden incelemesi gereği-
nin ortaya çıktığını bildirdi.

İslam medeniyetinin köklü bir 
medeniyet olduğuna dikkati çeken 
Öksüz, şöyle konuştu:

“İslam medeniyetinin; sosyal, 

siyasi, ekonomik ve eğitim kurum-
ları ile sağlam temellere oturduğu, 
dinamik, tekamüle elverişli, açık bir 
medeniyet olduğu gerçeği yeniden 
gündeme getirilmiştir. İslam me-
deniyetinin bir inşaya değil, ihyaya 
ihtiyacı olduğu fikrinin altı çizilmiş-
tir. Güçlü bir İslam geleneğinin te-
mel unsurları olan İslam bilim, irfan, 
hikmet ve sanat geleneğini yeniden 
yorumlama ve çığır açan teorile-
rin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç 
gündeme getirilmiştir. Sonuç ola-
rak; 3 gün boyunca sunulan ve tartı-
şılan bildiriler bağlamında, metodik 
ve sistematik çalışmalar yürütecek, 
akademi ve STK işbirliğine dayanan 
kurumların tesisi elzemdir.”

Öksüz, uluslararası ölçekte 
programlar organize eden STK’ların 
oluşması, var olanların gelişmesinin 
önemine işaret ederek, şunları kay-

detti:
“Üniversitelerimizin, basın ve 

entelektüel sermayenin hem coğrafi 
hem kültürel olarak hareket alan-
larını, etkileşim alanlarını geliştiri-
ci çözümlere odaklanması gerekli. 
Görülmüştür ki; geleceği inşa ve 
ihya için, geçmişle bugüne, bugünle 
yarına kültür, sanat, felsefe ve din 
gibi alanlarda, sosyal bilimlerde sağ-
lam, köklü yeni köprüler kurmak bir 
zorunluluktur. Bu nedenle bu gibi 
sempozyumların devamına ve daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmakta-
dır.”

Sempozyumun kapanış oturu-
muna Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ku-
talmış, rektör yardımcıları ve Kazak 
akademisyenlerin yanı sıra çok sayı-
da öğrenci katıldı.
n AA 

Kazakistan’ın Türkistan kentinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu kapanış oturumuyla tamamlandı.

 SÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Bahar 
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Karatay, sıcak asfalt sezonunu açtı Mehir Vakfı’ndan KGC’ye ziyaret
Karatay Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü ekipleri, asfalt, alt yapı, 
parke ve bordür yapımını tamam-
ladıkları Karaaslandede Mahalle-
si’nde 2018 yılının ilk sıcak asfalt 
çalışmasını gerçekleştirdi. Çalış-
malarla ilgili bir açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli 2017 yılında 439 
bin metrekarelik alanda 105.469 
Ton sıcak asfalt serimi gerçekleş-
tirdiklerini belirterek; 2018 yılın-
da da çalışmaların artarak devam 
edeceğini söyledi. Başkan Han-
çerli göreve geldikleri günden bu 
yana 6.424.737 metrekare alanda 
1.544.408 ton sıcak asfalt serimi, 
1.576.138 metrekare alanda par-
ke çalışması, 993.558 mtül bordür 
serimi, 4.505.774 metrekare sathi 
kaplama  yaptıklarını dile getir-
di.  Gerçekleştirilen revizyon imar 
planları ile Karatay’da sürekli yeni 
imar yolları açıldığını vurgulayan 

Hançerli, yeni açılan yolların sıcak 
asfaltının 2018 asfalt sezonunun 
açılmasıyla gerçekleştirileceğini 
belirtti. Çalışmaların tüm mahal-
lelerde koordineli olarak yürütül-
düğünü söyleyen Başkan Hançerli, 
“İlçe merkezinde hemşerilerimiz 
nasıl rahatça seyahat edebiliyor-
sa, merkeze uzak mahallelerde 

de aynı imkanların olması için ça-
lışıyoruz. Merkeze uzak mahalle-
rimizde, yerleşim bölgelerinin ve 
bağlantı yollarının asfalt çalışma-
ları tamamlanmıştır. Yayla yolları-
nın büyük bir kısmı tamamlanmış, 
kalan kısımlarda ise çalışmalarımız 
devam etmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mehir Vakfı Genel Müdürü 
Aygül Erdem, Genel Müdür Yar-
dımcıları Güler Pekkendir ve Ali 
Tuzla, Konya Gazeteciler Cemiye-
tini ziyaret ederek vakfın faaliyet-
leri konusunda bilgi verdi. Mehir 
Vakfı’nın 22 yılı aşkın bir süredir 
sürdürdüğü aile temelli hizmet-
leriyle tanındığına dikkat çeken 
Erdem, “Türk milletini asırlar bo-
yunca bağımsız bir topluluk olarak 
ayakta tutan en önemli kurum 
ailedir. Aile öncelikle hukuksal 
bir birlikteliktir. Bu birlikteliğin 
aynı zamanda ahlaki, sosyal ve 
dini boyutları vardır. Bu bağlam-
da Gençleri Evlendirme ve Mehir 
Vakfı olarak Türk aile yapısına 
önem vermekle beraber din, dil, 
ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın 
ihtiyaç sahibi tüm gençlerimize 
hizmet etmekteyiz. Bu düşünceler 
ile Türk Kızılayı ve Arap Derneği 
işbirliğiyle 100 Suriyeli çifti toplu 

düğün merasimlerini önümüzde-
ki günlerde İstanbul’da gerçek-
leştireceğiz. Hayırseverlerimizin 
bu organizasyondan haberdar 
olup imkânları dâhilinde maddi 
ve manevi desteklemelerini ümit 
ediyoruz” dedi. Mehir Vakfı olarak 
Afrin’de evini, eşyalarını kaybet-
miş sivil halk içinde programları-
nın olduğunu ifade eden Erdem, 
“Ailelerin acil gereksinimlerini 

gidermek için vakıf olarak yar-
dım kampanyası başlattık. Orada 
saha çalışması yapan Türk Kızılayı 
bölgede yaşayan sivillerin ihtiyaç-
larıyla ilgili bize bilgi verdi. Ora-
daki aileler zor durumdayken biz 
burada rahat rahat oturamayız. 
Hayırseverlerden, acil ihtiyaçların 
temini için destek bekliyoruz” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Sivil Toplum Ör-
gütleri ve Dernek Başkanlarının ve 
Meclis üyelerinin katıldığı gezide 
Organize Sanayi Bölgesi, Termal 
Sosyal Tesisler, Eski Garaj, Kuğu-
lu Vadisi Projesi ve Seyyid Harun 
Projesi çalışmalarında gelinen son 
nokta hakkında bilgi verdi. Termal 
Sosyal Tesis çalışmalarının hızla de-
vam ettiğini kaydeden Başkan Tutal, 
“Termal yatırımlarının önü açıldı. 
Yatırımcılarımızla görüşmelerimiz 
devam ediyor. İnşaat çalışmamız 
hızla ilerliyor. Termal Sosyal Tesisle-

rimizin inşaat ihalesi yapılarak 2018 
yılı sonbaharında sosyal tesisler hiz-
mete girecek. Organize Sanayi böl-
gemizde yatırımcılarımız fabrikala-
rını kuruyorlar. İstihdam noktasında 
güzel gelişmeler yaşanıyor. Çorap 
Fabrikamızın dışında birkaç farklı 
tekstil ürünleri imalatı noktasında 
fabrikamız açılacak “şeklinde konuş-
tu. Havaların ısınması ile Seyyid Ha-
run Veli Camii ve Çevresi Düzenle-
mesi Projesi’nde yıkım çalışmalarına 
hız verdiklerini ifade eden Belediye 
Başkanı Tutal “Mega Projemiz olan 
Seyyid Harun Projesi’nin ilk etabı-

nın çevre düzenlemesi sonbahar-
da bitirilecek” dedi. Başkan Tutal’a 
Seydişehir’e kazandırmış olduğu 
projeler ve yatırımlardan dolayı te-
şekkür eden Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Cemal Küçük, “Eski Garaj 
çalışmanız çok büyük bir cesaretti. 
Daha önceki belediye başkanlarımız 
eski garajla ilgili bir çalışma için ha-
reketlendiler ama bir şey yapamadı-
lar. Kuğulu Vadisi Projesi gerçekten 
mükemmel bir proje Seydişehir’in 
çehresini tamamen değiştirecek bir 
proje. Seydişehir’in hemen hemen 
her bölgesinde çalışma, inşaat şan-

tiye bunları bu gün gördük. Seyit 
Harun projemiz de önemli bir atılım. 
Siyaset bambaşka bir şey eğer bu 
projeler devam ettirilmez ise sür-
dürülemez ise büyük bir yıkım olur. 
Önemli olan bu projelerin yarıda 
kalmaması. Rabbim inşallah bu pro-
jelerin tamamlanmasını nasip etsin. 
Herkes proje başlatır. Fakat önemli 
olan bunu tamamlayabilmek. Sey-
dişehir’e çok büyük katkı yaptınız. 
Tamamlandığı zaman Seydişehir’in 
çehresi çok değişir. Biz size yaptı-
ğınız çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyoruz” dedi.   n HABER MERKEZİ 

Meram’da zanaatkarlar
hünerlerini sergileyecek

‘Çocuklarınızla mutlaka 
konuşun, onları dinleyin’

Meram Belediyesi ve Beyoğlu 
Belediyesi’nin işbirliğiyle ”Meram 
Geleneksel El Sanatları ve Zana-
atkarlar Buluşması” gerçekleştiri-
lecek. 10 gün sürecek etkinlikler 
kapsamında farklı el sanatlarının 
tanıtımı yapılırken, konserler, söy-
leşiler ve gösteriler yer alacak.

Konya’da 18 Nisan Çarşamba 
günü başlayarak 28 Nisan’a kadar 
sürecek olan farklı bir organizas-
yon gerçekleştiriliyor. Meram Be-
lediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin 
birlikte organize ettiği ”Meram 
Geleneksel El Sanatları ve Zana-
atkarlar Buluşması” düzenleniyor. 
Konya Olgunlaşma Enstitüsü bah-
çesinde gerçekleşecek ve 10 gün 
süreyle 10:00 – 22:00 saatleri ara-
sında devam edecek olan buluş-
maya farklı şehirlerden çok sayıda 
misafir katılacak. 

Meram Geleneksel El Sanatları 
ve Zanaatkarlar Buluşması’na va-
tandaşları davet eden Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, “Ge-
leneksel sanatlarımızı yaşatmak 
ve bu sanatları insanlara tanıtmak 
amacıyla farklı şehirlerden zanaat-
karlarımızın katılımıyla 18 Nisan 
Çarşamba günü Meram Gelenek-
sel El Sanatları ve Zanaatkarlar 

Buluşması’nı gerçekleştireceğiz. 
İstanbul Beyoğlu Belediyesi ile be-
raber organize ettiğimiz program 
kapsamında zanaatkarlarımız 10 
gün süreyle Konya Olgunlaşma 
Enstitüsü bahçesinde bakır işleme, 
sıcak cam üfleme, çini, deri işleme, 
buldan dokuma, bıçakçılık, lületa-
şı, ahşap oyma, Osmanlı çarıkları, 
yemeni, çömlekçilik, sedef işleme, 
sedef kakma, kutnu dokuma, çal-
gı yapımı, keçe, Beykoz cam, ipek 
dokuma, telkâri, ebru, sim sırma, 
ahşap oyuncak, baston, bendir, 
boyama, gümüş işleme, minyatür 
gibi alanlarda hünerlerini sergile-
yecekler” dedi.

Başkan Toru, etkinlikler kap-
samında geleneksel el sanatlarının 
yanı sıra ünlü isimler tarafından 
konser ve söyleşilerin de gerçek-
leştirileceğini kaydederken, “Ayrı-
ca programda farklı gösterimler ve 
mezat etkinliği olacak. Mezattan 
elde edilecek gelirler ise kimsesiz 
çocuklar yararına bağışlanacaktır. 
18 Nisan -28 Nisan tarihleri ara-
sında tüm hemşehrilerimizi Zafer 
Meydanı’ndaki Konya Olgunlaşma 
Enstitüsü bahçesine davet ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ekol Koleji velileri bilgilendir-
mek amacıyla “Çocuklara Yöne-
lik Etkili İletişim” konulu seminer 
düzenledi. Akademik Danışman 
Prof. Dr. Levent Eraslan’ın katıldığı 
seminerde çocuklarla nasıl iletişim 
kurulması gerektiğini konusunda 
önemli bilgiler verdi. Çocuk yetiş-
tirirken en önemli sorunun ekili 
iletişim kurmak olduğunu vurgu 
yapan Prof. Dr. Levent Eraslan, 
“Anne babaların çocuklarıyla duy-
guları hakkında konuşmanın ço-
cukların duygusal zekâsının gelişi-
mi ve büyüdüklerinde başkalarının 
ne hissettiğini daha etkili anlama-
larına ciddi anlamda katkı sağlar. 

Çocuklarınızla mutlaka konuşun.  
Onları dinleyin. Fikirlerine saygı 
gösterin. Onların önemli olduğunu 
hissettirin. Aksi halde çocuklar-
la temas kurmakta zorlanırsınız” 
dedi.   Konferansın ardından ço-
cuklarla birebir görüşen akademik 
danışman Prof. Dr. Levent Eraslan, 
veliler ve öğrenciler tarafından bü-
yük ilgiyle karşılandı. Bu tür semi-
nerlerin devam edeceğini  belirten 
Özel Ekol Koleji müdürü Dr. Meh-
met Birekul  “Amacımız öğrencile-
ri yetiştirirken hayata hazırlamak 
ve topluma faydalı insanlar yetiş-
tirmek olduğunu” kaydetti.
n HABER MERKEZİ 

AKINSOFT’un  insansı robotu ADA GH5, Kanal D’nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın 
oyuncu kadrosuna dahil oluyor. ADA GH5 hünerlerini izleyicilere sunma fırsatını bulacak

AKINSOFT’un insansı 
robotu dizide yer aldı 

Yalın üretim bandıyla insansı 
robotların seri üretimini gerçekleş-
tirerek dünyada bir ilk olan yüzde 
100 yerli insansı robot fabrikası 
AKINROBOTICS, en son ürettiği 
insansı robotu ADA GH5, Kanal 
D’nin sevilen dizisi Çocuklar Duy-
masın oyuncu kadrosuna dahil olu-
yor. 

Havaalanlarından alışveriş 
merkezlerine, fuarlardan, hastane-
lere kadar İnsan hayatının her ala-
nında yer almaya başlayan yapay 
zekaya sahip insansı robotlar, şim-
di de Türk televizyon dizilerinde 
oyuncu olarak kamera karşısındaki 
yerini almaya hazırlanıyor. Çok ya-
kında, Kanal D ekranlarında yayın-
lanan “Çocuklar Duymasın” adlı 
dizide rol alacak olan İnsansı robot 
ADA GH5 hünerlerini izleyicilere 
sunma fırsatını bulacak. Çocuklar 
Duymasın dizisinin yeni oyuncu-
su İnsansı Robot Ada’nın Haluk’la 
imtihanını çok yakında Kanal D ek-
ranlarında yer alacak. Gelişen robot 
teknolojilerine yön vermeyi hedef-

leyen AKINROBOTICS tarafından 
yapılan açıklamada insansı robot-
ların havaalanlarında, otogarlarda, 

otellerde, alışveriş merkezlerinde, 
mağazalarda, marketlerde, resto-
ran ve kafelerde, fuarlarda, konser-

lerde, açılış, kutlama gibi organi-
zasyonlarda, görevlendirilebileceği 
bildirildi.  n HABER MERKEZİ 

‘İstihdamda güzel gelişmeler yaşanıyor’

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni oyuncusu İnsansı Robot Ada’nın Haluk’la imtihanını çok yakında Kanal D ekranlarında yer alacak.
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İşadamı ve Taşkent 
Spor Kulübü Başkanı 
Ahmet Şanlı’nın

kızı 
Şeyma Şanlı’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan sabr-ı 

cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İşletmelerde genelde bir şikayet var?
İstediğim adamı bulamıyorum.
İstenen adam nasıl?
Dürüst, güvenilir çalışanlar.
Gerçi bazı sanayi bölgelerinde güvenilir 

ve dürüst çalışanı geçmişler çalışan bulamı-
yorlar.

Çalışanlarda bir istikrarsızlık var. Uzun 
süreli bir yerde çalışmıyorlar.

Eğer bir yerde iş arzı çok ise, orada istik-
rarsızlık daha da çok. 

Çalışan bu iş yeri olmazsa diğerinde 
çalışırım diyor.

Çalışan tarafında bir istikrarsızlık bir tu-
tarsızlık var.

Çok becerikli, cevher insanlar bile daha 
işletmede kendine yer edinemeden, keşfedil-
meden işten ayrılabiliyor. Tesadüfen keşfedi-
lenler hariç.

Bunun birçok sebebi var, elbet.
Bölgede iş gücü arzının çok olması do-

layısıyla yeterli iş gücüne ulaşamama.
Bölgede tarım, turizm ticaret gibi alter-

natif iş sahalarının çok olması.
İş yerini sigorta için bir garanti olarak 

kullanmak, tarımdan da daha fazla artı gelir 

elde etme planı.
İş yerlerinde gerekli iş tanımlarının ya-

pılmaması.
Performans değerlemesi yapılan bir 

işletme olmaması. Yapılıyorsa da duygusal 
değerlendirmelerden öte geçmemesi.

Ne kadar çalışırsa çalışsın ücretinde 
farklılık olmaması/olamaması.

İş yerinin kariyer planı yapmaya uygun 
olmaması. Yani çalışanın geleceğinde ken-
dini geliştirebileceği, mutlu olacak bir ortamı 
hayal edememesi.

Ya da kariyer yolunda, önünde işletme 
içi engeller olması.

İşe uygun bir organizasyon yapısının 
kurulamaması.

İşte hiyerarşik yapının işin gereklerine 
göre değil de kişilerin gücüne, yakınlık duru-
mu ya da iş süreçlerinin net olmamasından 
kaynaklanan bir ortam olması.

İşletmenin belirli bir hedefinin olma-
ması. Yani bütçesinin olmaması varsa bile 
yönetim aracı olarak kullanılmaması.

İş yerinde çalışan, çalıştıran ve iş ilişki-
sinin ve iletişimin doğru yapılandırılamaması

Yönetim aracı olarak olsa da bütçenin 

değerlendirmelerinin yeteri 
kadar yönetsel verimliliğe 
katkı sağlamaması gibi se-
beplerle iş yerinde insan 
kaynakları konusunda hızlı 
bir sirkülasyon olmakta.  İşçi 
devir hızı hiç olmaması ge-
rektiği kadar hızlı olması .

Bölgesel olarak benzer 
sorunlar olduğu için işçi fab-
rika fabrika gezmekte.

İşçinin işini kaybetme 
endişesi kaybolmakta.

 Yani işletme sistemsizlikten dolayı is-
tediği çalışma hızına, verimliliğine bir türlü 
ulaşamamakta.

Çalışanlardan aman aman hata yapma-
yanlara da işletme katlanmakta. Eğer hata 
veya yanlış yapan varsa ve bunu da sistem-
sizlikten dolayı fark edemiyorsa veya yöne-
timin fark etmesinin önüne engeller varsa, 
işletme bu zararlara uzun dönem katlanmak 
zorunda kalmakta.

İşte bu aşamada dürüst 
ve güvenilir insan çalıştırma 
yöntemi devreye girmekte.

Ancak; 
Onlar da bir süre sonra 

düzenli iş, düzenli denetim 
düzenli geri bildirim yolları 
istenildiği gibi olmayınca, 
onlarda yavaş yavaş önce 
hatalar sonra da yanlış dav-
ranışlara doğru yönelmekte. 
Bilerek ya da bilmeyerek.

Eğer güvenilir insan, 
ortak, akraba, yakın gibi özelikte ise onların 
verdiği zararlar ya hemen su yüzüne çıkma-
makta ya da çıkarsa bile belirli bir süre şartlar 
oluşuncaya kadar, katlanmak zorunda kalın-
makta. Bu şartlar ekonomik, kültürel, duygu-
sal alt yapının hazırlanma süresidir.

Yani iş tanımları yapılmamış,  süreçler 
netleşmemiş işe göre hiyerarşik iş akışı man-
tıksal düzlemde kurulmamış,   fiziki, finansal, 
ilkesel alt yapısı oluşmamış işletmelerde çalı-

şanlar dürüst ve güvenilir olsa da bu özellik-
leri yıpranmaktadır.

Yani sistem insan öğütme mekaniz-
ması haline gelmektedir.

Çünkü organizasyon güvenilir ve dürüst 
insan çalıştırma ilkesi üzerine kurulmuş.

Oysa sistem ;
En beceriksizi, güvenilmezi, dürüst ol-

mayanı çalıştıracak şekilde dizayn edilmeli
Gelişmiş şirketler ama 10 çalışan ama 

50000 çalışan dünyanın öbür ucunda, en 
ilkel toplumlarda şirketlerinin standartlarını 
bozmadan ya da en az zarar görecek şekil-
de işletecek şeklide sistemlerini kurmuşlar. 
Çalışma şartlarını, değerlerini, etik değerleri 
ilkeleştirmişler.  Kurumsallaştırmışlar.

Sistem en güvensiz,  asgari şartları yeri-
ne getiren insaları düzgün bir şekilde çalışabi-
lecekleri sistemi kurmuşlar.

Önceki gün bir haber okudum. Ame-
rika’da Endüstri 4:0 sistemini uygulamaya 
başlamışlar.

İnsansız çalışan bir market. Her şey 
otomatik . Ödeme dahil. Girişte kart okutu-
luyor. Alış veriş başlıyor. Her aşamada kart, 
insan yüzü , alan ve ürünler dijital olarak takip 

ediliyor. Ürünü alınca hesabınızdan düşüyor. 
Siz kimseyle karşılaşmadan mağazadan çıkı-
yorsunuz.

Bu sistem Almanya’da fabrikalarda kul-
lanılmaya başladı.

Önemli olan işletmede bulunan süreçle-
rin etkin şekilde planlaması.  

İşlerin ilkelere bağlanması. Bu kuralların 
kurumsallaştırılması.

Bunun içinde işlerin belirli zaman dilim-
lerine göre yönetilmesi. Bütçenin yönetim 
aracı olarak kullanılması, her sürecin ve dav-
ranışında bütçeye dahil edilmesi.

Bütün kararların anlık çözümlere göre 
değil belirlenen bütçeye göre, rotaya göre 
alınması.

Yoksa sık sık alınan kararlar, anlık işlem-
ler kurumsallaşmanın önündeki en büyük 
engeldir.

Öyle bir sistem olmalı ki, güvenilir dü-
rüst olmasa da çok yetenekli olmasa da işlet-
me dürüst, temiz verimli çalışsın.

Yoksa sadece güvene dayalı işletmeler 
güvenli istikrarlı iş üretmeyebilir.

GÜVENİLİR İNSAN MI, GÜVENİLİR SİSTEM Mİ ?

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

İşadamı Ahmet Şanlı’nın kızı Şeyma Şanlı Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhume Şanlı, yakınlarının omuzlarında dualarla defnedildi 

Şanlı ailesinin acı günü

İşadamı ve Taşkent Spor Ku-
lübü Başkanı Ahmet Şanlı’nın kızı 
Şeyma Şanlı tedavi gördüğü has-
tanede vefat etti. Bir süredir Me-
ram Araştırma Hastanesi Onkoloji 
Bölümü’nde tedavisi süren Şeyma 
Şanlı önceki gün Hakk’ın rahmetine 
ulaştı. Merhume Şeyma Şanlı’nın 
cenazesi Hacıveyis Camii’nde öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezar-
lığı’na defnedildi. Şanlı ailesini bu 
üzüntülü günlerinde dostları ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Cenaze na-
mazını Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali 
Akpınar kıldırdı. Merhumeye Allah-
tan rahmet, Ahmet Şanlı ve ailesine 
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
n TEVFİK EFE
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Vatandaşlar sıcak havayı  fırsat bilerek haftasonunu piknik alanlarında değerlendirdi. Park, bahçe ve piknik alanları vatandaşlar ile 
doldu taştı. Yoğunluğun yaşandığı yer ise Türk Yıldızları Parkı oldu. On binlerce insan Türk Yıldızları ve SoloTürk’ün gösterisini izledi 

Kahramanlar nefes kesti

Konya’da havaların ısınma-
sıyla birlikte park, bahçe ve pik-
nik alanları doldu taştı. Hafta 
sonunu fırsat bilen vatandaşlar 
şehrin bunaltıcı havasından ka-
çarak kendilerini serin yerlere 
attı. Hava sıcaklığının artma-
sıyla birlikte Konyalı piknikçiler 
sezonu açtı. Birlik Parkı, Karatay 
Şehir Parkı, Karaaslan Parkı gibi 
birçok yere pikniğe  giden va-
tandaşlar  aileler ve arkadaşları  
ile birlikte piknik alanlarını dol-
durarak mangal yaktı, semaver-
de çay pişirerek ısınan havanın 
keyfini çıkardı. 

Heyecanın ve gururun ya-
şandığı mekan ise Türk Yıldızları 
Parkı oldu. Türk Hava Kuvvetle-
ri’nin göz bebeği Türk Yıldızları 
ve Solo Türk, Türkiye’nin hava-
cılık temalı en büyük parkı olan 
Türk Yıldızları Parkı’nda nefes 
kesen bir gösteri düzenledi. On 
binlerce Konyalının heyecanla 
izlediği programa katılan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Türk Yıldızları 
ve Solo Türk’ün Konya’nın mar-
kası haline geldiğini belirterek, 
dünyanın dört bir yanında şanlı 
bayrağımızı dalgalandıran kah-
raman askerlere teşekkür etti.

AİLE BİREYLERİMİZ İLE 
GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK

Hafta sonunu ailesi ile bir-
likte değerlendirmek için ailesi 
ile birlikte pikniğe gelen Osman 
Öztürk, havanın piknik için uy-
gun olduğunu ve bu fırsatı de-
ğerlendirmek istediğini ifade 
ederek, “Bahar ayının gelmesi 

ile birlikte kış maratonun ardın-
dan kendimizi piknik alanlarına 
ailecek attık. Aile bireylerimiz 
ve torunlarımız ile güzel bir va-
kit geçirdik. Vatandaşlarımıza 
sağlıklı, huzurlu ve barış içinde 
günler diliyoruz. Karatay Be-

lediye Başkanımıza Karatay’a 
kazandırdığı Karatay Şehir Par-
kı’ndan dolayı teşekkür ediyo-
rum. Tüm Konyalıları bu  parkı 
görmesini istiyorum” dedi. 

Ailesi ile birlikte parka gelen 
Emre Ertok da, “ Kışın ayı biz-
leri bunaltı. Evden çıkamadık, 
gezmeye gidemedik. Havaların 
ısınması ile birlikte hafta sonunu 
çeşitli etkinliklerle geçiriyoruz. 
Belediye tarafından vatandaş-
ların hizmetine sunulan piknik 
alanlarından oldukça memnu-

nuz. Mangalımızı, etimizi kap-
tık, ailecek pikniğe geldik” dedi.

BİRLİK PARKINA 
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Türk Hava Kuvvetleri’nin 

iki gösteri ekibi Türk Yıldızları 
ve SoloTürk Konya semaların-

da muhteşem bir gösteriye dün 
imza attı. Konyalılar hem sıcak 
havanın tadını çıkardı, hem de 
Konya semalarında muhteşem 
bir gösteriye imza atan Türk Yıl-
dızları ve SoloTürk’ü izledi.  

Ailesi ile birlikte pikniğe 
gelen Salim Karaman, “Hafta 
sonu olduğu zaman Konya’da 
bulunan piknik alanına gidi-
yoruz. Piknik alanlarında hafta 
sonu temiz hava var günümüz 
güzel geçiyor. Bu şekilde hafta 
sonunu değerlendiriyoruz. Aile 

bireyleri ve akrabalarımızla pik-
nik yapmanın tadını çıkarıyo-
ruz. Büyükşehir Belediyemizin 
hizmetlerinden oldukça mem-
nunuz” dedi.  Türk Yıldızları ve 
SoloTürk Konya semalarında 
gerçekleştirecekleri gösteriyi 

izlemek, hem de güzel havanın 
tadını çıkarmak için piknik ala-
nına geldiklerini ifade eden Arif 
Çeran de, “Türk Yıldızları’nı ve 
SoloTürk’ü ailecek seyretmeye 
geldik.  

Konya’da uzun zamandır Pa-
zar günleri gösteri yapmıyorlar-
dı. 

Bugün de Konya’da gösteri 
yapacaklarını duyduktan son-
ra hem onları izlemek, hem de 
piknik yapmak amacıyla piknik 
alanına geldik” dedi. 

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO 
TÜRK NEFESLERİ KESTİ 

Konya Valiliği ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin katkıları 
ile Türk Hava Kuvvetleri’ne bağ-
lı akrobasi timleri Türk Yıldızları 
ve Solo Türk hava gösterisi yap-

tı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından şehre kazandırılan 
Türk Yıldızları Parkı’nda topla-
nan on binlerce Konyalının takip 
ettiği gösteriye 3. Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Fidan Yüksel, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ile askeri ve mül-
ki erkan katıldı.  Gösteri öncesi 
konuşan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, 
artık Türk Yıldızları Parkı’nda 
Türk Yıldızları’nın gösterisinin 

bir gelenek olduğunu belirtti. 
Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün 
Konya’nın markası olduğu-
nu kaydeden Başkan Akyürek, 
Çünkü Konya’da bunuyorlar, 
burada eğitim alıyorlar, Kon-
ya’dan çıkarak dünyanın dört 
bir yanında şanlı bayrağımızı 
dalgalandırıyorlar. Kahramanlar 
askerlerimize yakışan da budur. 
Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 

Kahraman ordumuz tarih-
te birçok büyük destana imza 
attı, bugün de aynı şekilde sı-
nırlarımızdaki tehlikeye karşı, 
ülkemizi bölmek isteyenlere 
karşı mücadele vermeye devam 
ediyor. Canı ve kanı pahasına 
vatanımızı koruyan kahraman 
Mehmetçiğimize şükran borç-
luyuz. Vatan uğruna can veren 
şehitlerimizi rahmetle, min-
netle anıyor, gazilerimize şük-
ranlarımızı arz ediyoruz. Allah 
askerlerimizi kazadan, beladan 
korusun” ifadelerini kullandı.  
Programda Konya 3’üncü Ana 
Jet Üs Komutanlığı’nda konuş-
lu dünyanın sayılı süpersonik 
akrotimlerinden olan Türk Yıl-
dızları ile Solo Türk muhteşem 
bir gösteri gerçekleştirdi. Türki-
ye’nin havacılık temalı en büyük 
parkı olan Türk Yıldızları Parkı 
ve çevresini dolduran on binler-
ce kişiye unutamayacakları bir 
gösteri sunan Türk Yıldızları ve 
Solo Türk, solo ve takım olarak 
sergiledikleri hareketlerle adeta 
nefesleri kesti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA- 
HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solo Türk hava gösterisi yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türk Yıldızları Parkı’nda toplanan on binlerce Konyalı takip etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, artık Türk Yıldızları Parkı’nda Türk Yıldızları’nın gösterisinin bir gelenek olduğunu belirtti.

Konya’da havaların ısınmasıyla birlikte park, bahçe ve piknik alanları doldu taştı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar şehrin bunaltıcı havasından kaçarak kendilerini serin yerlere attı.

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
Yeraltı Katlı Otoparkı hizmette

Hurda parçalarından tank 
görünümlü arazi aracı yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan 
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı kap-
samındaki yaklaşık 1000 araçlık 
yeraltı otoparkı, 16 Nisan Pazartesi 
(bugün) hizmet vermeye başlıyor.  
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Türkiye’ye örnek projelerinden biri 
olan Tarihi Osmanlı Buğday Paza-
rı’nda yürüttüğü çalışmalar yoğun 
bir şekilde devam ederken, proje 
kapsamında yapımı tamamlanan 
yeraltı katlı otoparkı hizmete açı-
lıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Bedesten 
bölgesinde içinde Tarım Müzesi, 
işyerleri ve kafeteryasıyla bölgeyi 
cazibe merkezi haline getirecek 
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
projesinde son aşamaya geçildi-

ğini belirterek, proje kapsamında 
tamamlanan yaklaşık 1000 araçlık 
yeraltı katlı otoparkının 16 Nisan 
Pazartesi günü itibariyle hizmet 
vermeye başlayacağını dile getirdi.  
Otoparkın 2017’nin sonunda ta-
mamlandığını, ancak üstte inşaat 
sürdüğü ve çeşitli riskler nedeniy-

le hizmete girmesinin bu zamana 
bırakıldığını kaydeden Başkan Ak-
yürek, otoparkın hizmete girme-
siyle bölge esnafını ve müşterileri-
ni otopark konusunda rahatlatmış 
olacağını ifade etti.  Başkan Akyü-
rek, otoparkın Konya için hayırlı 
olmasını diledi.  n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesinde makine mü-
hendisi Cihanşah Demireğen, hobi 
amacıyla hurda malzemelerden 
tank görünümlü paletli arazi aracı 
yaptı. Av yapmayı ve yamaç para-
şütüne binmeyi çok sevdiğini be-
lirten Demireğen, aracı bu tip fa-
aliyetlerde arazide kullanmak için 
tasarladığını söyledi. Akşehir’de 
makine mühendisi Cihanşah De-
mireğen, kendine ait demir atöl-
yesinde hurda parçalardan paletli 
arazi aracı yaptı. Tek kişilik arazi 
aracını bir ayda yaptığını belirten 
Demireğen, ‘’Malzemelerin tama-
mı, hurda ve atıl parçalardır. Mo-
toru tarımsal sulamada kullanılan 
su motoru olarak adlandırdığımız 
tarım aracının motorudur. Lastik-
ler, arkadaşlarımın kullandığı eski 
lastikler. Yaklaşık 5 bin liraya mal 

oldu’’ dedi.
Av yapmayı ve yamaç paraşü-

tüne binmeyi çok sevdiği için aracı 
dağlık ve engebeli arazide kulla-
nacağını ifade eden Demireğen, 
‘’Araziye girmekte zorlandığımız 
için aklıma böyle fikir geldi. Gölde, 
batakta, karda bizi yolda koymaya-

cak bir araç yapmayı düşündüm, 
planladım. Hobi amaçlı ve boş za-
manı değerlendirmek için yaptım. 
Güzel oldu ve sorunsuz çalışıyor. 
Yürüme aksamında bir sıkıntı yok. 
Artık, arazide rahatlıkla kullanabi-
leceğim’’ diye konuştu.
n DHA
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Yeşil Beyaz Kon-
ya Dergisi yazarı 
Avukat Hakkı Öz-
türk zarara uğra-
tılan kulüpleri ve 
bundan sorum-
luluk duymayan 
kulüp yöneticile-
rini yazdı… 
Öztürk, “Kulüp-
lerin mali yapısı-
nın ve harcama-
larının gerçek bir 
denetime kavuş-
ması, transfer 
politikası hatala-
rı yapan, kulübü 
maddi açıdan 
zor duruma so-
kan başkan ve 
yöneticilere yar-
gı yolunun açıl-
ması, şeffaflığın 
had safhaya ge-
tirilmesi ve son 
olarak kulüplerin 
gerçek sahipleri 
olan taraftarlara 
denetleme ve 
hukuki başvuru 
yollarının açık 
olması sağlan-
malıdır” dedi

Yeni ekonomik düzen bütün 
alanları etkilediği gibi sporu ve spor 
kuruluşlarını da etki altısına almış-
tır. Bu etkileşim neticesinde değişen 
ekonomik sistem ve düzen içerisinde 
sporda kendisine yer bularak yeni-
den yapılandırılma yoluna gidilmiştir. 
Sporlar içerisinde milyonları peşinden 
sürükleyen tartışmasız en ilgi çekici 
spor dalı futboldur. Bu bağlamda futbol 
kulüpleri de bu değişim sürecinden et-
kilenmiş ve futbol bir eğlence aracı ol-
maktan çıkarak ticari kar amacı güdülen 
rant savaşlarının döndüğü bir endüstri 
haline gelmiştir. 

Futbolun endüstriyel hale gelmesi-
nin başlıca üç nedeni var; birincisi futbol-
da yayın gelirlerinin devreye girmesiyle 
beraber kulüplere ciddi gelir olarak yan-
sıması, ikincisi futbolun içerisine bahis 
sektöründen elde edilen gelir neticesinde 
kulüplerin etkinliğinin artması, üçüncüsü 
ise siyaset ve suç ilişkisi arasında sporun 
arada köprü görevi görmesidir. Bu nedenle 
kulüp yöneticilerinin mali sorumluluğu ve 
denetimi çok daha önemli bir husus haline 
gelmiştir. Öyle ki günümüzde Asya ve Arap 
ülkelerinin astronomik transfer rakamla-
rının arkasında ‘kara para aklama’ iddiası 
birçok taraftarın ve sporseverin bildiği bir 
konudur. Hatta bu söylentiler arasında ise 
Türkiye liglerinin küçük Çin ve küçük bir 
Arap yarımadası olduğu betimlenmesi de 
futbolumuzda kirli ilişkilerin ve işlerin dön-
düğüne ilişkin bir karinedir. Pek tabi birçok 
futbol kulübünün büyük borçlar içerisinde 
yüzmesi, asırlık tarihi geçmişe sahip olan 
kulüplerin amatör liglere düşmesi gibi 
olaylar, söz konusu “kirli ellerin” en büyük 
kanıtıdır. İlginçtir ki ülkemizde büyük borçlar 
içerisinde olan futbol kulüplerimizin düştüğü 
borç batağının sebebi olarak gösterilen şey 
ise menajerlerdir. Söz konusu kirli parala-
rın döngüsünde pay sahibi olan asli kusurlu 
menajerler gibi gösterilse de menajerler 
ile anlaşma sağlayıp iyi yahut kötü niyetine 
bakılmaksızın kulüp yöneticilerinin sorumlu-
luğunun hukuki olarak düzenlenmemesi fut-
bolumuzu olduğundan daha kötüye götüre-
ceği açıktır. Bu bağlamda futbol camiasının 
dilinden düşmeyen  “Kulüpler Yasası” ve bu 
yasa ile beraberinde gelen kulüp yöneticileri-
nin hukuki durumu hakkında bir yazı kaleme 
almak istedim.

İlk olarak şunu belirtmekte fayda görü-
yorum; spor kulüpleri yapısal özellikleri iti-
bariyle dernek şeklinde olan spor kulüpleri 
ve ticaret şirketi şeklinde olan spor kulüp-
leri şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ülkemizde 
ise kulüpler genel yapı itibariyle Dernekler 
Kanunu çerçevesinde kurulmakta ve birçok 
vergiden muaf tutulmaktadırlar. Dernek ola-
rak kurulmanın avantajının sürdürebilmek 
için kulüplerin şirketleşme yoluna giderken 
aynı zamanda da dernekler statüsünde fa-
aliyetlerine devam etmeleri gerekmekte-
dir. Spor kulüplerinin çok düşük oranlarda 
ortağı olduğu şirketler kurulmakta ve spor 
faaliyetleri bu şirketler üzerinde gözükerek 
devam etmektedir. Böylelikle kulüpler hem 
ticari işletme gibi gelir sağlayabilmekte 
hem de dernekler statüsünden faydalanıla-
rak birçok vergiden muaf tutulmaktadırlar. 
Ticaret şirketi olan kulüplerin genel tercihi 
ise Anonim şirketi statüsüdür. Gün geç-
tikçe dünyada ve Türkiye’de gördüğümüz 
endüstriyel futbolda taraftar gücü, sportif 
başarı, gayrimenkul ve altyapı varlığı, 
kamuoyundaki itibar, ülkesel ve kitlesel 
ölçekteki hayran potansiyeli gibi neden-
ler şirketleşme eğilimini artırmaktadır. 
Genel olarak ise dernek ve Anonim 
şirket şeklindeki kulüplerde yöneticile-
rin sorumluluğundan bahsetmek pek 
mümkün değil. İşte tam burada dev-
reye Kulüpler Yasası giriyor. Kulüpler 
yasasına ilişkin değerlendirmeleri de 
medyaya yansıyan kanun taslağından 
hareketle fazla detaya inmeden söz 
konusu “rahatsızlık” hissi veren mad-
deler şunlardır;

 • Söz konusu 
yasa tasarısında federasyonun yargı 
makamlarınca kulüp yöneticilerine 
verilecek bir ay hak mahrumiyeti 
cezası durumunda kulüp başkan-
lıklarının ve yöneticilerinin düşe-
cek olması

 • Şike ve teşvik 
primi suçları gibi suçlardan ceza 
alan yöneticilerin ömür boyu 
spordan men yahut kulüp baş-
kanlığının veya yöneticiliğinin 
yasak edilmesi

 • Kulüplerin 
yönetim kurulu görev süresin-
ce bir önceki yıl gerçekleşen 
gelir bütçesinin %5’ini aşan 
miktarda kulüp gelirlerinin 
ve alacaklarının temlik 
edilmesi durumunda kulüp 

başkan ve yöneticilerinin müştereken ve mü-
teselsilen sorumlu olması 

 • Kulüplerin sponsorlar 
tarafından doğrudan yapılan transfer harca-
maları hariç olmak üzere bir önceki gerçek-
leşen borçlanma hariç bütçesinin %25’inden 
fazlasını transfer harcamalarına kullanama-
ması 

 • Belediyeler ile belediye-
ye bağlı iktisadi işletmeler spor kulüplerinin 
profesyonel branşlarına ve sporcularına her 
ne ad altında olursa olsun kaynak aktarama-
ması ve yardımda bulunamaması 

 • Kulüp başkanı ve yöne-
ticisi olabilmek için birçok şartın belirlenmiş 
olması 

 • “Kulüp Başkanı ve yö-
netim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde ya-
pılan borçlanmadan dolayı, kulüple birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olma-
sı”

Yukarıda bahsi geçen ve son maddede 
de değindiğimiz hususları kanun tasarısı 
içerisinde yer alan “rahatsız edici” hükümler 
olarak değerlendirmek mümkündür. Özellik-
le mali konulardaki köklü değişiklikler kulüp-
leri ve yöneticileri ürkütmüş gözüküyor.

Geçmişten günümüze başkan ve yö-
neticilerin yapmış olduğu hataları şöyle bir 
hatırlayacak olursak; Gerçek Malatyaspor 
2003-2004 sezonunda UEFA Kupası 1.Tur’da 
İsviçre’nin kült takımlarından Basel’i eleyip, 
2005-2006 sezonunda Süper Lig’de mü-
cadele eden bir takım iken mali disiplinin 
sağlanamaması neticesinden sonra 2017 
sezonunu ise 1.Amatör Küme’de tamamladı. 
Bir diğer örnek ise Orduspor Kulübü’nün baş-
kanı Nedim Türkmen’in 2012 yılında “He-
def 3 yıl içinde UEFA, 5 yıl içinde Süper Lig 
şampiyonluğu” açıklamasını yaptıktan sonra 
transfer politikalarındaki afaki mali sorum-
suzluklar ve yapılan yanlışlar neticesinde şu 
an Orduspor Bölgesel Amatör Ligi’nde mü-

cadele ederken Ordu 1.Amatör Ligi’ne düştü. 
Şimdi ise Orduspor Amatör ligde mücadele 
ederken Nedim Türkmen isimli Başkan Kadir 
Has Üniversitesi’nde Spor ve Vergi Hukuku 
dersi verirken bize de bir ironi dersi verdiği 
kanaatindeyiz. Keza Kayseri Erciyesspor 
2007 yılında Atletico Madrid ile UEFA Kupası 
1. Tur mücadelesi veren bir takım iken Ziya 
Eren isimli kulüp başkanının yanlış yönetimi 
ve mali konulardaki yetersizliği nedeniyle 
bugün Kayseri Erciyesspor Bölgesel Amatör 
Ligi’ne düşmesi yetmezmiş gibi medyaya 
yansıyan haberlere göre Diyarbekirspor 
deplasmanında maddi problemler nedeniyle 
oyuncuların maç saatini otobüste beklediği 
haberleri sporseverleri üzmüştü. Türk futbo-
lunun en önemli kulüplerinden biri olan şam-
piyonluk mücadelesi vermiş olan, Samuel 
Janssen, Tabata, Fatih Tekke, Fenerbahçeli 
Kemal Aslan, Galatasaraylı Ayhan Akman, 
Beşiktaşlı İbrahim Toraman, Milli takımımı-
zın mevcut formda forveti Cenk Tosun gibi 
oyuncuları ile bilinen futbolcu fabrikası Gazi-
antepspor şu anda altyapı oyuncuları ile TFF 
1. Ligi’nden 2.Lig’e düşmüştür. 

Mersin İdman Yurdu futbol kulübü ise 
Kürşat Tüzmen öncülüğünde TFF 1 Lig’e çı-
kartıldı. Ali Kahramanlı isimli şahıs 9 sene 
kulübün başkanlığını yaptı. İkinci Lig’de iken 
3 Milyon TL borçlu olarak devraldığı kulübü 
başkanlığı süresince 4 sene Süper Lig’de oy-
namasına rağmen 90 Milyon TL gibi bir bor-
cu kulübün sırtına yükleyerek kulüpten ayrıl-
dı. Mersin İdman Yurdu şu an ikinci ligde -18 
puanı bulunmakta ve ödeyemediği borçlar 
yüzünden iki lig birden düşürülerek Bölgesel 
Amatör Lig’de mücadele edeceği konuşulur 
hale gelmiştir.  

Emenike’yi Türk Futboluna kazandıran 
ve bu kazanım neticesinde 9 Milyon Avro gibi 
bir gelir elde eden Karabükspor Kulübü’nde 
ise Karabük Demir Çelik fabrikasında çalışan 
işçilerin aylık ödeneğinden kesilerek kulübe 
para aktarılmasına rağmen kulüp şu anda 
tam olarak 190 Milyon TL borçlu durumda 
ve neredeyse küme düşmesi kesin gözüyle 
bakılıyor. 

Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Aytaç Kara 
ve Alper Potuk gibi isimleri yüksek meblağ-
lara satarak gelir elde etmesine rağmen 
Eskişehirspor bugün TFF 1. Lig’de mücadele 
etmekte ve 200 Milyon TL tutarında bir borcu 
söz konusudur. Maalesef bu camiada TFF 1. 
Lig’de küme düşmeme mücadelesi veriyor. 

Konyaspor ise spor aletlerinden tutunda 
sporcuların tozluğuna kadar hacze uğramış, 
transfer yasağı getirilmiş ve bu yasak ne-
ticesinde rahmetli Muhammed Yürükuslu 
kardeşimizin de içinde bulunduğu kendi öz 
evlatları ile sahaya çıkarak mücadele sergi-
lemiş ve bu mücadele neticesinde ise Süper 
Lig’e damga vurmuş akabinde iki sene üst 
üste Avrupa Ligi’nde mücadele etmiş ve mü-
zesinde Türkiye Ziraat Kupası ve Süper Kupa 
bulunduran bir takım da yönetimsel hatalar 
neticesinde ligde kalma mücadelesi verdiği-
miz günlere gelmiştir. 

İnanıyoruz ki söz konusu yasa taslağının 
Gençlik ve Spor Bakanı’nın açıkladığı üzere 
2018 yılında meclisten geçmesi durumunda 
ehliyet, liyakat ve sorumluluk sahibi yöneti-
cileri ortaya çıkaracağı gibi kulüplerin mali 
yapıları daha sağlıklı hale getirecek ve bu da 
beraberinde Türk futbolunun marka değeri-
nin yükselmesini getirecektir. 

Sonuç olarak gerek Kulüpler Yasası’nın 
önemli tedbirler getirdiğini kabul etmekle 
birlikte kulüplerin mali yapısının ve harca-
malarının gerçek bir denetime kavuşması, 
transfer politikası hataları yapan, kulübü 
maddi açıdan zor duruma sokan başkan ve 
yöneticilere yargı yolunun açılması, şeffaf-
lığın had safhaya getirilmesi ve son olarak 
kulüplerin gerçek sahipleri olan taraftarlara 
denetleme ve hukuki başvuru yollarının açık 
olması sağlanmalıdır. 
n AV. HAKKI ÖZTÜRK

KULÜPLER YASASI VE KULÜP 
YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 31 18 6 7 51 25 26 60
2.ŞANLIURFASPOR 31 18 4 9 50 31 19 58
3.ALTAY 31 16 9 6 53 30 23 57
4.BANDIRMASPOR 31 16 7 8 48 32 16 55
5.SAKARYASPOR 30 15 9 6 48 33 15 54
6.BUGSAŞ SPOR 31 15 8 8 50 30 20 53
7.HACETTEPE 31 14 11 6 45 27 18 53
8.ANADOLU SELÇUK 31 13 9 9 44 42 2 48
9.NİĞDE BLD.SPOR 31 13 6 12 40 40 0 45
10.KIRKLARELİSPOR 30 10 8 12 36 43 -7 38
11.PENDİKSPOR 31 9 9 13 33 43 -10 36
12.ZONGULDAK 31 9 9 13 24 35 -11 36
13.KAHRAMANMARAŞ 31 8 11 12 35 49 -14 35
14.KARAGÜMRÜK 31 10 4 17 30 44 -14 34
15.FETHİYESPOR 31 7 11 13 35 47 -12 32
16.NAZİLLİ BELEDİYE 31 5 8 18 28 54 -26 23
17.KARŞIYAKA 31 6 9 16 30 44 -14 21
18.SİLİVRİSPOR 31 2 10 19 22 53 -31 16
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TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, ligin 31.hafta 
maçında Bandırmaspor ile deplas-
manda karşı karşıya geldi. Play – 
Off potasına katılmak isteyen yeşil 
beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, deplasmanda mağlup 
olarak Play – Off şansını zora soktu. 
Yavru Kartal, Bandırmaspor deplas-
manında 2-0 mağlup olarak 31 hafta 
sonunda 48 puanda kaldı. Yeşil be-
yazlılar, üst sıralardaki rakibine ye-
nilmesine rağmen 8.sıradaki yerini 
korudu. Bandırmaspor ile puanını 55 
yaparak ligin bitmesine 3 maça kala 
Play – Off için önemli bir avantaj elde 
etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Konya Anadolu Selçukspor’un 

deplasmanda 2-0 mağlup olduğu 

Bandırmaspor maçının ilk yarısın-
da gol sesi çıkmadı. Deplasmanda 
oynayan yeşil beyazlılar, öncelikli 
olarak gol yememeyi düşündü. İlk 45 
dakikada birkaç tehlikeli pozisyon da 
üreten Yavru Kartal, bu ataklardan 
yararlanamadı. Ev sahibi takım, gol 
için yüklenmesine karşın aradığı 
golü bulamadı. Maçın ikinci 45 da-
kikasında Bandırmaspor daha etkili 
oldu. Tehlikeli ataklar geliştiren ev 
sahibi takım, 55.dakikada Birhan 
Vatansever ile bir gol buldu 1-0 öne 
geçti. Geriye düşen Konya Anadolu 
Selçukspor, beraberlik için yüklen-
mek istese de güçlü rakibi karşısın-
da istediği oyunu ortaya koyamadı. 
68.dakikada Erhan Şentürk ile bir gol 
daha bulan Bandırmaspor, son daki-
kalara rahat girdi. Bu dakikadan son-

ra gol sesi çıkmayınca yeşil beyazlı 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, 2-0 mağlup olarak 48 puanda 
kaldı ve Play – Off şansını zora soktu.
İKİNCİ DEVREDE ÜÇÜNCÜ YENİLGİ

Ligin ikinci yarısında önemli bir 
çıkış yakalayan ve tarihinin en yüksek 
lig puanına ulaşan Konya Anadolu 
Selçukspor, ikinci devredeki üçüncü 
yenilgisini aldı. Daha önce Altay ve 
Sakaryaspor’a deplasmanda yenilen 
yeşil beyazlılar, Bandırmaspor’a da 
deplasmanda mağlup oldu. İç sa-
hada henüz yenilgi yüzü görmeyen 
Konya Anadolu Selçukspor, bu peri-
yotta 8 galibiyet 3 beraberlik alarak 
27 puan topladı. Yavru Kartal, ligin 
32.haftasında ligden düşmesi ke-
sinleşen Karşıyaka’yı evinde konuk 
edecek.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, deplasmanda mağlup oldu

Minikler ve Yıldızlar Kız- Erkek Yüzme İl Birinciliği mü-
sabakaları 12 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. 2017-2018 Öğ-
retim yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Minikler 
ve Yıldızlar Kız- Erkek Yüzme İl Birinciliği müsabakaları 27 
okuldan 91 sporcunun katılımı ile 12 Nisan 2018 tarihinde 
yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan Okullararası Minikler ve 
Yıldızlar Kız- Erkek Yüzme İl Birinciliği yarışlarında dereye 
giren öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da düzenlenen okullararası yüzme müsabaka-
larında Sistem Koleji Konya birincisi oldu. Çeşitli dallarda 
düzenlenen yarışmalarda madalya almaya hak kazanan 
minik yüzücüler gelecek için büyük ümit verdi. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Naci Atalay bu başarıda emeği geçen beden 
eğitimi bölüm başkanı Metin Çoruh ve yüzme öğretmenleri 
Tayfun Erakman ve Rıdvan Biçer’e teşekkür ederek “Tüm 
öğretmen arkadaşlarımızı kutluyorum, madalya alan tüm 
öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Okullarda yüzme 
il birinciliği yapıldı

Sistem Koleji 
yüzmede derece yaptı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden temsilcileri-
mizden Akşehirspor, ligi Konya takımları arasında ikinci sıra-
da bitirerek, Süper Amatör Küme’de ikinci olan Saiteli Kadın-
hanı Belediyespor ile Play – Off maçında karşı karşıya geldi. 
Kaybedenin Süper Amatör Küme’ye düşeceği maç Konya 
Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Büyük heyecana sahne olan 
mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere biterken, ikinci yarıda 
gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de gol 
olmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarının ardın-
dan Akşehirspor maçı 7-6 kazanarak Bölgesel Amatör Ligi’n-
de kalmayı başardı. Yeni sezonda Kadınhanı Belediyespor 
Süper Amatör Küme’de yine çıkma mücadelesi verecek.

AKŞEHİRSPOR 3.KEZ
Saiteli Kadınhanı Belediyespor’u yenerek Bölgesel Ama-

tör Ligi’nde kalmayı başaran Akşehirspor, 3 kez üst üste 
Play – Off maçı oynadı. Önceki sezonlardan Selçukspor ile 
2 kez Play – Off maçına çıkan kırmızı beyazlılar, son olarak 
Kadınhanı Belediyespor’u yendi. Bölgesel Amatör Ligi’ni son 
3 sezonda Konya takımları arasında ikinci olarak bitiren Ak-
şehirspor, Süper Amatör Küme’den gelen rakiplerini yenerek 
yoluna BAL’da devam etme hakkı kazandı. Selçukspor, iki 
sezon üst üste Play – Off maçında Akşehir’e mağlup olmuştu.
n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor, Bölgesel Amatör’de kaldı

Aklı Play – Off ’ta!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor ligin 32.hafta maçında İstanbulspor Beylikdüzü 
ile iç sahada karşı karşıya geldi. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan mavi beyazlılar, rakibine 

73-76 mağlup oldu. Play – Off maçları öncesi moral arayan temsilcimiz şansını değerlendiremedi

Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor, mağlubiyet serisini sür-
dürüyor. Play – Off maçlarına hazırlanan 
temsilcimiz, ligde istediği sonuçlar alamı-
yor. Son üç lig maçında yenilen Selçuklu 
Belediyespor, iç sahada oynadığı İstan-
bulspor’a da yenilerek mağlubiyet serisini 
4’e çıkardı. İlk yarısı 36-38 İstanbulspor’un 
galibiyeti ile biten maçın sonucu 73-76 
oldu. Selçuklu Belediyespor bu karşılaş-

ma ile ligdeki 11.yenilgisini aldı. Mavi be-
yazlılar, Play – Off öncesi moral kaybetti.

SELÇUKLU İLK YARIDA ETKİSİZDİ
Son üç maçından yenilgi ile ayrılan 

Selçuklu Belediyespor, İstanbulspor ma-
çına galibiyet parolası ile başladı ancak 
istediği sonucu alamadı. Maçın ilk daki-
kalarından itibaren başa baş giden müca-
delenin ilk periyotunda 17-18 İstanbulspor 
üstünlüğü vardı. İkinci 10 dakikalık bölüm-

de rakibine karşı üstün olmak isteyen mavi 
beyazlılar, istediği oyunu sahaya yansıta-
madı. Hücum anlamında etkisiz kalan Sel-
çuklu Belediyespor, ilk yarıyı 36-38 geride 
kapattı. 

ÖNE GEÇMEYİ BAŞARAMADI
Karşılaşmanın ikinci yarısında öne 

geçmek isteyen Selçuklu Belediyespor, 
bunu başaramadı ve etkisiz oyununu bu 
yarıda sürdürdü. Will, Fran ve İzzet gibi 

önemli isimler ile yüklenen mavi be-
yazlılar, hücumlardan başarısız döndü. 
İkinci yarıda rakibine karşı savunmada 
ve hücumda etkili olan İstanbulspor mü-
cadeleyi 73-76 kazanmayı başardı. Ligde 
16.galibiyetini alan İstanbul ekibi, Play 
– Off potasındaki yerini korudu. Selçuklu 
Belediyespor ise Play – Off maçları önce-
sinde moral kaybetti.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan1 TÜRK TELEKOM 32 28 4 2764 2368 602 BURSASPOR 32 25 7 2678 2438 573 AFYON BELEDİYESİ 32 23 9 2696 2475 554 SELÇUKLU BELEDİYESİ 32 21 11 2527 2443 525 ANTALYASPOR 32 21 11 2516 2470 536 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 32 20 12 2578 2483 527 BANDIRMA KIRMIZI 31 17 14 2440 2456 488 OGM ORMANSPOR 32 16 16 2362 2411 489 İSTANBULSPOR 32 16 16 2473 2452 4610 BAKIRKÖY BASKET 32 15 17 2506 2555 4711 AKHİSAR BELEDİYE 31 15 16 2435 2482 4612 KARESİ SPOR 32 13 19 2498 2622 4513 DÜZCE BELEDİYE 32 12 20 2429 2555 4414 PETKİM SPOR 32 11 21 2398 2490 4315 ANKARA DSİ 32 10 22 2427 2558 4216 YALOVA BELEDİYE 32 9 23 2597 2725 4117 TED ANKARA KOLEJLİLER 32 9 23 2456 2594 4118 SAMSUN ANAKENT 32 6 26 2364 2567 38

73-76
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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamza-
oğlu, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıkla-
mada, “Kazandığımızda alt taraftan büyük ölçüde 
kurtulacağımız bir maçtı” dedi. 

Spor Toto Süper Ligi’in 29. haftasında An-
talyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz 
berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın 
toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direk-
tör Hamza Hamzaoğlu, “Bugün kazanmamız gere-
ken bir maçtı. Kazandığımızda alt taraftan büyük 
ölçüde kurtulacağımız bir maçtı. Kazanmak için 
sahaya çıktık fakat beklediğimiz şekilde pozisyon-
ları yakalayamadık. Yakaladığımız pozisyonları da 
atamadık. Bugün iyi bir takımla oynadığımızın da 
bilincindeydik ve onların fırsat verdiğimizde neler 
yapabileceklerini çok da iyi biliyorduk. O yüzden 
iyi kapattık. Takımım verdiği görevleri çok iyi ye-
rine getirdi. Güzel bir takım oyunu ortaya koydu-
ğumuzu düşünüyorum. Baktığımızda pozisyon açı-
sından çok zenginliği yoktu maçın fakat mücadele 

açısından keyifli bir maç oynadığımızı düşünüyo-
rum. Hem Konyasporlu hem de kendi oyuncula-
rımı tebrik ediyorum. Önümüzde bir Fenerbahçe 
maçı var en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. 
Bundan sonraki 5 haftayı da iyi bir şekilde kararlı 
bir şekilde götürmeye çalışacağız” diye konuştu. 

“BÖYLE UFAK TEFEK OLAYLAR 
FUTBOLUN GÜZELLİKLERİ” 

Maçtan önce yıldız oyuncu Eto’o’ya yapılan 
protesto ile ilgili soruya Hamzaoğlu, şu cevabı 
verdi: 

“Zaman zaman provokasyonlar oluyor bu şe-
kilde. Maalesef taraftarlar da bunları gerçekleştiri-
yor. Yine de bizim taraftarlarımız sınırını bildi. Bu 
anlamda da Antalyaspor taraftarını da kutlamak 
gerekiyor. Çünkü centilmenlik anlamında da ligi-
mizde herhalde ilk sıralarda yer alan taraftarımız 
var. Böyle ufak tefek olaylar futbolun güzellikleri 
öyle bakıyorum olaya.” 
n İHA

Antalyaspor ile 
golsüz berabere kalan 
Atiker Konyaspor adeta 
kalesinde gol görmeyi 
unuttu. Sergen Yalçın’ın 
takımın başına gelme-
sinden sonra derli toplu 
bir görüntü sergileyen 
yeşil beyazlılar en son 
golünü 2-1 mağlup ol-
duğu maçta Galatasaray’dan yemişti. O günden beri oynadığı 4 
maçta kalesini gole kapatmayı başaran Anadolu Kartalı, Kayse-
rispor’u 2-0 ile geçerken, Osmanlıspor ile deplasmanda golsüz 
berabere kaldı. Sivasspor’u ise 5-0 gibi farklı bir skor ile mağlup 
eden yeşil beyazlı temsilcimiz Antalyaspor karşısında da kalesi-
ni gole kapattı.   n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
gol yemeyi unuttu

Antalyasporlu taraftarların Samuel Eto’o yaptığı 
protesto ile ilgili konuşan Atiker Konyaspor Teknik 
Direktörü Sergen Yalçın, “Ülke futbolu olarak bunları 
bir türlü aşamıyoruz. Bana göre Eto’o Antalyaspor’a 
çok hizmetler verdi. Burada çok başarılı oldu. Bu ka-
dar tepki Eto’o gibi bir oyuncuya çok anlamsız. Bu 
kadar kariyeri bir oyuncuya bizim daha fazla sahip 
çıkmamız gerekir diye düşünüyorum” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Atiker 
Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile golsüz be-
rabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın top-
lantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor 
Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “İki taraf için de çok 
centilmence ve güzel maç oldu. Biz kendi adımıza 
üzüldük. Neden üzüldük. Çünkü kazanan taraf biz 
olmalıydık. O açıdan üzüldük. Oyunun kontrolü ta-
mamen bizim elimizde idi. İstediğimiz pozisyonları 
da bulduk. Eğer ceza sahası içerisinde final pasla-
rında biraz daha becerikli olabilseydik, skoru lehi-
mize çevirebilirdik diye düşünüyorum. Ama genel 
anlamda baktığımızda Konyaspor takımı her hafta 
hem oyunu hem fizik gücünü hem konsantrasyo-
nunu geliştirerek devam ediyor. Çok zor bir sürecin 
içerisinden geçiyoruz. Önümüzde çok zorlu bir 5 
hafta var. Kümede kalmak için minimum 3 müsa-
bakayı kazanmamız gerekiyor gibi görünüyor. Son 5 
haftada kümede kalmak için çalışacağız. Elimizden 
gelen çabayı göstereceğiz. İnşallah bu işin sonunda 
ligi istediğimiz yerde bitiririz. Tekrar söylüyorum. 
Oyuna baktığımızda kazanan taraf biz olmalıydık” 
diye konuştu. 
“ÜLKE FUTBOLU OLARAK BUNLARI BİR 

TÜRLÜ AŞAMIYORUZ” 
Antalyasporlu taraftarların Samuel Eto’o ya-

pılan protestoyla ilgili soru üzerine Sergen Yalçın 
“Ülke futbolu olarak bunları bir türlü aşamıyoruz. 
Bana göre Eto’o Antalyaspor’a çok hizmetler verdi. 
Burada çok başarılı oldu. Antalyaspor’un bu ligde 
kalmasında katkı sahibi oldu. Bu kadar tepki Eto’o 
gibi bir oyuncuya çok anlamsız. Bu kadar üst düzey 
futbol oynamış. Bu kadar kariyeri bir oyuncuya bizim 
daha fazla sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyo-
rum. Rusya’dan Eto’o’yu çağırdılar. Dünya Kupası 
tanıtımı için Eto’o’yu kullanacaklarmış. Dün bize 
böyle bir bilgi geldi. Tüm dünya Eto’o bu kadar ilgi 
gösterip onu bu kadar yukarıda tutarken, bizim ül-
kemizde maalesef futbolda bu türlü şeylerin olması 
çok enteresan geliyor bana. Bırakın çocuklar sahaya 
çıksın, mücadelelerini yapsınlar. Bir kazansın, biri 
kaybetsin. Ama iş sahada bitsin. Bizim tek yapmak 
istediğimiz de bu” diyerek cevapladı. 
n İHA

Atiker Konyaspor’un deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından 
açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanan tarafın kendileri 

olmaları gerektiğini ancak kazanamadıklarını için üzgün olduklarını ifade etti

Hamzaoğlu: Futbolun güzellikleri
olarak bakıyorum olaya

Biz hakettik! 

Antalyaspor taraftarları devre arasında Ati-
ker Konyaspor’a transfer olan Samuel Eto’o’yu 
sahte dolarlarla protesto etti. Samuel Eto’o sa-
haya atılan sahte paraları topladı. 

Antalyaspor taraftarları devre arasında ta-
kımdan ayrılarak Atiker Konyaspor’a transfer 
olan Samuel Eto’o’yu protesto etti. Taraftarlar 
para için Atiker Konyaspor’a transfer olduğunu 
iddia ettikleri dünyaca ünlü golcü oyuncuya sah-
te para attılar. Isınmaya çıkan ve takımla birlikte 
ısınan Eto’o taraftarların attığı paraları toplarken, 
soyunma odasına gittiği esnada taraftarların 
yine protestosuna maruz kaldı. Eto’o, soyunma 
odasına gittiğinde taraftarlar yıldız oyuncuya tek-
rar sahte para attı. 

Samuel Eto’o, Antalyaspor formasıyla 2,5 
sezonda 44 gol atarken, 14 de asist yapma 
başarısı elde etmişti. 37 yaşındaki oyuncu, An-
talyaspor tarihinin en golcü yabancı futbolcusu 
konumunda yer alıyor. 
n İHA

Eto’o’ya dolarlı tepki

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 29 17 8 4 56 24 32 59
2.BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59
3.GALATASARAY 28 18 3 7 63 30 33 57
4.FENERBAHÇE 29 16 9 4 58 31 27 57
5.TRABZONSPOR 28 12 9 7 50 39 11 45
6.KAYSERİSPOR 29 12 8 9 39 43 -4 44
7.GÖZTEPE 29 12 7 10 42 47 -5 43
8.SİVASSPOR 29 12 5 12 38 45 -7 41
9.KASIMPAŞA 29 11 7 11 46 46 0 40
10. MALATYASPOR 29 10 8 11 34 38 -4 38
11.ANTALYASPOR 29 9 8 12 35 48 -13 35
12.AKHİSARSPOR 29 9 7 13 38 48 -10 34
13.BURSASPOR 29 9 6 14 35 40 -5 33
14.ALANYASPOR 29 9 5 15 45 50 -5 32
15.GENÇLERBİRLİĞİ 29 7 9 13 35 46 -11 30
16.ATİKER KONYASPOR 29 7 8 14 31 36 -5 29
17.OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28
18.KARABÜKSPOR 29 3 3 23 19 66 -47 12
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 
yardımcılarından Çağdaş Atan, takımın çok iyi performans 
gösterdiğini belirterek oyuncuları tebrik etti. Topla oynama 
yüzdesine dikkat çeken Atan, “Çok iyi oynadığımız sadece 
final paslarını iyi yapamadığımız topa deplasmanda %61 lik 
oranla sahip olduğumuz maçı 1 puanla tamamladık. Çok iyi 
oynayan oyuncularımızı teknik ekip olarak kutlarız” dedi. 
n SPOR SERVİSİ  

Çağdaş Atan: 
Çok iyi oynadık 

Atiker Konyaspor’un golcü defans oyuncusu Nejc Skubic, An-
talyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Ma-
çın 73. dakikasında sarı kart gören deneyimli oyuncu bu sezon 4. 
sarı kartını gördü ve gelecek hafta kritik Kasımpaşa maçında forma 
giyemeyecek. Subic’in yerine Ömer Ali Şahiner’in sağ bekte oyna-
ması, Volkan Şen’in ise ilk 11’de başlaması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Skubic Kasımpaşa 
karşısında yok 



RPS
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 29.hafta maçında Antalyaspor’a konuk oldu. 90 dakika boyunca üstün bir oyun 

ortaya koyan yeşil beyazlılar, gol atmayı başaramadı ve 1 puana razı oldu. Konyaspor, bu sonuç ile puanını 29’a yükseltti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, 29.hafta maçında düşme potasında-
ki rakiplerinden Antalyaspor’a konuk oldu. 
Samuel Eto’o’ya verilen tepkiler ile başlayan 
mücadele Konyaspor’un üstün oyununa rağ-
men golsüz sona erdi. Yeşil beyazlılar, 1 puan 
alarak düşme potasından çıkma şansını önü-
müzdeki haftalara bıraktı. Yeşil beyazlılarda 
sarı kart gören Skubic, cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ 

kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla bu-
luşan Bourabia’nın kafa vuruşunda, meşin yu-
varlak sol kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına 
giren Fofana’nın ceza yayı gerisinde meşin 
yuvarlakla buluşturduğu Bourabia’nın şutun-
da, top üstten dışarıya gitti. 

28. dakikada Doukara’nın pasında ceza 
sahasının sol çaprazında topla buluşan Jevto-
vic’in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 

41. dakikada Emre Güral’ın ceza yayı 
sağından ortasında, Atiker Konyasporlu oyun-
cuların müdahalesiyle önüne düşen meşin 
yuvarlağa vuran Jevtovic, topu dışarıya gön-
derdi. 

İKİNCİ YARI
48. dakikada ceza sahası sağ çaprazın-

dan Eto’o’nun pasında topla buluşan Ömer Ali 
Şahiner, Mehdi Bourabia’ya meşin yuvarlağı 
aktardı. Bu oyuncunun vuruşu yandan dışarı 
çıktı. 

60. dakikada Djourou’nun kafayla indir-
diği topla ceza sahası dışında buluşan Boura-
bia’nın sert şutu kalenin üzerinden auta gitti. 

74. dakikada Yekta’nın pasında topla bu-
luşan Charles’in yaklaşık 35 metreden yaptığı 
sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı. 
n SPOR SERVİSİ/İHA

1 PUANA RAZI OLDU!
Stat: Antalya Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego Angelo xx, Djourou xx, Sakıb Aytaç xx, Charles xx, Yekta Kurtuluş xx, Jevtovic xx (Harun Alpsoy dk. 90 ?), Nazım Sangare xx (Chico dk. 90+1 ?), Emre Güral xx (Deniz Kadah dk. 67 xx), Doukara xx Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ferhat Kaplan, Musa Nizam Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat Öztorun xx, Bourabia xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Fofana xx (Volkan Şen dk. 71 x), Milosevic xx (Moke dk. 90 ?), Eto’o x (Jahovic dk. 76 x) Yedekler: Carlgen, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Orkan Çınar, Vedat Bora, Musa Araz, Yatabare Teknik Direktör: Sergen Yalçın Sarı kartlar: Boffin, Nazım Sangare (Antal-yaspor), Skubic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
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