
Klima satışları patladı

Bir zamanlar sadece alım günü yüksek kişilerin kullanabildiği 
klimalar artık lüks olmaktan çıkıp genel ihtiyaç haline gelmeye 

başladı. Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerin 
üzerinde seyretmesi, klima satışlarını artırdı. n SAYFA 3’TE

04 Akören’e yeni 
Devlet Hastanesi  06 Asılsız ilanla 

dolandırıcılık 14 SOLOTÜRK’e  
İngiltere’den ödül

FİAT’TAN HURDA 
TEŞVİKİNE EK İNDİRİM

RENAULT’TAN SIFIR 
ARAÇ FIRSATI 

Toplamda 15 bin TL indirim

Özel indirim fırsatı sunuyor

Koyuncu Fiat 10 Bin 
TL’lik hurda teşvik 
indirimine ek olarak 
5 bin TL daha 
indirim uyguluyor. 
Koyuncu Fiat 
Otomobil Satış 
Müdürü Murat İçil, 
“79 bin 900 TL olan 
EgeaSedane1.4 
benzinli Easy 
modeli 64 bin 900 
TL’ye düşüyor” 
dedi.

Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araç-
lar’da hurda teşvikine ilave olarak özel indirim fır-
satları bulunuyor. Çelik Motorlu Araçlar Satış Mü-
dürü Bülent Tutar, “Ayrıca binek ve ticari araçlara 
özel kredi seçenekleri ve faiz oranları da sunulu-
yor” dedi .

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE

Dev firmaları 
tebrik etti

Yeni sistemde 
icraat öne çıkacak

Endüstriyel Yapı 
Market açıldı

Emu kuşları 
dikkat çekiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay, Türkiye’nin 
İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşları listesinde yer alan 
firmaları tebrik ederek, bunun 
Konya ve ülke ekonomisi açı-
sından çok önemli olduğunu 
dile getirdi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Ekonomi Üzerine Paslaşmalar 
seminerinde konuşan Prof. Dr. 
Emre Alkin, “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde icraat öne 
çıkacak ve kurullarla karar veri-
lecek” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

2 bin metrekarelik alana kurulan 
“7 Kat Endüstriyel Yapı Market” 
açıldı. 7 Kat Endüstriyel Yapı 
Market Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Türk, firmanın geçmişinin 25 
yıla dayandığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Hayvanat Bahçesi’nin son 
gözdesi Avustralya’ya özgü bir 
kuş olan emular oldu. Hayvanat 
bahçesinde ilgi odağı olan Emu 
Kuşları sempatik halleriyle ziya-
retçilerin dikkatini çekiyor. 
n HABERİ SAYFA 14’TE
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YILDÖNÜME ÖZEL
KAMPANYA

Zermeram’ın satışta olan etabının bugüne kadar 
yaklaşık yüzde 60’ının satışını yaptıklarını dile 

getiren Uslu, satışların ivme kazandığını söyledi. 
Ayrıca temel atma yıldönümü nedeniyle kampanya 
düzenlediklerini belirten Uslu, “Peşin alımda yüzde 

10 indirime ek, yüzde 10 indirim daha sunuyoruz. 
Kampanya 15 Ağustos’a kadar devam edecek” dedi.  

n HABERİ SAYFA 2’DE

353 DAİRE 2019’DA
TESLİM EDİLECEK
İttifak Holding’in inşaat sektöründeki 
markası Seha Yapı, Anadolu’nun en büyük 
su temalı karma konut projesi Zermeram’ın 
temel atma yıl dönümü dolayısı ile basın 
gezisi düzenledi. Çalışmalar hakkında bilgi 
veren Seha Yapı Genel Müdürü İskender 
Uslu, Zermeram’da 353 daire ve 43 ticari 
alanın 2019’da teslim edileceğini söyledi.

İlk teslim seneye!

Rekolte iyi, fiyat yüksek
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da hububat hasadı devam ediyor. Son 35 yılın en kurak nisan 
ayının yaşandığı bölgede mayıs-haziran döneminde alınan yağış sayesinde elde edilen verim 
çiftçinin beklentisinin üzerinde gerçekleşiyor. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor.
KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Fiyatlarda yüzde 13’lük bir artış var. Borsada buğdayın kilogramı 950 
kuruş ile 1 lira 35 kuruş arasında işlem görüyor. Geçen yıl dekarda ortalama 100 kilogram ürün 
alınırken bu yıl 300-500 kilograma çıktı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Basın mensupları Zermeram’ın inşaat sahasını gezdi. 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik

Konya’nın Altın Çağı sloganıyla yola çıkarak Konya’nın en büyük su temalı karma konut
projesi Zermeram’da önemli bir aşama kaydeden Seha Yapı, ilk etap konutlarını 2019’da teslim etmeye başlayacak
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Konya’nın Altın Çağı sloganıyla yola çıkarak Konya’nın en büyük su temalı karma konut projesi Zermeram’da önemli bir aşama kaydeden 
Seha Yapı, ilk etap konutlarını 2019’da teslim etmeye başlayacak. Proje tamamlanınca her ihtiyaca cevap veren bir yaşam alanı sunacak

Çağ atlatan proje!

İttifak Holding’in inşaat sektö-
ründeki markası Seha Yapı, Anado-
lu’nun en büyük su temalı karma ko-
nut projesi Zermeram’ın temel atma 
yıl dönümü dolayısı ile basın gezisi 
düzenledi. Konya basını ile bir araya 
gelen Seha Yapı yöneticileri, Zerme-
ram projesinde geldikleri aşamayı 
basın mensuplarına aktardı.  Seha 
Yapı Genel Müdürü İskender Uslu, 
konuşmasının başında; millete kur-
şun sıkan hainler tarafından ülke-
mizde darbe teşebbüsünün yapıldığı 
gün Zermeram’ın temelini attıklarını 
hatırlattı. Açılışa dönemin Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan’ın da teşrif etti-
ğini belirten Uslu, “Ülkemizin gele-
ceğine olan güvenimizin nişanesi, 
Zermeram’ın temelini 15 Temmuz 
2016’da atmıştık. Aynı günün akşa-
mında meydana gelen bu hain kal-
kışmayı bir kez daha lanetliyor, mev-
zu bahis vatansa gerisi teferruattır 
sözünde birleşen, vatanı için adeta 
canından geçen milletimize sonsuz 
şükranlarımı arz ediyorum.

15 Temmuz’da başlayan nö-
betimize, işimizin hakkını vererek 
devam etmeliyiz. Bunu memleketi-
miz için bitmeyen bir nöbet olarak 
görüyoruz; işimize ve vatanımıza sa-
hip çıkmak. Her zaman olduğu gibi 
memleketimizin kalkınmasını ve 
kutlu yükselişini kesintiye uğrama-
dan sürdürmesi için biz de Seha Yapı 
olarak elimizden geleni yaptık, yap-
maya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki 
Zermeram’ın temelleri, 15 Temmuz 
gecesi daha da sağlamlaştı. Bu sü-
reçte hem şirketimiz hem de ülkemi-
zin ekonomisi ve kalkınma sürecine 
Zermeram projemize teveccüh gös-
tererek katkı sunan tüm müşterileri-
mize ve her zaman yanımızda olan 
siz değerli basın mensuplarımıza 
gönülden teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı. 

2019 YILINDA BİN 170 DAİRE 
TESLİM EDİLECEK 

Geçtiğimiz yıl Capital Dergisi’nin 
düzenlediği Gayrimenkul Liderleri 
Zirvesi’nde, Türkiye’nin en çok proje 
üreten 6. şirketi olarak gösterildikle-
rini hatırlatan Uslu, bugün itibari ile 
Konya’da bulunan Zermeram, Yedi-
renk, Kanyonpark ve Seha Vadi Evle-
ri ile İstanbul’da bulunan 3. İstanbul 
projelerinde toplam 2 bin 746 adet 
konutun ve 277 ticari alanın inşaatı-
nı sürdürdüklerini dile getirdi. 2019 
yılında bin 170 daire teslim edecek-
lerini ifade eden Uslu; “İstanbul Ba-
şakşehir’de hayata geçirdiğimiz 3. 

İstanbul; 1.203 konut, 212 dükkan 
ve 71 ofisten oluşuyor. Bu projemi-
zin 719 konut ve 75 ticariden oluşan 
ilk etabını önümüzdeki yıl teslim 
edeceğiz. Yine önümüzdeki yıl, Kon-
ya’da inşa ettiğimiz Kanyonpark pro-
jemizdeki 98 daireyi ve 7 ticari alanı 
da teslim edeceğiz. Zermeram’da da 
ilk etabımızda bulunan 353 daire ve 
43 ticari alanı teslim edeceğiz. Yani 
önümüzdeki yıl Allah’ın izni ile top-
lamda 1.170 daire, 125 adet de ticari 
alan teslim edeceğiz” dedi. 

KOJENERASYONLU 
KONUTLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Seha Yapı olarak enerji tasarru-

funu önemsediklerini ve birçok işle-
rinde önceledikleri konuların başın-
da geldiğini belirten İskender Uslu, 
kojenerasyon sistemini Türkiye’de 
ilk kez kendilerinin hayata geçirdik-
lerinin bilgisini verdi. “Ülkemizdeki 
tek kojenerasyonlu konut projesi 

Konya’da Yazır Mahallesi’nde inşa 
ettiğimiz Panorama Evleri’nde bu-
lunuyor” diyen Uslu, Türkiye’de ko-
nutta ikinci kojenerasyon sistemini 
de Zermeram’da hayata geçirecek-
lerini ve vatandaşların kullanımına 

sunacaklarını söyledi. Zermeram’da 
kojenerasyonun yanı sıra ortak gi-
derlerin düşürülmesi amacı ile gü-
neş panelleri ile elektrik üretimi 
yapılacağını da sözlerine ekleyen 
Uslu, konut ve ortak alanlarda enerji 

tasarrufu sağlayacakları projeleri ile 
müşterilerinin cebine olumlu yansı-
yacak tasarruf oranları elde edecek-
lerini belirtti. Uslu bunların dışında 
Zermeram’da gri su arıtma tesisi ve 
yağmur suyu depolaması ile yeşil 
alanların sulamasının da tasarruflu 
olacağını ve bu inovatif projeler sa-
yesinde enerji kaynaklarının daha 
verimli kullanılacağını söyledi.  

‘SATIŞLARIMIZ İVME KAZANDI’
Zermeram kaba inşaatının bitme 

aşamasında olduğunu ve bir taraftan 
da ince işin devam ettiğini söyle-
yen İskender Uslu, 2019 yılında ilk 
etaptaki dairelerin teslim edilmeye 
başlanacağını söyledi. Zermeram’ın 
satışta olan etabının bugüne kadar 
yaklaşık yüzde 60’ının satışını yap-
tıklarını dile getiren Uslu, “Teslime 
yaklaştığımız için satışlarımız ivme 
kazandı. Temel atma yıl dönümü-
müz vesilesi ile yaptığımız kampan-

yanın da çok cazip olduğunu ve hem 
oturum hem de yatırım için kaçırıl-
maması gereken bir fırsat olduğunu 
düşünüyoruz. Bugüne kadar Zerme-
ram’dan konut alanlar aynı zamanda 
önemli bir yatırım yapma fırsatı da 
yakaladılar, çünkü; Zermeram satışa 
çıktığı günden bu yana konut sahip-
lerine %40 civarında kar ettirmiş du-
rumda” ifadelerini kullandı. 

YÜZDE 10 EK İNDİRİM 
Uslu, Zermeram’daki kampan-

yalara da dikkat çekti. Seha Yapı ola-
rak Zermeram için önemli avantajlar 
sunduklarını anlatan Uslu, “Teslime 
bir yıldan daha az bir süre kalmışken 
aynı zamanda temel atma yıl dönü-
mümüzü de kutladığımız bugün-
lerde Zermeram’dan konut alanlara 
peşinde yüzde 10 indirime ek, yüzde 
10 indirim daha sunuyoruz. Birin-
ci etaptaki tüm daireler için geçerli 
olan bu kampanyamız, 15 Ağustos’a 
kadar devam edecek” diye konuştu. 

BASIN MENSUPLARI
 İNŞAAT ALANINI GEZDİ

Zermeram Projesi hakkında 
yapılan sunumun ardından basın 
mensuplarına inşaat sahası gezdi-
rildi. 3 etaplı projenin tüm etapları 
yapılan gezide tek tek tanıtılırken, 
teknik ekip tarafından daireler hak-
kında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca 
Zermeram’ın örnek dairesi de basın 
mensuplarına gezdirilirken, Seha 
Yapı’nın “Konya’nın Altın Çağı” slo-
ganıyla yola çıkarak başladığı Zerme-
ram projesi basın mensuplarından 
tam not aldı. 

YAŞAM MERKEZİ KURULUYOR
Konya’nın en büyük su temalı 

projesi olan Zermeram, içinde barın-
dırdığı önemli özellikleri ile adeta bir 
yaşam merkezi olacak. Toplam 1077 
konutun yer alacağı Zermeram, 425 
bin metrekarelik inşaat alanı üzerine 
inşa ediliyor. Zermeram Projesi’n-
de 240 bin metrekarelik bir gri ve 
yeşil alan bulunuyor. Ayrıca proje-
de vatandaşların tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak alanlar da düşünülmüş 
durumda. Bu kapsamda proje içe-
risinde alışveriş merkezi, biyolojik 
gölet, sağlıklı yaşam merkezi, yürü-
yüş parkuru, kapalı-açık otoparklar 
mevcut. Manzara konutları, yalı ve 
villalardan oluşan Zermeram içeri-
sinde Sadabad Koyu, Saklı Vadi, Ye-
şil Vadi, Altın Koy, Zermeram Arasta 
AVM, Sağlıklı Yaşam Merkezi, cami 
ve eğitim kurumu alanı, seyir terası 
olacak. 
 n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Konya’nın Altın Çağı” sloganıyla yola çıkarak 15 Temmuz 2016’da temeli atılan Seha Yapı’nın Konya’nın en büyük su temalı projesi Zermeram hızla yükseliyor. Zermeram’dan konut alacaklara örnek daire gösteriliyor. 

3 etaplı olarak ilerleyen Zermeram’da ilk etap konutları 2019’da teslim edilmeye başlanacak. Projenin içerisinde Yalı, Villa ve manzara konutları 
olmak üzere karma konutlar mevcut. İnşaat sahasını ve örnek daireyi gezen basın mensupları Zermeram’a tam not verdi.

 Zermeram Konya’nın en büyük su temalı projesi olan Zermeram’da Sadabad Koyu, Saklı Vadi, Yeşil Vadi, Altın Koy olarak isimlendiren önemli rekreasyon alanları bulunuyor.

İskender Uslu
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‘Daha fazla büyük marka firma çıkarmalıyız’

Sayacılıkta başarılı olup, sertifika aldılar

Türkiye’nin İkinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu listesine 
Konya’dan 16 firma girdi. KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, listeye gi-
ren Konyalı firmaları tebrik etti.  
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesi açıklan-
dı. Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk 2017 yılında liste-
de 16 Konya firmasının yer bul-
duğunu söyledi. Başkan Öztürk, 
“İSO İkinci  500 listesine giren 
firmalarımızı Türkiye’nin en bü-
yük 1000 firması içinde yer alma-
larından dolayı ayrı ayrı kutluyo-
rum. İlk 500’de olduğu gibi ikinci 
500’de de yer alan firmalarımız 
şehrimizin gurur kaynağı olmuş-
lardır. Firmalarımız hem şehrimi-
zin hem de ülkemizin ekonomik 
büyüklüğüne katkı sağlamışlar-
dır. Türkiye 2016 yılının ikinci 
yarısından sonra küresel finans 

spekülasyonlarına maruz kal-
masına rağmen 2017 yılında 7,4 
oranında büyümeyi başarmıştır. 
Bu büyüme de Anadolu özel sek-
törünün çok büyük katkısı vardır. 
Türkiye’nin ihracatını en hızlı 
yükselten şehirlerinden biri olan, 
işsizlik rakamları en düşük şehir 
olan Konya’nın ekonomik potan-
siyeli daha fazla sayıda büyük fir-
ma çıkaracak güce sahiptir. Diğer 
taraftan özel sektörün gücüyle, 
müteşebbislerinin özverili çalış-
malarıyla  ekonomisini büyüten 
şehrimizin istenilen büyüklüğe 
ulaşabilmesi için Konya’dan daha 
fazla büyük marka firma çıkarma-
lıyız. Listeye giren firmalarımızı 
kutluyor gelecekte daha büyük 
hedeflerle şehrimizin gururu ola-
cak atılımı göstermelerini temen-
ni ediyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Konya Ayakkabıcı-
lar Odası İşbirliği ile düzenlenen 
Sayacılık Kursu’nda başarılı olan 
kursiyerlere sertifika takdim edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, İŞ-

KUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Konya Ayakkabıcılar 
Odası İşbirliği ile düzenlenen Saya-
cılık Kursu’nda başarılı olan kursi-
yerler sertifikalarını aldı. Büyükşehir 
Belediyesi Ayakkabıcılar Mesleki 
Eğitim Merkezi’ndeki törende konu-

şan İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
işgücü arz ve talebini eşleştirerek 
işgücü programları yoluyla istihda-
mı kolaylaştırmayı amaçladıklarını 
söyledi. Yaklaşık 4 ay süren Sayacılık 
Kursu’ndan mezun olan kursiyerler, 
kurs sayesinde sayacılık konusunda 

yeterli bilgiye sahip olduklarını söy-
leyerek, kursun düzenlenmesinde 
emeği geçen kurumlara teşekkür 
ettiler. Program sonunda kurstan 
mezun olan kursiyerlere sertifikaları 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Sıcaklıklar bunaltınca 
klima satışları arttı

Bir zamanlar sadece alım 
günü yüksek kişilerin kullanabil-
diği klimalar artık lüks olmaktan 
çıkıp genel ihtiyaç haline gelmeye 
başladı. Türkiye genelinde hava 
sıcaklığının mevsim normallerin 
üzerinde seyretmesi , klima satış-
larını artırdı. Eskiden sadece bel-
li kişilerin kullandığı klima artık 
lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline 
geldi. Her yıl klima satışları da 
artıyor. Klima satışı illerin sıcaklık 
dereceleri ile paralellik gösteriyor. 
Klimalara olan ilgi esnafın yüzünü 
güldürürken, esnaflar yoğun mesai 
harcıyor.

KLİMA ARTIK LÜKS OLMAKTAN 
ÇIKARAK İHTİYAÇ HALİNE GELDİ

Göktaşlar Vestel Mağaza So-
rumlusu Mustafa Toros, “Havala-
rın ısınması ile birlikte Konyalıların 
klimaya olan talepleri arttı. Vatan-
daşlarımız şuanda klima oldukça 
yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar 
sadece işyerlerine değil evlerine de 
klima alıyorlar. Klima artık lüks ol-

maktan çıkarak ihtiyaç haline gel-
di. Klima alacak vatandaşlarımız 
alacakları klimayı mutlaka yetkili 
firma ve servislerden almalarını 
tavsiye ediyoruz. Klima alınırken 
sıcak ve soğuk isteniyor mu? Ne 
kadarlık bir alanda kullanılacak? 
bunları doğru belirlemek gere-
kiyor.  Alınacak klimanın enerji 
tasarruflu olup olmadığına dikkat 
edilmesi gerekiyor. Klima fiyatları 
2 bin 150 TL başlıyor. Vatandaşlar 
genellikle 2 bin 150 TL ile 3 bin 
500 TL aralığında ki klimaları ter-
cih ediyor. Klimaların sağlığımızı 
bozmaması için bakım ve temizliği 
yaptırılmasında büyük fayda var. 
Klimaların bakım ve temizliğinin 
her yıl düzenli olarak yapılması çok 
önemli. Bakteri fitresi kullanılmalı-
dır. 25 derecelik sıcaklık en uygun 
ısı derecesidir. Klimaların  üflediği 
havaya direk maruz kalmamaya 
özen gösterilmelidir” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın devlerine Başkan Altay’dan tebrik

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Bor-
sası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya 
Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer 
Saylık ile ilçe oda ve borsa başkanları 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Al-
tay, Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşları listesinde yer 
alan firmaları tebrik ederek, bunun 
Konya ve ülke ekonomisi açısından 
çok önemli olduğunu dile getirdi. 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 

Öztürk, Konya Ticaret Borsası Baş-
kanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi 
Odası Başkan Vekili Ömer Saylık ile 
ilçe oda ve borsa başkanları Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 

BAŞKAN ALTAY’DAN TEBRİK 
Başkan Altay, ziyaretten duydu-

ğu memnuniyeti dile getirerek Kon-
ya’nın gelişmesi, ilerlemesi ve daha 
da güzelleşmesi adına şehrin bütün 
dinamikleri olarak çalışmaya de-
vam ettiklerini belirtti. Türkiye’nin 

İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinin açıklanması-
nın ardından listelerde 21 Konyalı 
firmanın bulunmasını önemsedik-
lerini kaydeden Başkan Altay, söz 
konusu başarı dolayısıyla firmaların 
yöneticilerini ve çalışanlarını kutla-
dı. Yüzlerce yıl üretimin, ticaretin, 
sosyal hayatın ve ilmin merkezi olan 
Konya’nın bugün de sanayicilerin, 
girişimci ve tüccarların büyük gay-
retleriyle gücünü ve bu konumunu 
korumayı sürdürdüğünü kaydeden 

Altay, “Tabii ki bu başarıda şehri-
mizin çalışkan insanının yanı sıra 
hükümetimizin uyguladığı akılcı 
politikalar ve siyasi istikrarın da payı 
büyüktür. Söz konusu üretim ve ba-
şarının artarak devamı adına bizler 
de elimizden gelen her türlü desteği 
vermeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle 
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret 
Borsası ve Konya Sanayi Odamızın 
değerli başkanları yönetimleri ve 
üyelerini, tüm Konyalı sanayici, tüc-
car ve girişimcilerimizi bir kez daha 

tebrik ediyorum” dedi. 
Konya Ticaret Odası Başkanı 

Selçuk Öztürk ile Konya Ticaret Bor-
sası Başkanı Hüseyin Çevik de şeh-
rin gelişimine ve büyümesine katkı 
sağlamak için hep birlikte işbirliği 
içinde çalışmaya devam edeceklerini 
belirterek, kendilerine verdiği des-
tek nedeniyle Başkan Altay’a teşek-
kür ettiler. 

İŞTE KONYA’NIN DEVLERİ 
Konya’nın İlk 500 Büyük Sana-

yi Kuruluşunda Yer Alan Firmaları 

Konya Şeker, Eti Alüminyum, Tü-
mosan, Aydınlar Yedek Parça, Ova 
Un olurken; İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşunda arasında Helvacızade 
Gıda İlaç, Akova Süt, Kombassan 
Kağıt, Hekimoğlu Un, Konya Çimen-
to, Enka Süt, Safa Tarım, Büyükhe-
kimoğulları Gıda, Altınapa Değir-
mencilik, RTM Tarım, Kompen PVC, 
Selva Gıda, Çöğenler Yem, Golda 
Gıda, Panplast Sulama, Sezersan 
Ambalaj yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları klimaya 
olan ihtiyacı da arttırdı. Klimacılarda yaşanan hareketlilik esnafı sevindirdi.

2017 YILI TÜRKİYE’NİN 2. EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU LİSTESİ 
KONYA 
SIRA

TÜRKİYE 
SIRA (2016)

TÜRKİYE 
SIRA (2017)

FİRMA

1. 20 - Helvacızade Gıda
2. 36 - Akova Süt
3. 71 108 Kombassan Kağıt
4. 88 - Hekimoğlu Un
5. 151 72 Konya Çimento
6. 156 - Enka Süt
7. 182 165 Safa Tarım
8. 242 101 Büyük Hekimoğulları Gıda
9. 246 406 Altınapa Değirmencilik
10. 297 + RTM Tarım
11. 396 415 Kompen PVC
12. 412 400 Selva Gıda
13. 419 419 Çöğenler Yemcilik
14. 456 315 Golda Gıda
15. 474 + Panplast Sulama
16. 499 + Sezersan Matbaacılık
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Hasadı devam eden hububat, verim ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi. KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Geçen yıl dekarda 
ortalama 100 kilogram ürün alınırken bu yıl 300-500 kilograma çıktı. Allah emeklerinin karşılığını veriyor” dedi 

Rekolte iyi, yüzler gülüyor
Türkiye’nin tahıl ambarı Kon-

ya’da hububat hasadı devam ediyor. 
Son 35 yılın en kurak nisan ayının 
yaşandığı bölgede mayıs-haziran 
döneminde alınan yağış sayesinde 
elde edilen verim çiftçinin beklenti-
sinin üzerinde gerçekleşiyor. 

Dünyada tarımsal faaliyetle-
re uygunluk açısından en önemli 
ovalardan biri konumundaki Konya 
Ovası, Türkiye’nin ekmeklik buğday 
üretiminin yaklaşık yüzde 13’ünü 
karşılıyor.

Türkiye’nin “tahıl ambarı” ola-
rak nitelendirilen Konya’da, hubu-
bat hasadı sürüyor. 

Bu sezon yağışların geç düşme-
sine rağmen beklenenin üzerinde 
gerçekleşen verim çiftçinin yüzünü 
güldürüyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, kentte 2 
milyon 300 bin hektarlık alanda ta-
rımsal üretim yapıldığını söyledi.

Hasadın hızla ilerlediğini ve üre-
tim sezonunun sonuna gelindiğini 
belirten Çevik, verimin çiftçiyi se-
vindirdiğini dile getirdi.

Çevik, ülke genelinde hububat 

rekoltesinin bu yıl 20-23 milyon 
ton olmasının beklendiğine dikkati 
çekerek, “Konya’da aldığımız yağış 
yeterliydi ama nisan ayı son 35 yılın 
en kurak dönemiydi. Yine de mevzi 
yağışlar ve mayıs-haziranda yağış 
aldık. Kıraç ve sulak bölgelerimizde 
rekoltemiz hamdolsun çok iyi. Uzun 
yıllar ortalamasının üzerindeyiz. Kı-
raç yerlerde dekarda ortalama 300 
ila 500 kilogram, sulanan arazilerde 
ise 800 kilogram ila 1 ton arasında 
ürün alıyoruz.” diye konuştu.

FİYATLARDA YÜZDE 13 ARTIŞ VAR
Konya’da ürün çeşitliliğinden 

dolayı hububat ekim alanının yüzde 
5-10 küçüldüğünü belirten Çevik, 
şunları kaydetti: “Buna rağmen bu 
yıl 2,5 milyon tonun üzerinde hu-
bubat bekliyoruz. Türkiye genelinde 
beklenti arpada 6,5 milyon tondan 
7,5 milyon tona çıktı. Konya bölge-
mizde ise 1 milyon tonun üzerinde 
arpa üretimi beklentimiz var. Bunda 
kıraçlardaki arpa ekiminin artması 
ve sulak alanlara kayması, kıraçlarda 
mevzi yağışların gerçekleşmesi etki-
li oldu. Hamdolsun Konya’da geçen 
yıla göre iyi durumdayız. Yağışların 
zamansız düşmesi kaliteyi biraz et-
kiledi. Geçen yılı kalitede yakalaya-
masak da kullanılabilir kalite var. 
Fiyatlarda yüzde 13’lük bir artış var. 
Borsada buğdayın kilogramı 950 
kuruş ile 1 lira 35 kuruş arasında 
işlem görüyor. Çiftçilerimizin yüzü 
gülüyor. Geçen yıl dekarda orta-
lama 100 kilogram ürün alınırken 
bu yıl 300-500 kilograma çıktı. Al-
lah emeklerinin karşılığını veriyor.” 
Sarayönü ilçesinde çiftçilik yapan 
Ahmet Özkan da bu yıl yağışların 

geç düşmesi nedeniyle tedirgin bir 
üretim sezonu geçirdiklerini söyledi. 
Buğday ve arpada aldıkları verimin 
kendisini şaşırttığını anlatan Özkan, 
“Sulanmayan 8 dekar araziden 6 ton 
arpa hasadı yaptık. Bu, uzun yıllar 
görmediğimiz bir kazanç oldu. Fi-
yatlar da iyi verim de beklentimizin 
üzerinde. Allah’a şükür geçen yıla 
göre artış var. Çiftçimizin durumu 
iyi. Mutluyuz, inşallah önümüzdeki 
yıllar da aynı bereketi görürüz.” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

Akören’e yeni Devlet 
Hastanesi yapılacak

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, fiziki yetersizlikler nedeni 
ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 
standartlarda sağlık hizmeti sun-
makta sıkıntı çeken Akören İlçe-
si’ne yeni bir devlet hastanesi yapı-
lacağının müjdesini verdi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 
2018 yılı yatırım programına alı-
nan yeni hastane binası inşaatı 
yer tespit çalışmaları için Akö-
ren’e giden Prof. Dr. Mehmet Koç 
ve beraberindeki heyete Akören 
Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu 
da eşlik etti.  Akören Devlet Has-
tanesi’nin mevcut hali ile ihtiya-
cı karşılamakta yetersiz kaldığını 
ifade eden Prof. Dr. Koç, “İnşallah 
Akören ilçemize en kısa sürede 
yeni bir devlet hastanesi yapıla-
cak. Eski hastane binası yanında 
bulunan arsa üzerinde yapımına 
başlanacak olan hastane inşaatı 
nedeniyle mevcut sağlık hizmet-
leri ilçemizde aksamadan devam 
edecektir. Böyle bir projenin haya-
ta geçirilmesi noktasında verdikleri 
her türlü destek ve katkıdan dolayı 

Sağlık Bakanlığımıza ve tüm ilgi-
lilere teşekkür ediyorum” diyerek 
yeni hastane projesinin şimdiden 
Akören halkına hayırlar getirmesi-
ni temenni etti.

Mevcut binada hizmet sunan 1 
Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstas-
yonu, Akören Toplum Sağlığı Mer-
kezi ile Aile Sağlığı Merkezi’nde de 
incelemelerde bulunan Prof. Dr. 
Koç ve beraberindeki heyet bura-
larda görev yapan sağlık çalışanları 
ile de sohbet ederek sıkıntılarını 
dinledi. Sağlık tesisi incelemeleri-
nin ardından Akören Belediyesi’ne 
geçen heyet burada da Belediye 
Başkanı Ekrem Tulukçu’yu ziyaret 
etti. AK Parti Akören İlçe Başkanı 
Müzeyyen Çetinkaya’nın da katıl-
dığı ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Tulukçu da “İl-
çemize yeni ve modern bir hastane 
kazandırılması noktasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bizlerde belediye olarak üzerimi-
ze düşecek her türlü sorumluluğu 
yerine getirmeye hazırız” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Koyuncu Fiat 10 Bin TL’lik hurda teşvik indirimine ek olarak 5 bin TL daha indirim uyguluyor. Koyuncu Fiat Otomobil 
Satış Müdürü Murat İçil, “79 bin 900 TL olan Egea Sedan e1.4 benzinli Easy modeli 64 bin 900 TL’ye düşüyor” dedi

Fiat’tan hurda teşvikine 
ek 5 bin TL’lik indirim!
Sektöründe lider firmalar ara-

sına ismini yazdıran Koyuncu Fiat, 
özel indirim ve kampanyalar ile araç 
satışlarına devam ediyor. Özellikle, 
uygulanan hurda teşvik indirimine 
ek indirimler de ilave eden Koyuncu 
Fiat, 10 bin TL’lik indirimin yanı sıra 
ek olarak 5 bin TL’lik daha indirim 
uyguluyor. Konu ile ilgili açıklama-
larda bulunan Koyuncu Fiat Otomo-
bil Satış Müdürü Murat İçil, “10 Bin 
TL olan teşvikin yanında, Fiat’ın sağ-
lamış olduğu artı 5 bin TL’lik daha 
teşvik var. 79 bin 900 TL olan Egea-
Sedane1.4 benzinli Easy modeli, in-
dirimlerle birlikte 64 bin 900 TL’den 
satışa sunuluyor. Ayrıca daha önce-
den Fiat markalı sıfır araç almış tüm 
müşterilerimize yüzde 3 olarak eks-
tra indirimimiz bulunuyor” dedi. 

FİAT’A ÖZEL HURDA TEŞVİK 
İNDİRİMİ; 15 BİN TL!

Hurda teşvik indirimi ile birlikte 
Fiat’a özel olarak artı 5 bin TL daha 
indirim uygulandığını dile getiren 
İçil, “10 Bin TL olan teşvikin yanın-
da, Fiat’ın sağlamış olduğu artı 5 
bin TL’lik daha teşvik var. EgeaSe-
dane1.4 benzinli Easy model aracı-
mızın fiyatı şuan da 79 bin 900 TL. 
Fiat tarafından sağlanan 5 bin TL’lik 
indirim ve 10 bin TL’lik hurda indiri-
mi ile birlikte aracın fiyatı 64 bin 900 
TL’ye tekâmül ediyor. Bu rakam-

da şuan gerçekten iddialı bir fiyat. 
Tüm bunların yanında 5 yıl garanti 
ve LPG montajı yapıyoruz. LPG’nin 
fiyatı da 2 bin 250 TL. Müşterileri-
miz 5 yıl garanti süresi bozulmadan 
aracına LPG taktırıp alabiliyor” diye 
konuştu.

FİAT MARKALI ARACI 
OLANLARA EK YÜZDE 3 İNDİRİM!

Koyuncu Fiat Otomobil Satış 
Müdürü Murat İçil, daha önceden 
Fiat markalı araç alanlara özel olarak 
yüzde 3 indirimlerinin olduğunu be-
lirterek; “Daha öncesinden Fiat mar-
kalı sıfır araç almış tüm müşterileri-
mize, yüzde 3 olarak ekstra indirimiz 

bulunuyor. Birde müşterilerimizin 
takas aracı varsa bize getirdikleri 
zaman, aracı piyasa standartlarında 
alıyoruz. Bu fiyatlar galericilerin ver-
miş olduğu düşük fiyatlar gibi olmu-
yor. İkinci el piyasası da hurda teşviki 
ile beraber zaten bir daralma yaşadı. 
Müşterilerimiz araç almak için yıl 
sonunu da beklemesin çünkü döviz 
durumunun ne olacağı belli değil. 
Dövizin yükselmesi ile beraber araç 
fiyatlarında da artışlar meydana ge-
liyor. Şuan gerçekten arabalar altın 
kadar değerli. Yani arabalara bir ya-
tırım aracı diyebiliriz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hüseyin Çevik Ahmet Özkan

Koyuncu Fiat Otomobil 
Satış Müdürü Murat İçil
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‘Mali yükleri azalacak, istihdam artacak’
Konya SMMM Odası ve Konya 

Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya 
Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile 
“SGK Alacaklarının 7143 Sayılı Ka-
nun Uyarınca Yapılandırılması” ve 
“İşkur Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim 
Programı” Konulu Seminerimiz 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür 
Yardımcısı Sayın Orhan Coşkun 
ve Konya Çalışma ve İş Kurumu il 
Müdürü Sayın Emrah Keleş’in katı-
lımlarıyla 17.07.2018 tarihinde Salı 
günü saat: 14.30 ’da Konya Ticaret 
Odası Seminer Salonunda düzenle-
di. Düzenlenen Seminerde Selçuk-
lu Sosyal Güvenlik Merkezi Mü-
dürü Sayın Sami Öner ve Meram 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür 
Yardımcısı Sayın Fatih MORBEL 
“SGK Alacaklarının 7143 Sayılı 
Kanun Uyarınca Yapılandırılması” 

konusunda sunumlarını gerçekleş-
tirirken, İŞKUR İş ve Meslek Danış-
manı Sayın Ahmet Garip ve Sayın 
Belma Çeşnial’da “İŞKUR Teşvik-
leri ve İşbaşı Eğitim Programı” 
konusundaki sunumlarıyla katı-
lımcıları bilgilendirdi. Seminer baş-
langıcında konuşma yapan Konya 
SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk 

Özselek konuşmasında seminere 
desteklerinden dolayı Sosyal Gü-
venlik Kurumu İl Müdürü Sayın 
Murat Mustafa Yavuz İle İŞKUR İl 
Müdürü Emrah Keleş’e teşekkür 
etti. Başkan Özselek “Daha önce 
vergi alacakların yeniden yapılan-
dırılması konusunda Vergi Dairesi 
Başkanlığı ile hem merkez de hem 

ilçelerimizde seminerlerimizi ger-
çekleştirdik.  Bugün de SGK alacak-
larının yapılandırılması konusunda 
üstatlarımız bizleri bilgilendirecek-
lerdir. Ayrıca, bilindiği üzere iş ara-
yan ve işverenler arasında köprü 
olan İŞKUR’un teşvikleri ve iş başı 
eğitimi de bizler için önem arz et-
mektedir. Bu konularda da meslek 

danışmanlarımız bizleri bilgilen-
direceklerdir” diyerek düzenlenen 
seminerin önemine dikkat çekti.
Başkan Seyit Faruk Özselek, ko-
nuşmasında geçtiğimiz günlerde 
kutlanan 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü’nün dualarla 
kutlandığını “15 Temmuz gece-
sinde demokrasimize, birliğimize 
sahip çıkan milletimiz yine aynı 
cesaret ve kararlılıkla meydanlarda 
demokrasimize ve birliğimize sahip 
çıkmıştır. Yüce Allah’tan böylesine 
hain bir girişimin bir daha yaşan-
mamasını diliyorum” sözleriyle 
kaydetti.Konya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürü Emrah Keleş ise 
Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci 
fazı kapsamında uygulanacak olan 
Artı iki ve Bir Senden Bir Benden 
teşviklerine dikkat çekti. Uygulana-
cak olan teşviklerle iş ve işçi bulma-

ya yönelik aracılık hizmeti sunmaya 
devam edeceklerini belirtti. Aktif 
istihdam politikalarıyla işverenleri-
miz üzerindeki mali yükleri azalta-
rak uygun işgücünün yetiştirilme-
sine de katkı sağlayacaklarını ifade 
etti.Açılış konuşmalarının akabinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür 
Yardımcısı Sayın Orhan Coşkun ve 
İŞKUR il Müdürü Sayın Emrah Ke-
leş’e plaketleri takdim edildi.

Yaklaşık 3 saat süren seminer-
de sunumlarının tamamlanması-
nın ardından Selçuklu Sosyal Gü-
venlik Merkezi Müdürü Sayın Sami 
Öner’e, Meram Sosyal Güvenlik 
Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın 
Fatih Morbel’e, İŞKUR İş ve Meslek 
Danışmanı Sayın Ahmet Garip ve 
Sayın Belma Çeşnial’a da plaketle-
rinin verilmesiyle son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Eczacılar Odasında Ver-
gi ve diğer bazı alacakların yeniden 
yapılandırılması ile ilgili eczacılara 
yönelik bilgilendirme toplantısı dü-
zenlendi. Konyalı eczacılar vergi ve 
yapılandırılma konusunda bilgilen-
dirildi. Konya Vergi Dairesi Başkan-
lığı ile Konya Eczacılar Odası iş birliği 
ile Oda  konferans salonunda Kon-
ya Vergi Dairesi Başkanı Musa Ka-

zım ünver ve grup müdürü Emrah 
Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı 
7143 sayılı “Vergi ve diğer bazı ala-
cakların yeniden yapılandırılması ve 
bazı kanunlarda değişiklik yapılma-
sına ilişkin kanun” ile ilgili  eczacı-
lara yönelik bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz, “Konya Vergi 

Dairesi Başkanlığımız ile işbirliği 
içinde çalışmalarımız aralıksız de-
vam etmektedir. Son olarak Vergi 
ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka-
nun”ilişkin bir bilgilendirme toplan-
tısı gerçekleştirdik. Bu programda 
eczacılarımız  konu hakkında bilgi 
sahibi oldular. Bu etkinliğin yapıl-

masında  katkılarından dolayı Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver ve grup müdürü Emrah Yal-
çın’a odam adına teşekkür ediyo-
rum” dedi. Bilgilendirme toplantısı-
nın ardından Başkan Açıkgöz, Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver ve grup Müdürü Emrah Yal-
çın’a günün anısına birer plaket tak-
dim etti. n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de çilek 
üreticiye umut oldu 

Beyşehir’de haşhaş
hasadı başladı

Haşhaş üretiminin önemli 
merkezlerinden Beyşehir’de, Tem-
muz ayının gelmesi ile ürün hasadı 
başladı. Tarlalarda çalışan kadınlar, 
sıcak havada “afyon kırıp” evlerine 
ekmek götürüyor. Sesine güvenen 
genç kızlar çalışırken bir yandan 
da söyledikleri şarkı ve türkülerle 
işlerini biraz olsun eğlenceli hale 
getirmeye çalışırken, bazı kadın iş-
çiler de ilahiler okuyarak onlara eş-
lik ediyor. Beyşehir ve Hüyük ilçe-
leri arasında haşhaş ekili arazisinde 
tarım işçileriyle birlikte kendisi de 
mesai yapan 58 yaşındaki Makbu-
le Gökmenoğlu, yörede haşhaşın 
yanı sıra şekerpancarı, buğday ve 
arpa ekimi yaptığını söyledi.

Eşini kaybettikten sonra çocuk-
larıyla, kayınpederinden kalan ara-
zilerinde çiftçilik yaparak geçimini 
sağladığını belirten Gökmenoğlu, 
8-9 yıldır haşhaş üretimi yaptıkla-
rını ifade etti.

Tarlada dönüşümlü üretim 
yaptıklarını anlatan Makbule Gök-
menoğlu, “Arazilerimizde ekimi 
münavebeli yapıyoruz. Bir yıl haş-
haş ekiyorsak, sonraki yıl başka 
ürünler ekiyoruz. Hasat zamanının 
gelmesiyle Beyşehir ilçe merkezi 
ve Karaali Mahallesi’nden getir-

diğimiz tarım işçilerimizle burada 
mesai yapıyoruz” diye konuştu. 
Gökmenoğlu, haşhaş hasadının 
yöredeki birçok kadın için önemli 
bir geçim kaynağı olduğuna işaret 
ederek, şöyle devam etti: “İşçile-
rimize günlük 60-65 lira arasında 
yevmiye veriyoruz. Sabah saat 
08.00’de işbaşı yapıyorlar, ancak 
bu saatlerde biraz nem olduğunda 
kırma işlemi 10.00-11.00 gibi olu-
yor. Akşam da çalışma programına 
göre 17.00-18.00 gibi işi bırakıyor-
lar. Haşhaş çapası, hasadı zordur. 
İşçilik ve mazotla birlikte mali-
yeti yüksek bir ürün. Kabuğunu 
TMO’ya veriyoruz. Danesi de bize 
kalıyor, tüccara satıyoruz. Devlet 
üreticiye Çiftçi Kayıt Sistemi’ne 
göre mazot desteği veriyor. Ancak 
biz mazot desteğinden yeterince 
istifade edemiyoruz. O yüzden ma-
zot desteğinin artırılmasını devleti-
mizden bekliyoruz.” Tarlada farklı 
yaş grubundan işçilerin çalıştığını 
aktaran Makbule Gökmenoğlu, 
“İşimiz oldukça zor. Hava çok sı-
cak. Genç kızlar popüler şarkılar 
eşliğinde, yetişkinler ise ilahiler 
okuyarak yaptığı işi daha keyifli 
hale getirmeye çalışıyor” dedi.
n AA

Ekonomi Üzerine Paslaşmalar seminerinde konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, “Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminde  icraat öne çıkacak ve kurullarla karar verilecek” dedi

İcraat öne çıkacak’
Konya Tesisat ve İnşaat Malze-

mecileri Derneği (KONTİMDER), 
İpekyolu Sanayici ve İşadamları Der-
neği, Mimarlar Odası Konya Şubesi 
ve İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi işbirliği ile düzenlenen “Eko-
nomi Üzerine Paslaşmalar” semi-
neri gerçekleştirildi. Prof. Dr. Emre 
Alkin’in konuşmacı olarak katıldığı 
seminer KONTİMDER konferans 
salonunda yapıldı. Programa,  KON-
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Başaran, İpekyolu Sanayici 
ve İşadamları Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Olcay Ünlü, 
Mimarlar Odası Konya Şubesi Başka-
nı Armağan Güleç Korumaz, İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Başkan Yardımcısı Mustafa Alptekin, 
dernek üyeleri ve misafirler katıldı. 

Yeni dönemde ekonomi yönetimi 
ve Türkiye’nin önündeki riskler hak-
kında değerlendirmeler yapan Prof. 
Dr. Emre Alkin, mevcut ekonomik 
modelin heyecan veremediğini söy-
ledi. İnşaat, hizmetler, dijital dönüşü-
me tam başlamamış sektörlerin sır-
tında ekonomik büyüme sağlandığını 
belirten Alkin, “Kamu harcamaları 
büyümeye ciddi bir ivme veriyor. Dı-
şarıdan bize para vermek isteyenler, 
ciddi kaynak israfı yapıyorlar, acaba 
para verelim mi?diye düşünüyorlar. 
Ekonomi yönetiminin özerk hareket 
etmesi konusunda ciddi sıkıntılar var. 
Ekonomik kararların merkezileşmesi 
konusunda yatırımcılar endişeli ol-
duklarını ifade ediyorlar.Türkiye’nin 
çok ciddi bir algı sorunu olduğuna 
dikkat çeken Alkin, “Türkiye yüzü-
nü ABD’ye değil doğuya çevirmiş 
durumda. Ama bu süreçte ABD ve 
AB’nin ciddi kabahatleri var. Diplo-
matik seviyede ses tonumuzu ayar-
lamamız lazım. Hukukun üstünlüğü, 
insan hakları, eğitim, sanat, spor ve 
bilim açısından sürekli Türkiye geri-
liyor. Dışarıdan bu ülkede hiç iyi şey 
olmuyor mu diye soruyorlar. Merkez 
Bankasından dış ticarete kadar kur-

may pozisyonunda görev alanlar 21. 
Yüzyılın değil geçen yüzyıla ait para-
digmalarla karar aldıkları konusunda 
intiba veriyorlar. Faiz, ticaret rejimi, 
döviz kurları konusunda koordinas-
yonsuz tavırlar var deniyor” diye ko-
nuştu. Alkin, yeni yönetim modeli ile 
ekonomik kararların nasıl alınacağı 
konusunda, kurullarla bakanlıkların 
işlevi konusunda bir netlik olmadı-
ğını ifade ederek, bu sistemin nasıl 
çalışacağının acilen netleştirilmesi 
gerektiğini söyledi. Merkez Bankası, 
BBDK, SPK ve diğer düzenleyici oto-
ritelerin çelişkili ve geri çekilen ka-
rarları dengeleri bozduğunu belirten 
Alkin, “Bunların bertaraf edilmesi 
gerekir.Yeni sistemin yanlış anlaşıl-
malara yol açmayacağını ümit edi-
yoruz. Çoğulcu demokrasiye sahip 
olmalıyız” dedi. 

Türkiye’nin ne döviz kurundan, 
ne faizden batmayacağını, sadece ba-

siretsizlikten sıkıntı yaşayacağını vur-
gulayan Alkin, “Cumhuriyet tarihin-
de 89 defa TL’de değer kaybı olmuş. 
Türkiye bundan batmaz, şirketler ba-
tar. Devlet ödemek için borç almaz, 
ama özel sektör aldığı borcu ödemek 
zorunda. İşadamları basiretli dav-
ranmak zorunda.İnşaat sektörünün 
daha yolu çok. Daha fazla inşaata ge-
rek var mı, biraz dengeli gitsek daha 
iyi olacak. Ülkenin bütün ekonomisi 
inşaat sektörünün sırtında bir yere 
gidemeyiz.İmalat sanayinde kapasite 
kullanım oranları yüksek. Bunun an-
lamı canlılık sinyali var, ilave kapasite 
artımı yok demek. Yatırımcı geleceği 
tam göremediği için çekiniyor. Yeni 
ekonomi programının açıklamasını 
bekliyor. Reel kesim güven endeksi 
baş aşağı.  Reel kesimin geleceği gü-
veni yok, kapasite artırımı yapmıyor. 
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemindeki beni rahatlatan tek un-
sur, bakanların siyasetten olmaması. 
İcraat öne çıkacak ve kurullarla karar 
verilecek” diye konuştu. 

DÜNYA DİJİTAL TEKNOLOJİ
EVRESİNE GİRDİ

Dünyanın ciddi bir değişimin 
içerisinde olduğunu ve dijital tekno-
lojiler döneminin başladığına dikkat 
çeken Alkin,  önümüzdeki üç yıl bo-
yunca bütün dünyada yüksek faiz, 
yüksek enflasyon ve yüksek büyüme 
yaşayacağını söyledi. Şirketlerin bu 
dönemde dijital teknolojik değişimi 
ertelememesi gerektiğini söyledi. 
Alkin, şöyle konuştu:  “Dijital deği-

şimleri ve teknoloji yatırımları şirket 
içinde yapmak mecburiyetindesiniz. 
Barselona’daki dünya mobil teknolo-
jileri fuarında çok bulutlu fakat için-
de hiçbir insanın çalışmadığı sadece 
robotların üretim yaptığı üç değişik 
fabrika gezdim.150 yıldır tarif etme-
ye çalıştığımız ekonomi ve çabalar 
artık sona erecek. 10 yıl sonra şir-
ketlerinizde artık insan çalışmayacak 
buna hazır mısınız?  Herkesin reka-
bet ettiği bir ortamda çözüm üretmi-
yorsunuz, işiniz zor.  Mal ve hizmet 
üretiyorsanız rakibiniz çok, çözüm 
üretiyorsanız rakibiniz az. “

Geleceğin 10 teknolojisi hakkın-
da bilgi veren Alkin, dron. Blockc-
hain, bigdata, artırılmış gerçeklik,üç 
boyutlu yazıcı, sanal gerçeklik, yapay 
zeka, robotlar, internet of thingsve 
genetik olarak sıraladı. Alkin, üretim-
den önce marka, tasarım, inovasyon, 
Ar-Ge, teknolojiyi,üretimden sonra 
yapılan pazarlama, fuar, lojistik, rek-
lamın iyi yapıldığı sürece malın fiya-
tının arttığını belirterek, “ Sadece iyi 
üretmekle olmuyor. Artık Endüstri 
4.0 bitti, Endüstri 5.0 başlıyor. En-
düstri 4.0, sattığınız mal ve hizmetle 
alakalı tüketicinin tepkilerini, kulla-
nım biçimlerini, fikirlerini yapay ze-
kanın marifeti ile toplayıp fabrikanıza 
kadar getirip, tüketicinin istediğini 
üretip tekrar piyasaya yollamaktır.
Sürekli müşteri memnuniyetini sağ-
lamak.Tasarımı tüketicinin istekleri-
ne göre yapmak lazım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü ta-
rafından başlatılan Kırsal Kalkınma 
Projesi kapsamında üretilen çilek 
üreticiye umut oldu. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Kırsal Kalkınma Projesi 
kapsamında Seydişehir ilçesin-
de çilek üretimi çiftçilerin yüzünü 
güldürdü. Bu çiftçilerden Seyit 
Bademci, 7 dekar alanda organik 
çilek yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Gelirin yüksek olmasından do-
layı ürüne ilginin arttığını belirten 
Bademci, şunları kaydetti:

“Son yıllarda üretimi artan 

çilek birçok ailenin geçim kayna-
ğı haline geldi. Geçen yıl 20 ton 
üretmiştim. Bu yıl yüksek rekolte 
bekliyorum. 8 yıl önce Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğünün 
teknik destekleriyle çilek tarımını 
öğrendik. Bu sayede gelirimiz arttı. 
Türkiye’nin birçok ilinden tüccarlar 
gelip alıyor. Mayıs ayında başlayan 
hasat, aralık ayına kadar devam 
ediyor. Kilogramını 6 liradan sa-
tıyoruz. En büyük sıkıntımız yaş 
meyve hali olmamasıdır. Seydişe-
hir çileği aroması ve lezzetiyle ara-
nan bir marka haline geldi.”
n AA

Eczacılara yapılandırma anlatıldı  

Prof. Dr. Emre Alkin
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Fax: 0332 342 20 20
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Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Sosyal medyada asılsız kayıp 
ilanlarındaki numaraları arayan bazı 
vatandaşların kontör ve fatura do-
landırıcılığına maruz kaldığı ortaya 
çıktı.

Sosyal medyada gerçek ihbar-
ların değerlendirmesinde zamanla 
duyarsızlaşmaya neden olan asılsız 
kayıp ilanlarındaki telefon numara-
larını arayan bazı vatandaşların do-
landırıldığı bildirildi.

İnsanların hassasiyetlerini su-
istimal isteyen kötü niyetli kişiler 
tarafından verilen asılsız ilanlarda 
yazılı telefon numaralarını arayan 
vatandaşların, dolandırıcıların tu-
zağına düşebildiğine dikkati çeken 
uzmanlar, bu yolla vatandaşlardan 
kontör ya da fatura bedeli tahsil edil-
diği uyarısını yaptı.

Dijital İletişim Uzmanı Emre 
Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, son zamanlarda artan 
kayıp ve hasta çocuğa yardım ilan-
larının bir hayli ses getirmeye başla-
dığını, bu durumun art niyetli kişiler 
tarafından kötüye kullanılmaya baş-
landığını belirtti. 

Toplumdaki hassasiyeti fırsata 
çevirmek isteyen bazı art niyetli kişi-

lerin duygu sömürüsü yaparak fay-
da elde etmeyi amaçladığına dikkati 
çeken Yazıcıoğlu, “Günümüz sosyal 
medya mecralarında yalan haberler 
gerçek haberlere oranla yaklaşık 10 
kat daha hızlı yayılıyor. Bu durumun 
farkında olan örgütler ‘Kızım kayıp, 
Allah rızası için paylaşın’, ‘Vicdan sa-
hibiysen paylaş’ gibi iletileri yayarak, 
milyonlarca etkileşim elde ediyorlar. 
Geçmiş dönemlerde yaptığım birta-
kım incelemelerde ilanlarda yer alan 
fotoğrafların stok fotoğraf sitelerin-

den veya cast ajanslarının internet 
sitelerinden alındığının farkına var-
dım.” ifadelerini kullandı.

Sahte numara, isim, kullanıcı adı 
ve fotoğrafla oluşturulan profillerde 
genellikle kayıp çocuk ya da hasta 
bebek ilanlarının yer aldığını vurgu-
layan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti: 

“Dolandırıcılar bu yöntemle 
hem etkileşim hem de takipçi sayıla-
rında kolaylıkla büyük artış sağlıyor. 
Etkileşimi yüksek olan hesaplardan 
hemen akabinde kıyafet, moda, de-

korasyon, gıda, kozmetik ürünleri 
gibi internet üzerinden satış yapılan 
ürünlerden ilanlar alıp para kazanı-
yorlar. Daha sonra bu profiller, say-
falar belirli bir kitleya ulaşınca eski 
tüm gönderiler silinip sayfa adı de-
ğiştirilerek satışa çıkarılıyor. Ne ya-
zık ki böyle nitelikli biçimde insanları 
dolandıranlar, sömürenler kendile-
rine ‘sosyal medya uzmanı’ sıfatını 
koyuyorlar. Öte yandan asılsız kayıp 
ve yardım ilanlarında yer alan tele-
fon numaraları arandığı zaman do-
landırıcıların hesabına kontör ya da 
fatura bedeli gibi yansımalar oluyor. 
Yardım kampanyası düzenlemiş gibi 
göstererek büyük vurgunlar elde 
ediyorlar. Sosyal medyada sıkça 
karşılaştığımız bu tarz gönderileri 
paylaşırken çok dikkatli olmalı, kay-
nağını ve doğruluğunu teyit etmeli-
yiz. Çoğu zaman bu tip sahte payla-
şımlarda verilen telefon numaraları 
yanlış veya iptal edilmiş oluyor. O 
yüzden çevremizi de yanlış yönlen-
dirmemek adına doğruluğunu teyit 
edilmeden paylaşmamalı, vicdan ve 
duygu sömürüsüne alet olmamalı-
yız.”
n AA

Ereğli’de parklara kamera 
sistemi kuruluyor

Ereğli ilçesine parkların dört 
bir köşesini gören güvenlik kame-
raları kuruluyor. Hemşehrilerinin 
huzur ve mutluluğunun kendileri 
için öncelikli olduğunu ifade eden 
Ereğli Belediyesi Başkanı Özkan 
Özgüven, “Daha yaşanabilir bir 
Ereğli için gece gündüz çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Hizmet 
noktasında birçok ilki gerçekleşti-
riyor, önemli yatırımları şehrimize 
kazandırıyoruz. Tüm bu hizmet 
ve yatırımların yanı sıra vatandaş-
larımızın huzur ve mutluluğu için 
imkanlarımız doğrultusunda çalış-
malar yürütüyoruz. Bu kapsamda 
parklarımızı güvenlik kameralarıy-
la daha güvenli bir hale getirmeye 
çalışıyoruz. Parklarımızın kontrolü 
ve denetimi için teknik ekibimizin 
tespiti sonucunda farklı noktalara 

güvenlik kameraları yerleştirdik. 
Hemşehrilerimizin ve özellikle 
çocuklarımızın can ve mal güven-
liğini sağlamak adına her türlü 
tedbir için destek veriyoruz. Park-
larımızda çocuklarımızın güvende 
oynamaları ve ailelerin çocuklarını 
gönül rahatlığıyla parklara getir-
mesi amacıyla bir kamera sistemi 
kurduk. Bu sistemle parklarımız 7 
gün 24 saat güvenlik kamerala-
rıyla izlenecektir. Ereğli Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini sağlamak için ilçe 
sınırlarımızda her türlü tedbir için 
destek vermeye devam edeceğiz” 
dedi. Kurulan güvenlik kamerala-
rından memnuniyetini dile getiren 
vatandaşlar ise Ereğli Belediyesi 
Başkanı Özkan Özgüven’e teşek-
kür etti. n İHA

13 yıl önce babası Mevlüt Berber’i (56) öldüren ve tahliye edildikten sonra bu cinayetten 10 ay önce de 
Çetin Kalaycı’yı (27) öldürdüğü ortaya çıkan Şahin Berber’in (31) yargılanmasına başlandı

14 yıl sonra çözülen
cinayetin davası başladı

14 yıl önce bir kişinin kurusıkı-
dan bozma tabanca ile öldürülmesi 
olayına ilişkin tutuklanan sanık, ha-
kim karşısına çıktı. Konya 1. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen du-
ruşmaya, tutuklu sanık Şahin Ber-
ber, öldürülen Çetin Kalaycı’nın eşi 
Hülya ile Annesi Ayşe Kalaycı ve 
taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık 
Berber, polis ve savcılıkta verdiği 
ifadelerin geçerli olduğunu söyledi. 
Ardından söz alan, öldürülen Kalay-
cı’nın eşi Hülya Kalaycı, “Eşimin ci-
nayeti 14 yıl sonra aydınlatıldı. Onu 
neden öldürdüğünü öğrenmek be-
nim hakkım. Eşim öldürülünce 6 ay-
lık bebeğimle ortada kaldım” dedi.

Ölen Kalaycı’nın annesi Ayşe 
Kalaycı ise çok acı çektiklerini, eşinin 
bu sebeple kanser olduğunu söyle-
di.  Duruşmaya tanık olarak katılan 
Çetin Kalaycı’nın eşi Hülya Kalaycı, 
“Eşimi neden öldürdü halen me-
rak ediyorum. Bunu bana açıklasın. 
Bunu bilmek benim hakkım. Ben 6 
aylık bebeğimle ortada kaldım. Ço-
cuklarım yetim kaldı. Şikayetçiyim” 
dedi. Çetin Kalaycı’nın annesi Ayşe 
Kalaycı ise, “Benim eşim oğlunun 
acısından kanser olup, öldü. Allah’a 
duamdır o da çeksin bunları. Al-
lah’ım bunu da yaksın. Benim oğlu-
ma nasıl kıydın. Utanmadan bir de 
takım elbise giyip buraya gelmiş” 
diye konuştu. Duruşma, sanık ve 
tanıkların dinlenmesinin ardından 
ertelendi. Hülya Kalaycı ve yakınla-
rı, salondan çıkarılırken sanık Şahin 
Berber’in üzerine ayakkabı, çanta 
ve su fırlattı. Avukatların da dinlen-
mesinin ardından, mahkeme heyeti 
davayı erteledi. 

Konya’da 14 yıl önce Çetin Ka-
laycı’nın kurusıkıdan bozma taban-

ca ile öldürülmesi olayına ilişkin so-
ruşturma yürüten polis, şüphelinin, 
benzer bir tabanca ile 2005 yılında 
babasını öldürüp cezaevinde yatan 
Şahin Berber olduğunu belirlemiş, 
uyuşturucu madde ticareti yap-
tığı da belirlenen Berber, 3 Ocak 
2018’de gözaltına alınmıştı.

Zanlının Cinayet Büro Amirliğin-
deki ifadesinde, ise “Olay günü eski 
fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan 
tezgahından birkaç kez çekiliş yap-
tım, kartların hepsi boş çıktı. Tez-
gah sahibi Çetin Kalaycı’dan paramı 
istedim. Vermedi ve tokat atmaya 
başladı. Ben de yanımda bulunan 
kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 

el ateş edip olay yerinden kaçtım. 
Olay sonrasında Antalya’ya gittim, 
yaklaşık 6 ay sonra da Konya’ya geri 
geldim. Bu sırada babam beni görüp 
polise ihbar edeceğini söyleyince 
tartışmaya başladık. Tartışma sıra-
sında benzer bir kurusıkı tabancayla 
da babama ateş açtım” dediği öğre-
nilmişti.

İşlemlerinin ardından adliye-
ye sevk edilen zanlı, gazetecilerin 
cinayetleri neden işlediği sorusu 
üzerine, Çetin Kalaycı’yı yanlışlıkla 
öldürdüğünü öne sürerek, “Çocuk-
tum bilmiyorum. Babamı da kazayla 
öldürdüm” ifadelerini kullanmıştı.
n AA/DHA

Asılsız kayıp ilanıyla dolandırıcılık uyarısı

Kömürlükten 1,5 kilo eroin çıktı Köpekleriyle hastaneye geldi
Uyuşturucu ticareti yapan ve 

“sokak satıcısı” olarak bilinen bir 
şüphelinin evine düzenlenen ope-
rasyonda evin kömürlük kısmında 
narkotik köpeği ‘oscar’ ile arama 
yapan polis ekipleri 1 buçuk ki-
logram eroin maddesi ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre-
dir teknik ve fiziki olarak takip et-
tiği Y.U’nun Başak Mahallesindeki 
evini tespit ederek takibe aldı.Polis 
ekipleri evde uyuşturucu ticare-
ti yapıldığını tespit ettiği şüpheli 
Y.U.’nun evine baskın için düğme-
ye bastı. Yapılan baskında evi didik 
didik arayan ekipler, evin bahçe-
sinde bulunan kömürlükte hassas 
burunlu narkotik köpeği ‘Oscar’ ile 
arama yaptı. Ekipler, kömürlükte 
arama yaptığı esnada ’Oscar’ önce 
soba kovasına sonra da kömür çu-
vallarına tepki verdi. Bunun üzeri-

ne ekipler kömürlükte 3 farklı yere 
gizlenmiş 1 buçuk kilogram eroin 
ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere 
emniyete götürülen Y.U işlemleri-

nin ardından “Uyuşturucu madde 
ticareti yapmak” suçundan adliye-
ye sevk edileceği öğrenildi.
n İHA

Karaman’da, sinir krizi geçiren 
ve ambulansla hastaneye kaldırı-
lan Ayşe Erkuş, (25), iki köpeğiyle 
hastaneye geldi.

Sedye üzerinde acil servise 
alınan Erkuş, kendi rahatsızlığını 
unutup, arkadaşına sürekli köpek-
lerinin nerede olduğunu sorup, 
kaybolmamaları için araca götür-
mesini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde 
Tabduk Emre Mahallesi Yavuz 
Sultan Selim Bulvarı’nda meyda-
na geldi. Ayşe Erkuş, belirleneme-
yen nedenle sinir krizi geçirmesi 
üzerine arkadaşı, 112 Acil servisi 
arayıp ambulans istedi. Erkuş, 
sağlık görevlileri tarafından ambu-
lansa konulduğu sırada iki köpeği 
de peşinden gelip ambulansa bin-
di. Bunun üzerine sağlık görevlile-
ri köpekleri indirmek istedi. Erkuş 
da köpekleriyle birlikte hastaneye 
gideceğini ısrar edip, daha fazla 

fenalaşması üzerine sağlık görev-
lileri köpeklerin de ambulansta 
gelmesine izin verdi. Erkuş’un ya-

pılan tedavisinin ardından taburcu 
olduğu öğrenildi.
n AA

Tutuklu sanık Berber, mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada, öldürülen Kalaycı’nın eşi 
ve salonda bulunan bazı yakınları, Berber’e çanta, ayakkabı, su şişesi fırlattı.

Maktül: Çetin Kalaycı
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Güneşin güne göz kırptığı, dö-
nen devr-i aleme bir yenisinin daha 
eklendiği bir hafta, yeni bir gün ve 
günün ilk saatleri… 

Düşünüyorum da hiç mi yorul-
muyor akrep, yelkovanı kovalar-
ken? Oysa biri kaplumbağa diğeri 
de tavşan misali… Hızlısı yelkovan 
olmasına rağmen, her anı belirle-
yen yine akrep oluyor. Kaplumbağa 
ve tavşan hikayesinin verdiği ders 
burada da ortaya çıkıyor. 

Yine düşüncelere dalıp, bir 
otobüsün camından sizi izliyorum. 
Bugün de çok güzelsiniz. Yüzeyinizi 
kaplayan boydan boya kahverengi 
elbisenizin, üzerindeki ağaç desen-
leriniz muazzam. Hele de o renga-
renk çiçekleriniz yok mu?.. Yine 
güzel bir bahçe gibi donatmışsınız 
her tarafı…

Elbisenizin bitimindeki mas-
mavi gözlerinize ne demeli acaba? 
Denizler utanır maviliğinden… 
Saçlarınız oldukça beyazlamış, bu-
lutlar gibi… Tokalarınız uçuşuyor, 
bir uçurtmanın ipini bırakmış da 
rüzgâra esir etmiş kendi kendini… 

Sessiz bir inziva içerisindesiniz 
şu zamanlar… Bir vakitler bağrınız-
da nice önemli medeniyetler sahne-
ye çıktı. Birçok şaire, düşünüre, ilim 
erbabına ev sahipliği yaptınız. Şim-
di ise eteklerinizde uyumaktalar… 

Sizin için ne çok savaşlar yapıl-
dı. Kızıla buladılar elbisenizi de en 
sonunda bir başınıza kalakaldınız 
işte… Tarih yazıldı, çizildi, dikildi. 
Kimler gelip geçti de ilk göz ağrınız 
Alparslan’ı size unutturamadı. Sizi 
alladı pulladı, en güzel sanat eser-
leri ile süsledi. Göz kamaştıran bir 

çağda yeni gelin gibi 
kolları dirseklerine ka-
dar altınlarla dolu gir-
diniz. Kültür, örf, adet, 
sanat sizden soruldu. 

Devrin ünlü bil-
ginlerini, şairlerini, 
mutasavvıflarını, mu-
sikişinaslarını ve diğer 
güzel sanatların üstat-
larını bir araya getirdi-
niz. Daha sonra yine 
büyük bir savaş Malazgirt yankı 
yaptı dört bir yanınızda… 

Anadolu’nun kapıları Türklere 
açıldı. Büyük Selçuklu Sultanı Ku-
talmışoğlu Sultan Süleyman Şah 
tarafından himayeye alındınız. Oda 

bir zaman sonra sizi 
kendine baş tacı yaptı.

Sonra Peygambe-
rin sözlerine mazhar 
olmuş o kutlu komutan 
ayak bastı üzerinize… 
Yine, yeni bir devre 
daha kucak açtınız. 
Üzerinize düşen her 
görevi başarı ve canı 
gönülden yerine getir-
diniz. 

Birçok şehirden önce “En muh-
teşem Türk şehri” mertebesine 
yükseldiniz. Büyük bir buluşma da 
yine sizin emin ellerinizde gerçek-
leşti. Mevlâna ve Şems… Bu sa-
yede Dünya’ya ışık tutan bir fener 

görevi halen görmektesiniz. 
Daha kimler geldi ve kimler 

geçti. Her geleni anne şefkati ile 
bağrınıza bastınız. Mevlana’nın 
hoşgörüsünü giydiniz üzerinize… 
kimileri kilometreler aşçı, kimileri 
dalgalarla savaştı, kimileri de kıta-
ların uzaklığına meydan okuyup sizi 
görmek için onca zahmete katlan-
dı... 

Eski adıyla İkonia yani Konya. 
Şiirler yazılan şehirlerden ne eksi-
ğin var senin?.. 

Denizin mi eksik? İvriz’in deli 
suları kafa tutar tüm denizlere… 
Yokluğu, susuzluğu, zorluğu an-
latır ülkemizde tek olan Karapınar 
çölün… Altı bin yıllık mağaraları 
ve evleri ile kim bilir neleri gizler 
Sille’n… İlmi sohbetlere katılmak 
uğruna erkek kılığına giren bir ka-

dının kabri olan Tavus baba türben 
bize ilmin önemini anlatıyor. Şehrin 
göbeğinde görkemi ile bizleri karşı-
layan Selçuklu Köşkün, bir cenneti 
anımsatan Hotamış Sazlığın, yerle 
göğü birleştiren Eflatun Pınarın, 
Meram bağların, Obruk Gölün, 
Türkiye’nin en güzel doğa yapısı-
na sahip olan Yerköprü Mağaran, 
Meke Gölün, Mevlâna Türben, Sır-
çalı Medresen, Dünyanın en büyük 
kaya anıtı olan Fasıllar Anıtın ve 
daha sayamayacağım nice kültürel 
ve doğal güzelliğin…

Bugün yine güzelliğiniz göz-
lerimde canlandı. Doğduğum, 
doyduğum güzel şehir. Verimli 
toprakların gibi sürekli sevgi hasatı 
yapıyorsun gönüllerde… Kışın çok 
çetin, yazın kavurucu geçse de sen 
çok güzelsin Konya’m. Vesselam.

İKONİA

Meram Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
merkeze uzak mahallelerdeki ha-
nımların kanser taraması için KE-
TEM’e gitmelerine aracılık ediliyor. 
Ayrıca mobil araçla mahallelere gi-
dilerek kadın ve çocuklara psikolojik 
destek hizmeti götürülüyor. Fiziki 
belediyeciliğin yanı sıra sosyal bele-
diyeciliğe de önem veren Meram Be-
lediyesi, mobil araçla daha önce köy 
veya kasaba statüsünde bulunan, 
merkeze uzak mahallelerde yaşayan 
hanımlara yönelik çalışmalar ger-
çekleştiriyor. Mobil destek aracıyla 
mahallelerde anne ve çocuk sağlı-
ğına yönelik eğitimler gerçekleştiri-
lirken, hanımlar Meram Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kanser Erken 
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi 

(KETEM)’ne getiriliyor. Kırsal ma-
hallelerde ikamet eden vatandaşlara 
hizmet götürülen saha çalışmasında 
sağlıklı anneler ve sağlıklı nesiller 
sloganı ile çalışmalara yön verilerek 
kanser taraması olmayan kadının 
kalmaması hedefleniyor. Projenin 
başlamasından bu güne kadar Kızı-
lören, Sağlık, Karadiğin ve Kaşınhanı 
mahallelerindeki bayanlar erken teş-
his için kanser taramasından geçerek 
Meram Belediyesi tarafından ulaşım 
ve koordinasyon hizmeti sağlandı.  

Öte yandan aile içi iletişim ko-
nusunda eğitim seminerleri de dü-
zenlenirken uzman ekipler gittikleri 
belde ve köylerde gün boyu mobil 
destek aracında psikolojik danışma 
hizmeti veriyorlar.
n HABER MERKEZİ

Zengen’in iki ayrı mahalle
olması için oylama

Beyşehir’de ilk olacak 
projeye imza atılıyor

Ereğli Belediyesi, Zengen Ma-
hallesi’nin iki ayrı mahalle olması 
kararını orada yaşayan vatandaş-
lara soruyor. Kalıtımcı Belediyecilik 
örneği göstererek demokrasi ile 
bu konuyu çözüme kavuşturmak 
için 19.07.2018-20.07.2018 ta-
rihlerinde iki gün halk oylaması 
yapılacak. Hemşehrilerimizin dü-
şünceleri bizim için her şeyden 
önemlidir diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Zengen Mahal-
lemizi Aksaray Otoyolu bölüyor 
buna bağlı olarak aşağı ve yukarı 
diye tabir ediliyor. Bu noktada bazı 
vatandaşlarımız Belediyemize iki 
ayrı mahalle olma talebinde bu-
lundular. Bizler de bu kararı ma-
hallemizin sakinlerinin vermesi 

gerektiği düşüncesiyle demokrasi-
nin gereği olarak bir halk oylaması 
yapmaya karar verdik. 19.07.2018 
ve 20.07.2018 tarihlerinde iki gün 
bu mahallemizde halk oylamamızı 
gerçekleştireceğiz. Hemşehrileri-
mizin düşünceleri bizim için çok 
önemlidir. Her zaman vatandaş-
larımızın istek, talep ve önerilerini 
değerlendiriyoruz. Göreve geldiği-
miz günden bu yana birlikte yönet-
me prensibimizle çalışmalarımızı 
yürütüyoruz ve hizmetlerimizi on-
ların desteği ile gerçekleştiriyoruz. 
Bu anlamda bizlere destek olan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyor, halk oylamamızın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı, Selçuklu Belediye-
si’nin ev sahipliğinde Sille’de gerçekleştirildi. Başkanlar biraraya geldi, şehri konuştu

‘Öncü şehir olmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz’

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, AK 
Parti İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuki 
İşlerden Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Fahrettin Kulu, AK Parti İl Teş-
kilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet 
Sümer Selçuklu Belediye’sinin ev 
sahipliğinde düzenlenen istişare 
toplantısında bir araya geldi. AK 
Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 
organize edilen “AK Parti İl Teşki-

latı Yerel Yönetimler Koordinasyon 
Toplantısı” Selçuklu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Sille’de gerçekleşti-
rildi. Toplantıda hükümet, belediye 
ve diğer kurumların çalışmaları, 
yatırım ve projeler ile belediye hiz-
metleri ele alındı.Başkanlar toplan-
tısında devam eden yatırımlarda 
gelinen son aşamalar da değerlen-
dirildi. Toplantıya Koski Genel Mü-
dürü Ercan Uslu ve diğer yetkililer 
de katıldı. 

Toplantıya ev sahipliği yapan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Yerel Yönetimler 
Toplantısının Konya’da belediye-
ler arası koordinasyonu en üst dü-

zeyde ortaya koyduğunu ve şehrin 
gelecek vizyonunu şekillendirmesi 
açısından büyük önem taşıdığını 
ifade etti. Başkan Pekyatırmacı,”24 
Haziran sonrasında milletimizin 
teveccühü ile Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan yeniden 
güven tazeledi. Bu seçim sonuçla-
rı ile tercihini istikrar ve güvenden 
yana ortaya koyan milletimiz Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde başta 
2023 olmak üzere 2053 ve 2071 
hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü 
bir kez daha gösterdi” dedi. Sözle-
rini Konya belediyeciliğinin Türki-
ye’ye model olduğunu ifade ederek 
sürdüren Başkan Pekyatırmacı,” 

Kadim Selçuklu’nun başkenti Kon-
ya, Ak Parti Belediyeciliğinin en gü-
zel örneklerinin hayata geçirildiği 
bir şehir. Marka şehirlerin yarıştığı 
günümüz dünyasında bu başarımı-
zı sürdürmek, öncü ve örnek alınan 
bir şehir olmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz.  Şehre kazandırılan her 
bir hizmetin temelinde teşkilatla-
rımız ve belediye başkanlarımız 
arasındaki uyum, halkımızla kur-
duğumuz güçlü gönül bağının payı 
büyük. İnşallah bu birlik ve bera-
berlik ruhu ile şehrimizi daha güzel 
yarınlara hazırlamak için çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi tarafından 
ilçe merkezine Türk Büyükleri, 
Halk ve Masal Kahramanları Par-
kı kurulacağı bildirildi.  Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 
yine ilk olacak bir projeye imza ata-
caklarını ve şehir merkezine Türk 
Büyükleri, Halk ve Masal Kahra-
manları Parkı kurmak için çalışma-
lara başladıklarını belirtti.

Vuslat Parkı’ndaki Jandarma 
Burnu mevkisinde göl kenarında 
oluşturacakları park alanında Türk 
büyükleri ve değerleriyle halk ve 
masal kahramanlarının maket ve 
ortam canlandırmalarının yer ala-
cağını ifade eden Özaltun, şunları 
kaydetti:

“Çocuklarımızın kitaplardan 

okudukları, televizyondan görüp 
büyüklerinden dinledikleri Türk 
büyükleri ve değerleriyle halk ve 
masal kahramanlarını hayal dün-
yalarından çıkarıp oluşturacağı-
mız parka yerleştirebilmek için bir 
proje gerçekleştirdik. Bu vesileyle 
çocuklarımızın hayal dünyalarında 
değil, gerçek hayatta da görüp do-
kunabilecekleri somut kavramlar 
haline dönüştüren bu proje çocuk-
larımız için yeni ufuklara açılan bir 
pencere olacaktır.” Özaltun, parkta 
Nasrettin Hoca’nın eşeğine ters 
binen figürünün yanı sıra, Ulubat-
lı Hasan ve Sur, Vecihi Hürkuş ve 
Uçağı gibi Türk büyüğü, değeri, 
halk ve masal kahramanlarının fi-
gürlerinin yer alacağını kaydetti.
n İHA 

Meram’dan kadınlara kanser taraması

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru biraraya geldi.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No:34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Tercihen teknik resim okumasını bilen,
3 Fabrika disiplininde çalışabilecek, sorumluluk sahibi,
3 Gelişime açık, öğrenmeye hevesli,
3 Ekip çalışmasına uyumlu,
3 Yetiştirilmek üzere,

r GAZ ALTI KAYNAKÇILARI 
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r CNC PLAZMA, LAZER VE
     OKSİJEN KESİM OPERATÖRLERİ
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r ABKANT PRES OPERATÖRLERİ VE
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA (EN AZ 1.902 TL)

r VASIFSIZ PERSONELLER
Alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.



 19 TEMMUZ 2018 9İLAN

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren 
firmamıza müşterilerin ihtiyaç ve 
taleplerini ele alıp çözümde aktif rol 
oynayacak müşterilerin riskleri ve gerekli 
diğer aksiyonların alınmasını sağlamakla 
görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY  
SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 İkna kabiliyeti yüksek
3 B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç 
kullanabilen,
3 Cv’ler mail adresi info@hamamakina.
com gönderilecektir.

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ PRİM+YEMEK+SSK

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

TEL: 0332 502 11 09

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TALAŞLI İMALAT
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;

KALİTE KONTROL ELEMANI
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son 
kontrol elemanları;

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

ADRES : 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA   
TEL : 0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78
e-mail : www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

m LABORATUAR TEKNİKERİ
m GRANÜL MAKİNE 

OPERATÖRÜ
VE

m 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.
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Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No: 34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

3 Yetiştirilmek üzere,
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA 

(EN AZ 1.902 TL)

VASIFSIZ 
PERSONEL 

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

l  VASIIFLI RESTORAN MÜDÜRÜ
l   ŞEF GARSON
l  GARSON
l   KOMİ
l   AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI
l   USTABAŞI ARANMAKTADIR

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

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.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilecek
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan. 
•  Lisan eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i etkin derecede kullanabilen.
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilecek ( Kasa - Banka. Fatura
   girişleri, ay sonu ve yılsonu işlemleri, hesap mutabakatları),
•  Genel mizana uygun tüm kayıtların kontrol ve raporlanmasını sağlayabilecek
•  Şirketin aylık düzenli ödemelerini ve tahsilatlarını takip edebilecek,
•  Tüm beyannamelerin hazırlamasına destek verebilecek,
•  İş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı olan,
•  25 ile 30 yaş aralığnda,

*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

Bay, MUHASEBE ELEMANI 
alınacaktır.

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

GÜVENİLİR 
VE

DOĞRU 
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com
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ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN 
BİR

TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 158

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

KAYNAKÇILAR
VE

MONTAJCILAR
 ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Şakalak Tarım 
Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mahallesi 

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

0332 239 02 70

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mustafa ŞEN’in annesi

Gülkadın ŞEN’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 840230   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Tütünle mücadelede, “Tü-
tün Kontrolü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2019-2023)” ile 
yeni yol haritası hazırlandı.  Tür-
kiye’de kapalı alanlarda sigara 
yasağının uygulanmaya baş-
landığı 19 Temmuz 2009’dan 
bu yana önemli çalışmalar ha-
yata geçirildi. “Dumansız Hava 
Sahası” uygulamaları ile tütün-
le mücadelede önemli mesa-
fe alınırken yeni dönemde de 
tütünle mücadelede mevzuat 

değişiklikleri, dumansız hava 
sahasının genişletilmesi, tütün 
satışının 21 yaşının altındakile-
re yapılamaması, sigara içilme-
si yasak kapalı alanlara yönelik 
denetimlerin artırılması, sigara 
kullanmayan personele pozi-
tif ayrımcılık uygulamaları gibi 
birçok düzenleme yapılacak.  
Tütün kullanımının daha da 
azaltılabilmesi, başta çocuk ve 
gençlerin bu ürünlerden uzak 
kalmasını sağlayabilmek ve 

bunun sürdürülebilirliğine ola-
nak sağlamak amacıyla, “Tütün 
Kontrolü Strateji Belgesi ve Ey-
lem Planı 2018-2023” eylem 
planı tamamlandı. Tütünle mü-
cadele kapsamında, yeni dö-
nemde hayata geçirilecek uy-
gulamalarla tütün ürünlerine 
talep, ulaşılabilirlik azaltılacak 
ve tütün kontrolünde koordi-
nasyon izleme ve değerlendir-
me yapılacak. 
n AA

İslam tıbbı üzerine yap-
tığı çalışmalarıyla bilinen ve 
2014’te hayatını kaybeden Öz-
bekistanlı hekim Aidin Salih’in 
öğrencisi Doğal Sağlık Danış-
manı Hatice Misge, sağlıklı ya-
şamda beslenmenin önemine 
ilişkin yaptığı açıklamada, daha 
önce geçirdiği hastalık dolayı-
sıyla tanıştığı Salih’in vefatının 
ardından çalışmalarını sürdür-
düğünü söyledi.

Yaptığı işin doktorluk olma-
dığını belirten Misge, sağlıklı 
yaşam konusunda bireylere da-
nışmanlık hizmeti verdiklerini 
aktardı.  Hatice Misge, “Bugün 
bazı kronik hastalıkların tıpta 
çözümü yok. Hastalar hayat 
boyu ilaç kullanmakta. Has-

talıkla beslenme arasında bir 
bağlantı kurulmuyordu. Biz de 
bu işin beslenme tarafını ele 
alıyoruz” diye konuştu. 

Uzun yıllar hocası Aidin 
Salih ile beslenmenin sağlık 
açısından önemini anlatmaya 
çalıştıklarına işaret eden Misge, 
şunları kaydetti: “Ama böyle 
bir ilgi genel anlayış içinde ol-
madığı için insanlar o bağlan-
tıyı kurmakta zorluk yaşıyordu. 
Yavuz Dizdar ve Canan Karatay 
gibi hekimlerin bu konularda 
açıklama yapması işimizi çok 
kolaylaştırdı. Bizim söylediği-
miz bilgilerin bilimselliği gö-
rülmeye başlandı. Biz doğru 
beslenme nasıl olur onu anlatı-
yoruz. Beslenmeyi düzelttikçe, 

insanlar kronik hastalıklardan 
yavaş yavaş uzaklaşıyor.”

Hatice Misge, “Günde 2 
öğünden fazla yemek yememek 
sağlık açısından önemli. Şunu 
fikir olarak zihnimize yerleşti-
rebilirsek, midemizi doldurmak 
için değil, sağlıklı ve yetecek 
kadar yemeliyiz” dedi. Katkı 
maddeli ürünlerin insan sağlığı 
açısından zararlarına değinen 
Misge, bugün birçok gencin 
yalnızca hazır ambalajlı gıdalar-
la beslendiğini ancak bunlarla 
sağlıklı yaşamanın mümkün 
olmadığını, çünkü bu ürünlere 
raf ömrünün uzatılabilmesi için 
çeşitli katkı maddeleri eklendi-
ğini dile getirdi.
n AA

Tütünle mücadelede 5 
yıllık yeni yol haritası 

‘Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar 
kronik hastalıklardan uzaklaşıyor’



19 TEMMUZ 201814 HABER

MEDAŞ’tan çalışanlarına ebru sanatı eğitimi
MEDAŞ (Meram Elektrik Da-

ğıtım A.Ş.) çalışanlarının motivas-
yonlarını destekleyici etkinliklerine 
her gün bir yenisini daha ekliyor. 
Bu kez diğer eğitimlerden farklı 
olarak Ebru eğitimi verildi. MEDAŞ 
sorumlu olduğu elektrik dağıtım 
hizmetinin yanı sıra eğitim, sanat,  
bilim gibi konularda da her daim 
bölge halkının yanında olmaya de-
vam ediyor. 

Daha kaliteli bir hizmet anlayışı 
için çalışanlarına eğitimlerini aralık-
sız devam ettiren MEDAŞ bu kez 
motivasyon çalışması kapsamında, 
renklerin suda harmanı olarak ta-
nımlanan Ebru sanatı eğitimi dü-
zenledi. MEDAŞ çalışanları, Klasik 
Türk Sanatları arasında yer alan Eb-
ru’yu deneme fırsatı buldu. Etkinlik, 
Medaş Sanat Galerisinde deneyimli 
hocalar tarafından gerçekleştiril-

di.  Ebru Sanatı hakkında gerekli 
bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, 
gün boyu süren çalışmalar başladı. 
Etkinliğe MEDAŞ Genel Müdürü 
Erol Uçmazbaş ve MEDAŞ çalışan-

ları katılırken, bu tarz etkinliklerin 
motivasyon yönünden destekleyici 
ve önemli olduğu iletildi. Destegül 
Güzel Sanatlar Merkezi Sanatçısı 
Ebru Gülbahçe Kurban ve öğren-

cileri; Ahmet Selim Laleli, Yasemin 
Dalmaz, İnci Çetin, Şaduman Din-
çer’in verdiği eğitimde eserler, gün 
sonunda MEDAŞ Sanat Galerisinde 
sergilendi.  n HABER MERKEZİ 

Konya’da görev yapan 3 emni-
yet müdür yardımcısı 1. Sınıf Emni-
yet Müdürü rütbesine terfi ettirildi.  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
onayı doğrultusunda Emniyet Genel 
Müdürlüğünde terfi edecek isimler 
belirlendi. Bu doğrultuda Konya’da 
görev yapan Emniyet Müdürleri 
Ali Loğoğlu, Hasan Aldı ve Gökhan 
Yağmur 1. Sınıf Emniyet Müdürü 
rütbesine terfi ettirildi. 1’nci sınıf 
emniyet müdürü rütbesi alan Gök-
han Yağmur 15 Temmuz sonrasın-
da 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 
FETÖ yapılanmasının yeniden kal-
kışma planlarını engellemede etkin 

görev alırken, Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Hasan Aldı terör örgütlerine 
yönelik operasyon yapan KOM ve 
Terör Şube Müdürlüğünde sorumlu 
Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi-
ni yürütüyordu. 17 Aralık kumpası-
nın ardından 18 Aralık 2013 yılında 
KOM Şube Müdürlüğüne atanan 
Ali Loğoğlu ise 5 yıldır kentte FETÖ 
operasyonlarını yürütüyor. Loğoğlu, 
özellikle FETÖ’nün TSK içerisindeki 
mahrem yapılanmasına yönelik yap-
tığı operasyonlarla Türk Silahlı Kuv-
vetlerine sızan binlerce örgüt üyesi 
askeri deşifre etti.
n HABER MERKEZİ 

Bedelli askerlik süresince 
çalışanlar izinli sayılacak

AK Parti Grup Başkanvekili 
Muş, bedelli askerlikle ilgili teklifte, 
28 günlük temel askerlik eğitimi-
nin öngörüldüğünü, yararlanmak 
isteyen çalışanların ücretsiz izinli 
sayılacağını, iş akitlerinin feshedil-
meyeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, Mecliste gazete-
cilere yaptığı açıklamada, bedelli 
askerlik düzenlemesinin de bulun-
duğu “torba kanun” teklifini Meclis 
Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Bedelli düzenlemesinin de bu-
lunduğu ‘torba teklif’ Mecliste

Bedelli askerlik düzenlemesi-
nin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren 
Muş, bu düzenlemeden, 31 Aralık 
1993 tarihinden önce doğanların 
yararlanacağını ifade etti. Muş, bu 
kapsamda ödenecek bedelin 15 
bin lira, askerlik süresinin 28 gün 
olacağını vurguladı.

Mehmet Muş, askerliğe elve-
rişsiz derecede engelli olanların da 
aynı bedeli ödeyerek düzenleme-
den faydalanabileceğini, onların 
28 günlük eğitimden muaf tutu-
lacağını bildirdi. Muş, yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşlarının ise 
bedelli askerlik düzenlemesi kap-
samında 2 bin avro bedel ödeye-
ceğini ve uzaktan eğitim alacağını 
söyledi.

Muş, bedelli askerliğe ilişkin 
usul ve esasları belirleme yetki-
sinin Milli Savunma Bakanlığına 
verileceğine, askerliğin yapılacak 
yeri de Bakanlığın belirleyeceğine 
dikkati çekti.

uş, söz konusu kanun tekli-
finde sağlık turizmine ilişkin dü-
zenlemenin de bulunduğunu, bu 
düzenleme kapsamında, Sağlık 
Bakanlığı yönetiminde Uluslararası 
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 
kurulmasının öngörüldüğünü ak-
tardı.

Kamu hastanelerinde yetişmiş, 
yüksek nitelikli ve özellik gerek-
tiren bazı cerrahi operasyonları 
yapabilecek hekimlerin kamuda 
kalmasını teşvik edecek düzenle-
melerin bulunduğuna işaret eden 
Muş, bu anlamda kamunun daha 
rekabetçi olmasının sağlanacağını 
ifade etti.

Toplam 18 maddeden oluşan 
“torba kanun” teklifinde, TSK’ya 
subay kazandırılmasına ilişkin dü-
zenlemenin de bulunduğunu be-

lirten Muş, “Hava Kuvvetlerinde 
subay edinme programları yapıl-
maktadır. Kara Kuvvetlerinde de 
uygulanmaktadır. 2,3 ve 4’üncü 
sınıflardan belli şartlarda, Milli 
Savunma Üniversitesine öğrenci-
ler gelebilmektedir. Bununla ala-
kalı bir süre uzatımı söz konusu. 
2020’ye kadar yetki veriyoruz. 2,3 
ve 4’üncü sınıflardan, subay edin-
me programı kapsamında, çeşitli 
üniversitelerde kriterleri taşıyan-
lar, Milli Savunma Bakanlığının 
belirleyeceği usul ve esaslara göre 
temin olacaktır.” dedi.

Mehmet Muş, teklifte ayrıca, 
yasa dışı bahislerle mücadele ko-
nusunda da düzenlemelerin bu-
lunduğuna işaret etti.

28 GÜN TARTIŞMASI
Mehmet Muş, özellikle sosyal 

medya üzerinden, bedelli askerlik 
düzenlemesinde 28 gün olarak 
öngörülen eğitim süresinin kaldı-
rılmasına ilişkin taleplerin bulun-
duğunun hatırlatılması üzerine, 
“Bedelli askerlikle ilgili teklifte, 28 
günlük temel askerlik eğitimi talep 
edilmektedir. Şu an bununla ala-
kalı herhangi farklı bir düzenleme 
olmayacaktır. Bu kanun teklifinden 
faydalanmak isteyen her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı bunu yeri-
ne getirecektir.” dedi.

Muş ayrıca, bedelli askerlikten 
yararlanmak isteyen kamu ve özel 
sektör çalışanlarının ücretsiz izinli 
sayılacağını, yani bu süre içinde iş 
akitlerinin feshedilmeyeceğini vur-
guladı.

Bir önceki bedelli askerlik dü-
zenlemesi için yaklaşık 1 milyon 
200 bin kişinin başvuruda bulun-
duğuna değinen Muş, “Getirdiği-
miz yeni bedelli askerlik düzenle-
mesi şu an itibarıyla 1 milyon 324 
bin civarında kişiyi ilgilendiriyor. 
Bir öncekinden daha fazla başvuru 
olacağını düşünüyorum. Hem yaş 
hem bedel konusunda önemli bir 
düzenleme.” ifadesini kullandı. 

Bedeli askerlikten sağlanacak 
gelirin Hazine ve Maliye Bakanlığı-
na aktarılacağını belirten Muş, “Bu 
gelir, savunma sanayi ve silahlı 
kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamın-
da, Cumhurbaşkanının belirleye-
ceği istihkaklara göre dağılım söz 
konusu olacaktır.” diye konuştu.
n AA

Hayvanat Bahçesi’nin son gözdesi Avustralya’ya özgü bir kuş olan emular oldu. Hayvanat 
bahçesinde ilgi odağı olan Emu Kuşları sempatik halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

Hayvanat Bahçesi’nin
yeni gözdesi; emu kuşları

Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi dünyanın farklı bölgele-
rinden birçok egzotik hayvan tü-
rünü  bünyesine katmaya devam 
ediyor. Hayvanat Bahçesi’nin son 
gözdesi Avustralya’ya özgü bir 
kuş olan emular oldu

 Yeniliklerin belediyesi olan 
Karatay Belediyesi, Konya’nın ilk 
ve tek  hayvanat bahçesi; İç Ana-
dolu’nun ise tek hayvan Reha-
bilitasyon Merkezi olan Karatay 
Hayvanat Bahçesi’nde dünyanın 
farklı bölgelerinden  hayvanları 
vatandaşın ziyaretine sunarken, 
burada barınan hayvan türleri-
ni de arttırıyor. Hayvanat Bah-
çesi’nin son gözdesi Avustralya 
kökenli EMU kuşları oldu. Avus-
turalya’ya özgü ve devekuşları ile 
akraba görüntüsü itibariyle de-
vekuşlarını andıran Emu Kuşları 
Kıtanın en büyük yerli kuşudur. 
Karatay Hayvanat Bahçesindeki 
Emu’lar kendileri için oluşturu-
lan yaşam alanına kısa sürede 
uyum sağladı. Sevimli yüzleriyle 
hayvanat bahçesinde ilgi odağı 
olan Emu Kuşları sempatik hal-
leriyle ziyaretçilerin dikkatini çe-
kiyor.  

HAYVANAT BAHÇESİ HAYVAN 
ÇEŞİDİYLE ZENGİNLEŞİYOR
Kurulduğu günden bu yana 

ziyaretçilerden büyük ilgi gören, 
her gün binlerce kişinin ziyaret 
ettiği hayvanat bahçesine, sürek-
li yeni hayvan çeşitlerinin eklen-
diğini ve hayvan sayılarının da 
çoğaldığını ifade eden Karatay 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü yetkilileri, “Geçtiğimiz 
günlerde Hayvanat Bahçemi-
ze kazandırılan Güney Amerika 
kökenli 3 adet Alpaka’dan sonra 
yeni misafirlerimiz Emu Kuşları 
oldu. Hayvan cinslerimizin sayı-
sı gün geçtikçe yükseliyor. Yak-
laşık 72 tür ve 500’ün üzerinde 
hayvana ev sahipliği yapan bah-
çemizde, hayvanlar en iyi iklim-
lendirme ve ısı koşullarında ba-
kılıyor. Bunun yanı sıra temizlik, 
beslenme,  tedavileri de en titiz 
şekilde yapılıyor” dedi.

 SICAK HAVALARDA 
HAYVANLARI UNUTMAYALIM

Sıcak havalarda hayvanları 
atomizerli su fıskiyeleri ve buzlu 
meyvelerle serinlettiklerini kay-
deden Veteriner İşleri Müdür-
lüğü Yetkilileri; sıcak havaların 
insanlar gibi hayvanlar üzerinde 
de olumsuz etkilere neden ola-
bileceğini belirterek; kafeslere 

yerleştirilen atomizerli fıskiyeler, 
koruma düzeyi arttırılmış gölge-
likler ve gıda takviyeleriyle hay-
vanların sıcaktan korunduğunu 
vurguladı. Yetkililer sokak hay-
vanlarının da unutulmadığını be-
lirterek, 34 besleme istasyonuna 
düzenli olarak su ve mamanın 

yanı sıra vitamin ve mineral tak-
viyeleri konularak sıcak stresini 
azaltmaya çalıştıklarını söyledi. 

 Yetkililer vatandaşlara da 
kapılarının önüne bir kap su ve 
yiyecek koyarak sokak hayvanla-
rına herkesi duyarlı olmaya davet 
etti.  n HABER MERKEZİ 

Emniyet Müdürlüğü’nde terfi heyecanı
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FETÖ’cüler devlet sırrını ele geçirmiş Lokanta için ustalık belgesi şartı
Genelkurmay Başkanlığının 

tüm itirazlarına rağmen, kamuo-
yunda “kozmik oda” olarak bilinen 
Genelkurmay Ankara Seferberlik 
Bölge Başkanlığında 20 gün bo-
yunca yapılan aramalarda, FETÖ 
mensuplarınca ele geçirilen belge-
lerin, TSK’nın devlet sırrı niteliğin-
deki belgeleri olduğu tescillendi. 
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’a yönelik suikast iddialarıyla 
başlatılan ve Ankara Seferberlik 
Bölge Başkanlığının “kozmik oda-
ları”nda günlerce süren arama-
larla devam eden soruşturmada 
görev alan hakim ve savcıların 
yargılandığı davanın dosyasına, 
Genelkurmay Adli Müşavirliğin-
den gönderilen heyet raporu gir-
di. Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki 
yargılamada daha önce alınan ara 
karar gereği, davaya konu belge-
lerin ve bilgilerin devlet sırrı olup 
olmadığı, devlet sırrı niteliğini 
kaybetmişse bunun nedeni ve suç 
tarihinde devlet sırrı olup olmadı-
ğının araştırılması için Genelkur-
may Başkanlığı Adli Müşavirliğine 
yazı gönderilmişti.  Mahkemeye, 
“Genelkurmay Başkanlığı ve di-

ğer birimlerinin ve Özel Kuvvetler 
Komutanlığı temsilcilerinin içinde 
bulunacağı heyet oluşturularak 
düzenlenecek raporun daireye 
gönderileceği” yönünde cevap ve-
rilmişti. 

Alınan bilgiye göre, Genelkur-
may Başkanlığı Adli Müşavirliğin-
ce tamamlanan İnceleme Heyeti 
Sonuç Raporu, Yargıtay 16. Ceza 
Dairesine gönderildi.  Buna göre 
28 Şubat 2018 tarihli raporda, da-
vaya konu belgelerden, incelenen 
374 dijital veri ve 7 fiziki belgenin 

dördünün oluşturulduğu tarihten 
itibaren devlet sırrı niteliği taşı-
madığı, bunlar dışında kalan diğer 
tüm belgelerin başlangıcından 
itibaren devlet sırrı olduğu ve bu 
özelliklerini halen koruduklarına 
oy birliğiyle karar verildiği aktarıl-
dı. Raporda, “Devlet sırrı olduğu 
belirtilen bir kısım belgelerin, düş-
man ülkeye savaş hazırlıklarımı-
zı, savaş etkinliğimizi ve çalışma 
prensiplerimizi ortaya koyabilecek 
nitelikte bilgiler içerdiği anlaşıl-
mıştır” tespiti yapıldı. n AA

Türkiye Lokantacılar ve Pasta-
cılar Federasyonu Başkanı Aykut 
Yenice, 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu’na istinaden lokanta aç-
mak isteyen kişinin ustalık belge-
sinin bulunması gerektiği ancak 
2005 yılında çıkarılan 5174 Sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 
102. maddesindeki “esnaf sicile 
kaydolurken ustalık belgesi isten-
mez” ibaresinin konulması nede-
niyle “ustalık belgesi” olmadan 
birçok lokantanın açıldığını aktar-
dı.  Bu durumun haksız rekabete 
yol açtığını vurgulayan Yenice, 
kanunun değişmesi için yıllarca 
mücadele ettiklerini belirtti.  Hak-
sız rekabete son verilmesi için fe-
derasyon olarak geçtiğimiz nisan 
ayında İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğüne ya-
zıyla başvurduklarını anımsatan 
Yenice, müracaatlarına verilen 
cevabi yazıda konunun olumlu 
neticelendiğini söyledi. Yenice, 
Mahalli İdareler Genel Müdürlü-
ğünün kendilerine gönderdiği ya-
zıda “Esnaf ve sanatkar ayırımı ya-
pılmaksızın kendilerinden veya iş 

yerinde her bir meslek dalında ça-
lıştırdıkları en az birer çalışandan 
ustalık belgesi (ya da yönetmelikte 
açıkça ustalık belgesini talep edilen 
haller hariç en az ön lisans diplo-
ması) istemenin yasal bir zorunlu 
olduğu ilgi (c) yazımızla 81 ilin va-
liliğine duyurulmuştur” ifadelerine 
yer verildiği bilgisini paylaştı. Ye-
nice, “Malumun ilamı gerçekleşti. 
Bundan sonra lokanta açacak olan 

herkes ister ticaret odasına ister 
esnaf odasına kaydı olsun mutlaka 
ustalık belgesiyle belediyeye baş-
vuracak. Bu belge olmadan iş yeri 
açılmasına müsaade edilmeyecek” 
ifadesini kullandı. Konuya ilişkin 
tebliğin temmuz itibarıyla gerekli 
yerlere gönderildiğini aktaran Ye-
nice, uygulamanın esnaf teşkilatı 
ve sektörleri için büyük bir artı de-
ğer olduğunu bildirdi. n AA

2 bin metrekarelik alana kurulan “7 Kat Endüstriyel Yapı Market” açıldı. 7 Kat Endüstriyel Yapı 
Market Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türk, firmanın geçmişinin 25 yıla dayandığını söyledi

25 yıllık tecrübe ile 
en büyüğünü açtı

Konya’da özel bir sanayi sitesinde 2 
bin metrekarelik alana kurulan “7 Kat 
Endüstriyel Yapı Market” Konyalıların 
hizmetine girdi. Hırdavat ürünlerinden, 
kırtasiyeye kadar geniş bir ürün kitlesi 
olan 7 Kat Endüstriyel Yapı Market Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Türk, firma-
nın geçmişinin 25 yıla dayandığını söy-
ledi. 2 bin metrekare alanda Konya’nın 
en büyük endüstriyel yapı market kon-
septinde açıldığını ifade eden Ali Türk, 
“Firmamızın geçmişi 25 yıla dayanıyor. 
Kamil Türk Hırdavat Limited Şirketiyle 
beraber toptan üzerine çalışan bir yeri-
mizdi. Konyalılara bu şekilde bir hizmet 
vermekten gurur duyuyoruz. Burada 
gerek sanayicimizin, KOBİ’mizin ihti-
yacı olan kırtasiye bölümü, endüstri-
yel yağ grubu, su malzemesi, elektrik 
malzemesi, KOBİ’mize lazım olabilecek 
bütün ürünleri tek çatı altında, fiyat 
şeffaflığıyla, ürün şeffaflığıyla mağaza 
konseptinde Konya’mızın, hizmetine 
sunmaktayız. Hayırlı olsun diyorum. Bu 
tür yatırımlarımız devam edecek. Aynı 
şubemiz Anadolu Sanayide de var. Bu 
konseptte onlar da bizim kendi bün-
yemizde devam ediyor. İnşallah bütün 
Konya’mıza hayırlı uğurlu olur” şeklin-
de konuştu. 

“HEDEFİMİZ BÜTÜN 
TÜRKİYE’YE HİZMET ETMEK” 

Hedeflerinin Türkiye’ye hizmet ver-
mek olduğunu söyleyen Ali Türk, “He-
defimiz endüstriyel yapı market olarak 
bu konsepti daha geniş çaplı Konya’da 

bu işi merkez yapıp, diğer illerimize, 
bütün Türkiye’ye hizmet etmek. Çünkü 
endüstriyel yapı market grubu olarak ta-
bii Türkiye’mizde yapı market grubu var 
ama endüstriyel grubu yok denecek ka-
dar az. Biz biraz sanayimize, KOBİ’mize 

hizmet etmek açısından böyle bir proje 
oluşturduk. 25 yıllık bir geçmişimiz var. 
Gerek hırdavat perakendesi, gerek top-
tan grubu için söylüyorum, inşallah bun-
dan sonraki enerjimizi bu noktada har-
camak için gayret göstereceğiz. İnşallah 
daha iyisi olur, daha üstü olur. Bundan 
sonra da kısmet olursa hep üstü olmaya 
devam edecek” ifadelerini kullandı. 

Açılışta konuşan Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak da, “Bu-
gün önemli bir markanın açılışında bu-
radayız. Ülkemizin üzerinde oynanan 
oyunları, özellikle dolar ve euro ban-
dındaki oynanan oyunlara hep beraber 
şahitlik ediyoruz. Bizim daha çok çalış-
mamız, daha çok üretmemiz ve istih-
dam oluşturmamız gerekiyor. Ben bu 
işletmemizin inşallah hayırlara vesile 
olmasını niyaz ediyorum. Bol bereketli, 
kazasız belasız olmasını niyaz ediyorum” 
diye konuştu. 

Açılışta Türk ailesi Atilla Türk, Hamit 
Türk, Ali Türk ve babaları Kamil Türk 
birlikte fotoğraf çektirdi. Açılış konuşma-
larının ardından dualarla açılış gerçek-
leştirildi. Davetliler ise endüstriyel yapı 
marketi gezerek alışveriş yaptı.
n İHA

Şimşekler çakıyor ortalık duman
Herkes bir şey kapmak için yarışta
Kalmamış yazgının hüznün hatırı
Hedef şaşırtıyor yollar varışta
Kimi baştan niyet safi dese de
Bileğlenmiş hançer gibi barışta
Gözünü karatmış sahte gülüşler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister
***
Kabil katığına isyan çıkardı
Aldı kardeşinin cansız başını
Sanır ki daha da ötesi vardı
Varlık sebebine çattı kaşını 
Dinleseydi hilkatinin sözünü
Bulacaktı eksenini özünü
Mürekkep yutmamış sultânî düşler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
Nuh’u dinlemezse kavmin azgını
Koruyacak elbet gönderen server
Başeğmez’sen yaradılış sırrına
Önüne geçecek göklerle yerler
Dolacak gemiye sevgi oymağı
Hikmete sarılan rahmete terler 
Yüzmeden habersiz okyanus hisler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
Kabil kardeşkanı içti del’lendi
Toprakta dillendi Habil ağıtı
Yalan oldu elden ele yellendi
Çözüldü sırların ulvi bağıtı
Gemiden inenler göğe değdiler
Yıkıldı zulmetin köhne anıtı
Üç günlük piliçte ‘tavus’su düşler 
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
Hadi inanmadın boydan bir boysun
Kendine aradın buldun yeni soy
İster giyin ister yeniden soyun
Seninle serpildik gezdik aynı koy
Atamız ,‘Sam, Ham, Yafes’,  her neyse ne
Bunların dışında var mı başka toy
Afyona boyalı uyanık işler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
Aslını bilmezken aslen yelesi 
Şâkül’süz kafalar tutmuyor fesi
Ne zurna deliği ne düdük sesi 
Seni öz atandan öze alamaz
Erkek kaplan yavrusunu yalamaz
Sen bendensin bende senden yaramaz 
Ezberi bozmuyor kınalı dişler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
Dediysem ‘kar’oğlu aslından geldin
Billur sular gibi çeşmelerimde
İçimde aşılmaz dağları deldin
Toprağa can kattın eşmelerimde
Yer demir gök bakır sen sığınaksın
Hoyrat yamaçlardan düşmelerimde
Damarı çatlamış mehtaba kişner
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
A mektep kaçkını mahle bozgunu
Kitap yalamakla âlim olmuyor
Küheylana kafa tutan yorgun tor
Bozbulanık sular birden durmuyor
Ham softaya ham yobaza aldanma
Akacak kan hiç damarda durmuyor
Çilingir edası hal ve gidişler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister… 
***
Nuh gemisiyle ‘Ham’ı kotardı
Oda bir oğuldu birinden farkız
Yalnız bu kurtuluş nemruta vardı
Sulu değirmenler döner mi çarksız 
Sen bilmezsin ben bilemem hikmeti 
Doğuşta kulların hepisi farksız
Keçe’ye sığdırmış ‘sürü’ gidişler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
***
Unutma Nemrutun altın soyunu 
Azgın sular kendine yol çiziyor
Varılmazsa birlik ile bir yere 
Ayrılığı okyanuslar beziyor 
İki elma, iki yanak, iki al
Tevhit ruhu Yaradan’ı seziyor
Mumyalı gözlere yağmur sezişler
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister…
25.08.2010            
Sam, Ham, Yafes: Hz. Nuh’un üç oğlunun isimleri

KARDEŞLİK YETMİYOR.. -II-
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7 Kat Endüstriyel Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türk
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Sosyal medya uygulaması Twitter, sahte 
ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer 
kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı 
mücadeleyi arttırdı. Sosyal medya uygu-
laması Twitter’ın “fire hose” adını verdiği 
veri analiz ara yüzünden edinilen bilgiye 
göre, şirket 2017’nin son 3 ayında en az 58 
milyon hesabın etkinliğini kaldırdı. Şirket, 
ekimde 15 milyon, kasımda 18 milyon, 
aralıkta da 25 milyon hesabı askıya aldı. 
Rakamlar, mikro blog uygulamasının sahte 
ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer 
kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı 
mücadelesini arttırdığını gösteriyor. 
n AA

Almanya’nın Heilbronn kentinde Türk 
vatandaşı Alper Yıldırmaz’a ait “Stefans” 
adlı fırına silahlı saldırı düzenleyen kişinin 
yakalandığı bildirildi. Heilbronn polisin-
den yapılan yazılı açıklamada, kuru sıkı 
tabancayla iş yerine gelerek tezgahta 
bulunan Türk çalışana 6 el ateş edip kaçan 
saldırganın boş bir arazide yakalandığı ifade 
edildi.Saldırganın, 30 yaşında Polonya asıllı 
Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırı 
anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
n AA

Twitter’dan 
büyük temizlik

Silahlı saldırgan
yakalandı

SOLOTÜRK ekibi, İngiltere’de RIAT 2018 Airshow’da 
“En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu” ödülüne layık görüldü. SO-
LOTÜRK, İngiltere’de gerçekleştirilen Royal International 
Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow’da “En İyi Solo Jet Gösteri 
Uçuşu” ödülünü aldı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından ya-
pılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, İngiltere’de 13-15 Temmuz ta-
rihlerinde yapılan RIAT 2018 Airshow’da “En İyi Solo Jet 
Gösteri Uçuşu” ödülünü kazandı. n AA

SOLOTÜRK’e  İngiltere’den ödül

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ağbaba, 20 Temmuz 2016’da ilan 
edilen olağanüstü halin etkilerini ve 
sonuçlarını ele alan bir rapor hazır-
ladı. CHP Basın Birimi’nden yapılan 
açıklamaya göre, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazır-
ladığı “OHAL’le Geçen 2 Yıl/Sivil 
Darbenin Bilançosu” adlı raporda, 
OHAL’in işçi ve sendikalar, ekono-
mi, eğitim, basın, kamu çalışanları, 
cezaevleri ve sivil toplum üzerindeki 
etkileri ile bu dönemde yaşanan in-
tiharlar ele aldı. OHAL’in, AK Parti 
hükümetlerinin yıllardır gündeme 
getirip kamuoyu baskılarıyla geri 
adım attığı kamu personeliyle ilgili 
düzenlemeleri hayata geçirmek ve 
haklarını isteyen işçilerin, emekçile-
rin mücadelelerine müdahale etmek 
için bir fırsat olarak kullanıldığı sa-
vunulan raporda, OHAL’le hayatın 
her alanında yasaklamalar, baskılar, 

hukuksuzluklar yaşandığı ileri sürül-
dü.

Raporda, OHAL kapsamında çı-
karılan kanun hükmünde kararna-
melerin (KHK) Türkiye’yi yasaklar 
ülkesi haline getirdiği, Suruç, 10 
Ekim, Soma, Uludere anmalarından 
ağıt yakma, türkü söylemeye kadar 
onlarca etkinlik ve anmanın yasak-
landığı belirtildi.

Öte yandan terör örgütleriyle 
mücadele kapsamında, bazı kanun-
larda değişiklik içeren kanun tek-
lifinin TBMM Başkanlığına sunul-
masına ilişkin değerlendirme yapan 
Ağbaba, “AKP Meclisi devre dışı 
bırakıp KHK’ler ile ülkeyi yönetme-
nin rahatlığına alıştı. Şimdi ‘OHAL’i 
kaldırıyoruz’ diyorlar, Meclise getir-
dikleri yasa teklifinin bazı madde-
leri OHAL’i aratır nitelikte. Kalkan 
OHAL değil sadece OHAL’in ismi” 
ifadesini kullandı. n AA

Fırat Kalkanı bölgesinde 
uyuşturucuya geçit yok

Fırat Kalkanı Harekatı bölge-
sinde düzenlenen operasyonda, 
bölgede sağlanan huzur ve güven 
ortamını bozmak, Türkiye aleyhine 
propaganda yapmak ve terör örgü-
tü PKK’ya mali destek sağlamak is-
tedikleri belirlenen 2 kişi gözaltına 
alındı, 2 milyon uyuşturucu hap, 
uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve 
bu silahlara ait çok sayıda mermi 
ile 3 el bombası ele geçirildi. 

Azez Emniyet Koordinatör Mü-
dürlüğünden yapılan yazılı açık-
lamaya göre, Suriye Görev Gücü 
kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı 
bölgesinde Kilis ve Azez emniyet 
müdürlükleri kaçakçılık ve organi-
ze suçlarla mücadele şubesi ekiple-
rince, sahadan elde edilen istihbarı 
bilgiler doğrultusunda Azez’de ça-
lışma başlatıldı. 

Fırat Kalkanı bölgesinde sağ-
lanan huzur ve güven ortamını 
bozmak, Türkiye Cumhuriyeti 
devleti aleyhine propaganda yap-
mak ve terör örgütü PKK’ya mali 
destek sağlamak amacıyla Mün-
biç istikametinden gelip, Azez’den 
Türkiye’ye geçirilmesi planlanan 
uyuşturucu maddeyi taşıdığı tespit 
edilen bir araç, yapılan fiziki takip 
sonucu Azez’deki kontrol nokta-
sında durduruldu.  Araçta yapılan 
aramada, sarımsak ve sarımsak 
suyuyla kamufle edilerek zula-
lanmış 2 milyon uyuşturucu hap, 
uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve 
bu silahlara ait çok sayıda mermi, 
3 el bombası, 2 cep telefonu ile 
örgütsel kimlik ve doküman ele 
geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına 
alındı. n AA

İngiltere’de aşırı sağcı
örgütçülere hapis cezası

İngiltere’de terör listesindeki 
“Ulusal Eylem” (National Action) 
adlı aşırı sağcı örgüte üye olduğu 
suçlamasıyla iki kişiye hapis ceza-
sı verildi. Londra’daki Old Bailey 
Ağır Ceza Mahkemesinde görü-
len duruşmada, yasaklı bir örgü-
te üyelik suçundan 32 yaşındaki 
Christopher Lythgoe 8 yıl, 24 ya-
şındaki Matthew Hankinson da 6 
yıl hapse mahkum edildi. Davaya 
bakan Yargıç Robert Jay, örgütün 
“gerçekten şeytani ve distopyan 
bir vizyonu benimseyerek ırk sa-
vaşları yaratmak istediğini” söy-
ledi. İngiliz yargıç, örgütün küçük 
olmasına rağmen ideolojisinin te-
rör saldırılarına ilham verebilecek 
kapasitede olduğunun altını çizdi. 
Lythgoe, İngiltere’de ana muha-
lefetteki İşçi Partisinin kadın mil-
letvekili Rosie Cooper’ı öldürmeye 
teşebbüse ilişkin başlatılan bir so-
ruşturma kapsamında gözaltına 
alınmıştı. Bir diğer örgüt üyesi 23 
yaşındaki Jack Renshaw da geçen 

ay görülen duruşmada milletve-
kili Cooper’ı öldürmek için terör 
eylemi hazırlığında olduğunu ve 
bir polis memurunu da öldürmek 
üzere tehditte bulunduğunu itiraf 
etmişti.

İngiltere’de 2013 yılında kuru-
lan “Ulusal Eylem” (National Acti-
on), Aralık 2016’da ülkedeki terör 
listesine alınmıştı. Örgüte yönelik 
geçen yıl yapılan operasyonlarda, 
aralarında muvazzaf askerlerin de 
yer aldığı bazı kişiler gözaltına alın-
mıştı. Ulusal Eylem’in ayrıca 2016 
yılında uğradığı saldırıda hayatını 
kaybeden İşçi Partili kadın millet-
vekili Jo Cox’un katili Thomas Mair 
ile bağlantılı olduğu tespit edilmiş-
ti. Ömür boyu hapse mahkum 
edilen Mair, ilk duruşmada adını 
soran hakime “Hainlere ölüm, Bri-
tanya’ya özgürlük” sözleriyle yanıt 
vermişti. Bu sözler, “Ulusal Eylem” 
örgütünün sloganları arasında yer 
alıyor.
n AA

Pakistan PML-N partisi Başkanı Şahbaz Şerif, “Erdoğan ve AK Parti, dünyanın kargaşa, huzursuzluk ve 
kaosla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye’ye olağanüstü bir liderlik ve istikrar sağladı” dedi

‘Erdoğan, istikrar sağladı’
Pakistan’ın eski Pencab Eyaleti 

Başbakanı ve Pakistan Müslüman 
Birliği-Navaz (PML-N) partisi Baş-
kanı Şahbaz Şerif, “Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
son yıllarda geçirdiği devasa dönü-
şümün merkezinde yer aldı. Erdo-
ğan ve AK Parti, dünyanın kargaşa, 
huzursuzluk ve kaosla karşı karşıya 
olduğu bir dönemde, Türkiye’ye ola-
ğanüstü bir liderlik ve istikrar sağla-
dı.” dedi. 

Şerif, Pakistan’da 25 Tem-
muz’da yapılacak genel seçimler, 
ülkedeki gelişmeler ve Türkiye-Pa-
kistan ilişkilerini değerlendirdi. 

PML-N’nin ülke meclisindeki en 
büyük gruba sahip parti olduğunu 
vurgulayan Şerif, önceki seçimlerde 
14 milyondan fazla oy alarak tüm 
seçimi kazandığını hatırlattı. Şerif, 
bu durumun partinin popülaritesi 
ve gücü hakkında fikir verdiğini ifa-
de etti. 

Ülke genelinde sağlam bir oy po-
tansiyelleri olduğunu belirten Şerif, 
partinin son 10 yıl Pencab, 5 yıl da 
ülke düzeyinde özel kamu hizmetle-
rinin kriterlerini oluşturduğunu an-
lattı. Şerif, eski Pakistan Başbakanı 
Navaz Şerif’in 2013 yılında kitlelere 
verdiği sözü büyük ölçüde yerine 
getirdiklerinin altını çizdi. 

Partisinin yürüttüğü kamu hiz-
metine değinen Şerif, “Eğer insanlar 
performansımızdan memnunsa bize 
oy verebilir. Bu, siyasette belirgin bir 
ayrımı temsil ediyor ve gelecek için 
sağlıklı bir örnek teşkil ediyor. Par-
tinin 25 Temmuz’daki seçimlerde 
etkileyici bir başarı sağlayacağından 
eminiz.” diye konuştu.

“AK PARTİ’NİN İNSAN REFAHINA 
ODAKLANMASINDAN ETKİLENDİM”

Şerif, “Seçim yarışlarında sıklıkla 
Türk modeli kalkınmadan bahsetti-
niz. Seçimleri kazanmanız halinde 
bunu Pakistan’da nasıl uygulaya-
caksınız?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Türkiye zengin tarih, medeni-
yet ve inanç bağlarını paylaştığımız 
kardeş ülke. Türkiye ve Pakistan, 
onlarca yıl boyunca mükemmel 
ilişkilere sahip oldular. Bölgesel ve 
küresel konulardaki dünya görüşleri 
aynı. Halklar arasındaki güçlü bağ 

mükemmel ikili ilişkilerimizin en 
önemli önceliğidir.

Türkiye, yaklaşık son 20 yılda 
bölgesel bir ekonomik güç ve sağ-
lam bir demokrasi olarak ortaya 
çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda 
geçirdiği devasa dönüşümün mer-
kezinde yer aldı. Erdoğan ve AK 
Parti, dünyanın kargaşa, huzursuz-
luk ve kaosla karşı karşıya kaldığı bir 
dönemde, Türkiye’ye olağanüstü bir 
liderlik ve istikrar sağladı. 

AK Parti’nin reformları, insan-
ların sosyo-ekonomik statüsünü 
yükseltme ve onları demokratik 
sistemin paydaşları olarak daha da 
güçlendirmesiyle sonuçlandı. Bu-
gün Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın yüksek vizyonunu dile geti-
ren ayrıcalıklı G-20 ülkeleri arasında 
yer alıyor. AK Parti’nin, demokratik 
sistemin daha geniş kabul görmesi-
nin temelini oluşturan insan refahı-
na sürekli odaklanmasından özellik-
le etkilendim.”

“POLİTİKALARIN SÜREKLİ VE 
ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASI GEREK”

Şerif, seçimleri kazanması halin-
de Navaz Şerif’e karşı gibi görünen 
askeri teşkilat konusundaki tutumu-
nun ne olacağının sorulması üzeri-

ne, Pakistan’ın iç ve dış sorunlarının 
derin ve çok yönlü olduğuna dikkati 
çekti. Dinamik bölgesel çevrenin de 
karmaşıklıkları artırdığına değinen 
Şerif, ülkenin kolektif yaklaşım ve 
ulusal akıl aracılığıyla bu zorluklarla 
etkin şekilde baş edebileceğini dile 
getirdi.

Pakistan’ın tüm paydaşları ara-
sında büyük bir tartışmaya ihtiyaç 
duyulduğunu söyleyen Şerif, “Mec-
lis, siyasi partiler, yargı ve askeri ku-
rumlar temel zorluklara karşı ulusal 
bir cevap için masaya oturmalı. Pa-
kistanlı olarak, ülkeyi ileriye götür-
mek ve çok ihtiyaç duyulan istikrarı 
sağlamak için geniş bir ulusal gün-
dem üzerinde anlaşmaya gereksini-
mimiz var.” şeklinde konuştu. Pa-
kistan’ı büyük fırsatlar beklediğinin 
altını çizen Şerif, politikaların sürek-
liliği ve öngörülebilirliğinin gerekli 
olduğunu vurguladı. 

Şerif, “Dolayısıyla, ülkeyi sayısız 
zorluktan kurtarmak için Pakistan 
ordusuyla çalışmak konusunda bir 
sorunum yok. Güçlü sivil-askeri iş 
birliğinin, terörizmin ortadan kaldı-
rılması ve Pakistan’ın barışçıl hale 
getirilmesiyle nasıl sonuçlandığını 
görün. Devam etmek için bu koordi-
nasyona ihtiyacımız var. Pakistan’ın 

çıkarları yücedir ve diğer her şeyden 
önce gelmelidir. Bu yüzden Pakistan 
ve çocuklarımızın parlak geleceği 
için çalışan herkesten memnun ola-
cağım.” ifadelerini kullandı. 

“HALK, POLİTİK 
FARKINDALIĞA SAHİP”

Seçimlere ilişkin de değerlendir-
me yapan Şerif, adil, özgür ve şeffaf 
seçimlerin Pakistan’ın geleceği için 
merkezi olduğuna yönelik inancını 
dile getirdi. Tüm siyasi partilerin eşit 
şansa sahip olabilmesi için Pakistan 
Seçim Komisyonu, federal ve eyalet 
düzeyindeki geçici hükümetlerin so-
rumluluğu bulunduğunu söyleyen 
Şerif, ancak durumun böyle görün-
mediğini anlattı. Şerif, şöyle devam 
etti: “Korkularımızı doğrulayan şey, 
iktidara giden yolu yumuşatmak 
için tek bir siyasi partiye yapılan 
ayrıcalıklı muameledir. Adaylarımız 
partiyle yollarını ayırmaya ve Pakis-
tan Adalet Hareketine (PTI) veya 
bağımsız olmaya zorlandılar. Ulusal 
Soruşturma Bürosu, PML-N aday-
larını soruşturmalarla takip ediyor 
ve seçimlerin öncesinde bazılarını 
tutukluyor. Seçimler öncesinde hi-
leyle ilgili son örnek, eski Başbakan 
Navaz Şerif ve kızının evine döner-
ken Lahor’da liderliğini yürüttüğüm 
muazzam halk mitinginin tamamen 
karartılmasıyla ilgilidir. 30 yılı aşkını 
süredir yürüttüğüm siyasi kariyerim 
boyunca hiç bu kadar büyük bir ka-
labalık, tutku ve enerjiye şahit olma-
mış olmama rağmen tek bir kanalda 
bile yayınlanmadı. Binlerce tarafta-
rımız mitingden önce tutuklandı ve 
sadece Pencap’ta 16 bin partiliden 
bahsediyoruz. Şiddet ortamı geri 
döndü ve muhalefet partilerine ait 
adaylar hedef alındı. Bu kabul edile-
mez. Seçim Komisyonu’nun asıl iş-
levini yerine getirmediğine ve geçici 
hükümetin tarafsızlığını tamamen 
kaybettiğine inanıyoruz.”

Şahbaz Şerif, halkın kimin ken-
dilerine hizmet ettiği ve kimin ken-
dilerinin değerli zamanlarını çaldığı 
konusunda politik farkındalığa sahip 
olduğunu, 25 Temmuz’da bilinçli 
seçimleriyle kararlarını vereceklerini 
kaydetti.
n AA

CHP, OHAL raporu hazırladı
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Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar’da hurda teşvikine ilave olarak özel indirim fırsatları bulunuyor. Çelik Motorlu 
Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar, “Ayrıca binek ve ticari araçlara özel kredi seçenekleri ve faiz oranları da sunuluyor” dedi 

Renault’tan sıfır araç fırsatı

Can İnşaat şirket müdürü Rahmi Can’ın oğlu Muhammed Emin Sünnet olarak erkekliğe
adım attı.  Can ailesini mutlu günlerinde akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı

Can ailesi sünnet 
mutluluğu yaşadı

Renault ve Dacia Yetkili Satıcı-
sı Çelik Motorlu Araçlar, Temmuz 
ayında uygulamış olduğu uygun 
kampanya seçenekleri ile faaliyetleri-
ne devam ediyor. Kampanyalar hak-
kında bilgiler veren Renault ve Dacia 
Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar 
Satış Müdürü Bülent Tutar, “Renault 
olarak, Hurda teşvik indirimlerinden 
yararlananlara, Symbol alımlarında 
ilave 7 bin TL, Clio ve Kangoo alımla-
rında ilave 5 bin TL’lik indirim fırsatı 
sunuyoruz. Renault binek otomobil-
lerin perakende satın alımlarında, 40 
bin TL kredi tutarı ve 20 aya varan 
vade seçeneği için yüzde 0.98 sabit 
faiz oranı bulunuyor. hafif ticari araç 
modellerinin satın alımlarında 30 bin 
TL kredi tutarı ve 15 aya varan vade 
seçeneği için yüzde 0 sabit faiz oranı 
sunuyoruz. Tüm Dacia binek otomo-
billerin perakende satın alımların-
da 40 bin TL kredi tutarı ve 20 aya 
varan vade seçeneği için yüzde 0,98 
sabit faiz oranı var” dedi. Tutar ay-
rıca basın mensuplarına uygulanan  
indirimler hakkında da bahsetti. 

“HURDA TEŞVİKİ İNDİRİMİNE 
İLAVE 7 BİN TL’LİK İNDİRİM”
Hurda Teşvik indirimi ile birlikte 

sıfır araç satışında artış yaşandığını 

belirten Çelik Motorlu Araçlar Re-
nault ve Dacia Satış Müdürü Bülent 
Tutar ifadelerine şu şekilde yer ver-
di: “Hurda teşvik kampanyası baş-
layalı yaklaşık olarak 2 ay oldu. İlk 
zamanlara göre talep daha da çok 
arttı. Çelik Motorlu Araçlar Renault 
ve Dacia bayisine gelen büyün va-
tandaşlarımıza hurda teşvik indirimi 
noktasında yardımcı oluyoruz. Ay-
rıca Renault ve Dacia olarak hurda 
teşvik indirimlerine özel kampanya-
larımız bulunuyor. Renault olarak, 
Hurda teşvik indirimlerinden yarar-
lananlara, Symbol alımlarında ilave 
7 bin TL, Clio ve Kangoo alımlarında 
ilave 5 bin TL’lik indirim fırsatı sunu-
yoruz. İlgili indirim sadece devletin 
Hurda Teşvikine ilişkin uygulama-
sından yararlanan müşterilerimizin 
kendi adlarına, yeni bir Symbol, Clio 
HB, ClioSportTourer, KangooMul-
tix, Kangoo Express satın almaları 
durumunda geçerlidir. Dacia’da ise 
Temmuz ayında Hurda Teşviki indi-
riminde yararlananlara, Sandero ve 
Dokker alımlarında ilave 5 bin TL’lik 
indirim fırsatı sunuyoruz.”
“RENAULT BİNEK OTOMOBİLLERDE 

YÜZDE 0,98 FAİZ FIRSATI”
Temmuz ayına özel Renault Bi-

nek araçlardaki kampanyalardan 
bahseden Tutar, “Temmuz ayında, 
tüm Renault binek otomobillerin pe-
rakende satın alımlarında, 40 bin TL 
kredi tutarı ve 20 aya varan vade se-
çeneği için yüzde 0.98 sabit faiz oranı 
bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade 
talebi olanlar, yasal mevzuatın izin 
verdiği sınır dâhilinde maksimum 
100 bin TL kredi tutarı ve 48 aya va-
ran vade için yüzde 1,69, maksimum 

150 bin TL kredi tutarı ve 48 aya va-
ran vade için yüzde 1.79 faiz oranı ile 
kredi kullanabilirler. Temmuz ayına 
özel Renault Finanstan kredi kullanı-
larak yapılan 2018 model yılı Renault 
binek otomobil satın alımlarında, liste 
fiyatı üzerinden 1000 TL ilave indi-
rim uygulanmaktadır” diye konuştu. 
“HAFİF TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL 30 
BİN TL’YE YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI”

Hafif ticari araçlarda bulunan 

kampanyalardan da bahseden Tu-
tar, “Temmuz ayında, tüm Renault 
hafif ticari araç modellerinin satın 
alımlarında 30 bin TL kredi tutarı 
ve 15 aya varan vade seçeneği için 
yüzde 0 sabit faiz oranı sunuyo-
ruz. Daha fazla kredi ve vade talebi 
olanlar, yasal mevzuatın izin verdiği 
sınır dâhilinde maksimum 100 bin 
TL kredi tutarı ve 48 aya varan vade 
için yüzde 1,69, maksimum 150 bin 
TL kredi tutarı ve 48 aya varan vade 
için yüzde 1.79 faiz oranı ile kredi 
kullanabilirler” dedi. 

DACİA MARKALI ARAÇLAR DA
ÖZEL KAMPANYALAR

Temmuz ayında Dacia markalı 
binek araçlarda da kampanyalar de-
vam ediyor. Kampanyalar hakkın-
da bilgiler veren Tutar, “Temmuz 
ayında tüm Dacia binek otomobil-
lerin perakende satın alımlarında 
40 bin TL kredi tutarı ve 20 aya va-
ran vade seçeneği için yüzde 0,98 
sabit faiz oranı sunuyoruz. . Daha 
fazla kredi ve vade talebi olanlar, 
yasal mevzuatın izin verdiği sınır 
dâhilinde maksimum 100 bin TL 
kredi tutarı ve 48 aya varan vade 
için yüzde 1,69, maksimum 150 
bin TL kredi tutarı ve 48 aya va-

ran vade için yüzde 1.79 faiz oranı 
ile kredi kullanabilirler. Temmuz 
ayına özel DaciaFinanstan kredi 
kullanılarak yapılan 2018 model 
yılı Daciabinek otomobil satın alım-
larında, liste fiyatı üzerinden 1000 
TL ilave indirim uygulanmaktadır. 
DaciaDokkerCombi ve Dokker Van 
modellerinin satın alımlarında, 30 
bin TL kredi tutarı ve 15 aya va-
ran vade seçeneği için yüzde 0 faiz 
oranları var” dedi. 

BASIN MENSUPLARINA
ÖZEL İNDİRİM!

Renault ve Dacia’da basın men-
suplarına özel indirimlerin olduğunu 
vurgulayan Tutar sözlerine şu şekil-
de devam etti: “24 Temmuz Gaze-
teciler ve Basın Bayramı sebebiyle, 
Temmuz ayı boyunca Renault binek 
otomobil alan basın mensuplarına 
Renault’tan 3 bin TL’lik indirim var. 
Üstelik Renault Finanstan kredi kul-
lanılması durumunda dosya masrafı 
da almıyoruz. Dacia binek otomobil 
satın alan basın mensuplarına 2 bin 
TL’lik indirim uygulanıyor. Aynı şe-
kilde Dacia Finanstan kredi kullanıl-
ması durumunda dosya masrafı da 
almıyoruz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Can İnşaat  şirket müdürü Rah-
mi Can’ın oğlu  Muhammed Emin, 
sünnet olma mutluluğu yaşadı.  
Zeynep- Rahmi Can çiftinin oğulla-
rı Muhammed Emin sünnet olarak 
erkekliğe adım attı. İkonia Garden 
Düğün ve Kongre Merkezinde ger-
çekleştiren düğün törenine Can ai-
lesinin yakınları sevenleri dostları 
ile çok sayıda davetli katıldı. Can 
ailesi misafirleri ile kapıda tek tek 
ilgilenerek hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti.  Mehter takımının eşlik 

ettiği sünnet düğününde Muham-
med Emin ve arkadaşları doyasıya 
eğlendi. Düğüne katılan misafirlere 
geleneksel Konya pilavı ikram edil-
di. Düğün boyunca Zeynep- Rahmi 
Can çifti ile Muhammed Emin’in 
mutluluğu gözlerinden okunuyor-
du. Yenigün Gazetesi olarak Can 
ailesine ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletir, Muhammed Emin Can’ı ise 
atmış olduğu bu büyük adım için 
kutlarız.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar
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Medipol Başakşehir, Salzburg kampındaki sekizin-
ci gününde dün sabah antrenmanını gerçekleştirdi. 

Yeni sezon hazırlıklarını Salzburg’da sürdüren 
Medipol Başakşehir’de, Teknik Direktör Abdullah Avcı 
gözetiminde gerçekleşen sabah idmanı ısınma ha-
reketleriyle başladı ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla 
sona erdi. Antrenmanda Arda Turan takımdan ayrı özel 
çalışmalarına devam ederken, izinli olan Emmanuel 
Adebayor idmanda yer almadı. 
n İHA

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, 
26 yaşındaki sol açık Younnes Mokhtar ile 3 yıllık ön 
sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet 
Yiğiner ile görüştükten sonra kedisini kulübe bağlayan 
imzayı atan Mokhtar, “Türkiye ve Avrupa’dan birçok 
teklif aldım. Ankaragücü’nün büyüklüğünü anlattılar. 
Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ünü-
nü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftar-
larımızın karşısında futbol oynamak istiyorum” dedi. 

Youness Mokhtar’ın kaliteli bir oyuncu olduğunu 
belirten Başkan Yiğiner, “Mokhtar hayırlı olsun. Anka-
ragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır” ifade-
lerini kullandı. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 

Kırmızı-beyazlı ekip Bolu kampının altıncı gününde 
dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon 
hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna 
yönetimde yapılan antrenman ısınma ve açma germe 
hareketleri ile başladı. Ardından topla birlikte çalışma-
lar yapan kırmızı-beyazlı ekip idmanın son bölümünde 
ise plank çalışması yaptı. Antrenmanda kaleciler; Tol-
gahan Acar, Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet kaleci 
antrenörü Özden Öngün nezaretinde takımdan ayrı ola-
rak çalıştı. 
n İHA

Başakşehir yeni sezon 
hazırlıklarını sürdürdü

Ankaragücü, Mokhtar’ı 
renklerine bağladı

Sivasspor yeni 
sezona hazırlanıyor

Hedefi milli takım!
Bursaspor’un yeni transferleri Aytaç Kara, bu 
camiada büyük başarılar yakalayacağını düşün-
düğünü belirterek, “Tekrar milli formayı üstüme 
giyeceğimi düşünüyorum” dedi. Aytaç Kara, 
Bursaspor’a kariyeri için geldiğini ifade etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 
kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da 
sürdüren yeşil-beyazlılarda, yeni trans-
ferlerden Aytaç Kara kulüp televizyonuna 
açıklamalarda bulundu. Takıma kısa süre-
de uyum sağladığını ifade eden Kara, “Bu-
rada hep birlikte sezona hazırlanıyoruz. 
Süper Lig’e erken yaşta geldim. 7-8 sene-
lik Süper Lig tecrübem var. Samet hoca ile 
daha önce tanışmadım ama onun tecrübe-
leri, futbol bilgisi, hocalığı da belli. Beni 
buraya istemesi beni çok mutlu etti. Zaten 
Bursaspor gibi bir camiada oynamak çoğu 
futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi 
gerçekleştirdiğim için mutluyum. Yakın-
larım Bursaspor’u, atmosferini, taraftarını 
ne kadar sevdiğimi bilirler. İnşallah arka-
daşlarımla beraber kampı iyi bitirip lige iyi 
başlamak istiyoruz” dedi. 

“BU CAMİADA BÜYÜK BAŞARILAR 
YAKALAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM” 

Bursaspor’a kariyeri için geldiğini dile 
getiren Aytaç, “Bu camiada büyük başarı-
lar yakalayacağımı düşünüyorum. Tekrar 
milli formayı üstüme giyeceğimi düşü-
nüyorum. Bu hayallerimin hepsini teker 
teker gerçekleştireceğim ve inşallah hem 
kendim hem takımım için yararlı ve katkılı 
bir sezon olur. Burada bir aile ortamı var. 
Aileme çok değer veririm, önem veririm. 
Beni hiçbir zaman yalnız bırakmazlar, Bur-
sa’da ki maçlarımın hepsinde yanımda 
olacaklar. Arkadaşlık ortamını iyi kurdu-
ğun sürece takım içinde bir sıkıntı çıkmaz” 
diye konuştu. 
“LİGİMİZİN KALİTESİ OLDUKÇA ARTTI” 

Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğu-
nu ifade eden Kara, “Yurt dışından gelen 
yabancı oyuncular bile ayak uyduramayıp 
tekrar geri dönebiliyorlar. Ligimizin kalite-
si oldukça arttı. Bütün takımlar birbirlerini 
yenebiliyor ve bu da takımların güçlendi-
ğine işaret. Bursaspor son iki sezondur 
gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdi ama 
Bursaspor camiasının büyüklüğü hiçbir 
zaman gitmedi. Bu forma için savaşmak 
bütün arkadaşlarımızın içten hedefi. Bu 
sene çok farklı olacağına inanıyorum. 
Şu an bütün herkes müthiş bir özveriyle 
çalışıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaş-
larımızda olacaktır. Onlar da bu kulübün, 
camianın büyüklüğünü görecektir ve ona 
göre çalışırlarsa gerçekten bu sene sıkıntı 
yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü 

saha içinde küçük takım, büyük takım yok-
tur, daha çok mücadele eden ve etmeyen 
takım vardır” dedi. 

“İNŞALLAH DURAN TOPLARI 
KULLANIRIM” 

Samet Aybaba’nın kendisine vereceği 
görevi en iyi şekilde yerine getireceğini 
ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Hoca-
mız, ‘Aytaç defansif oynayacaksın, bura-
dan çıkmayacaksın’ dediği zaman o 
görevimi en iyi şekilde oyna-
maya çalışacağım. İnşallah 
bu sene de Bursaspor için 
başarılar elde etmek için 
duran topları kullanı-
rım. Hocamız eğer 
derse ‘duran topları 
sen kullanacaksın’ 
takımım için kul-
lanırım” şeklinde 
konuştu. 

“TAKIM İÇİN 
ÇOK ÖNEMLİ 
BİR DESTEK 

KAYNAĞILAR” 
Bursaspor 

taraftarının 
itici bir güç ol-
duğunu dile ge-
tiren Aytaç Kara, 
sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Bütün iç-
tenliğimle şunu 
söylemek istiyo-
rum; Bursaspor 
taraftarları kendi-
lerinin ne kadar farklı 
taraftar grubu olduğunu biliyorlardır. 
Takım için çok önemli bir destek 
kaynağı. Trabzonspor ile ilk açılış 
maçına gelmiştik, 10. dakikada 2-0 
öne geçmiştik, daha sonra onların 
desteği ile Bursaspor 4-2 maçı ka-
zandı. Ben bunu her zaman örnek-
lendiririm. Saha içerisinde biz fut-
bolcular için gerçekten ekstra bir 
güç kaynağıdır. Bunu her maçta 
bize yansıtıyorlar. İnşallah bu se-
zon da arkamızda oldukları sürece 
onlara layık olmaya çalışacağız. 
Her zaman onları yanımızda gör-
mek isteriz.”  
n İHA

Comolli: Görüştüğümüz futbolcuların kalitesi yüksek

Ünal Karaman: Her zaman mükemmeli aramayın

Transfer görüşmesi yaptıkları kaliteli 
oyuncuların bulunduğunu söyleyen Fener-
bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 
“Peşinde olduğumuz futbolcular çok iyi 
oyuncular. Bu oyuncular için Türkiye’den 
talip kulüpler de var” dedi. Fenerbahçe, 
yeni sezon hazırlıklarına İsviçre’nin Lozan 
şehrinde devam ediyor. Takımla beraber 
olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien 
Comolli de burada bir basın toplantısı dü-
zenledi. Transfer çalışmaları hakkında 
bilgiler veren Comolli, “Birçok oyuncuyu 
takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. 
100’den fazla oyuncuyu izlemeye, durum-
larını analiz etmeye devam ediyoruz. Sa-
dece şu an için değil bundan sonrası için 
de çalışıyoruz. Ferdi transferinde Cocu’nun 
rolü belirleyici oldu” ifadelerini kullandı. 

“ELİMİZDEKİ OYUNCULAR DA
ÇOK DEĞERLİ” 

Mevcut kadroda yer alan futbolcuların 
da kaliteli isimler olduğunu belirten Co-

molli, “Biz Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi 
için çok çalışıyoruz, bu dönemi dedikodu 
dönemi olarak değerlendiriyorum. Herkes, 
Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyor, trans-
fer yapılmasını istiyor ancak bizim elimiz-
deki oyuncular da çok değerli, herkesten 
bu durumu unutmamasını istiyorum. Fe-
nerbahçe’ye yeni oyuncular alırsak hazırla-

yacağız. Bizim ilgilendiğimiz oyuncular da 
kendi takımlarında antrenmanlarını sürdü-
rüyor. Eğer biz de bu takımlardan transfer 
yaparsak oyuncular antrenmanlarına de-
vam ettiği için buraya fit olarak gelecekler 
ve sorun yaşanmayacak. Oyuncuları oyna-
tıp oynatmama kararı ise Cocu’da” açıkla-
masında bulundu.

“TALİP OLDUĞUMUZ 
FUTBOLCULARIN KALİTESİ YÜKSEK” 

Transfer etmek istedikleri oyunculara 
Türkiye’den başka taliplerin olduğuna da 
vurgu yapan Comolli, “Peşinde olduğumuz 
futbolcular çok iyi oyuncular. Bu oyuncular 
için Türkiye’den talip kulüpler de var. Bu 
durum bizim için hem iyi hem de kötü. 
Demek ki takip ettiğimiz oyuncular pazar 
değeri yüksek ve kaliteli oyuncular. Şu ana 
kadar üç tane yetenekli oyuncu getirdik. Av-
rupa’nın da en yetenekli futbolcularından 
birini getirdik. Hiç oyuncu transfer etmedik 
gibi bir durum söz konusu değil. Transfer 
dönemi bugün kapansa ilk günden bu güne 
daha iyi durumdayız. Başkanımızın seçim 
döneminde yaptığı açıklamalara paralel 
olarak devam ediyoruz. Yetenekli genç 
oyuncuları Fenerbahçe’ye kazandırmanın 
da çok önemli olduğunu düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, yeni sezon öncesi kafasında 
oluşturmak istediği takımın şifrelerini 
oyuncularına yüklüyor. Yeni sezon hazır-
lıklarını Slovenya’da yoğun bir tempoda 
sürdüren Trabzonspor, şimdiye kadar 22 
antrenman yapıp 2 hazırlık maçı oynadı. 
İlk maçında Slovenya ekibi Triglav 2-0 ye-
nen bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında 
ise Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb’i 
1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Ünal Ka-
raman, antrenmanlarda öğrencilerine 
aktardığı bilgileri sahada zaman zaman 
görürken, hataları da not etti. 

“İŞİMİZ TAMİR YAPMAK” 
Teknik Direktör Ünal Karaman, yaşadı-

ğı kadro sıkıntısına rağmen, 1 Temmuz’da 
Slovenya’da başlayan kampta yeni sezon 
öncesi kafasında oluşturmak istediği Trab-

zonspor’un şifrelerini oyuncularına yüklü-
yor. Özellikle, stoper bölgesinde Mustafa 
Akbaş ve genç oyuncu Hüseyin Türkmen’i 
bulunduran bordo-mavililer bu bölgeye en 
az 2-3 takviye yapmayı planlıyor. Oynadığı 
iki hazırlık maçını gol yemeden tamam-
layan Trabzonspor’da, takım savunması 
ön plana çıktı. Karaman, antrenmanlarda 
oyuncularından sahada sürekli hareketli 
olmalarını isterken, hücumu ve savunmayı 
birlikte yapabilen bir takım olgusu aşıla-
maya çalışıyor. Karaman, “Sahada bir ar-
kadaşınız hataya yapmışsa mutlaka onun 
hatasını kapatıyoruz. Bir birimize yardımcı 
olacağız. Bizim işimiz sahada tamir yap-
mak olmalı” diyerek oyuncularının sahada 
bir birlerine destek olmalarını istedi 

“HÜCUM VE SAVUNMA MESAJINI 
BÜTÜN TAKIM İYİ OKUMALI” 

Ünal Karaman, üzerinde durduğu tak-
tik versiyonların başında ise oyuncularının 
savunma ve hücum mesajını iyi okumaları 
yer alıyor. Öndeki oyuncuların takımına 
hücum mesajı verdiği andan itibaren bütün 
takımın buna uymasını isteyen deneyimli 
teknik adam, hücum bittiğinde ise hemen 
savunma görevinin başladığını vurguluyor. 
“HER ZAMAN MÜKEMMELİ ARAMAYIN” 

Rakibe boş alan bırakmamaları gerek-
tiğini vurgulayan Karaman, alanı mutlaka 
korumaları gerektiğini anlatıyor. Kenarlara 
indiklerinde mutlaka görerek pas vermele-
rini oyuncularına aktaran genç teknik adam 
topun kendilerinde kalmasının önemli ol-
duğunu belirtiliyor. Topun her dönüşü yeni 
hareket ile pozisyon almaları gerektiğini 
anlatan Karaman, top kaybı istemeyerek, 
her zaman mükemmeli aramamaları ge-

rektiğini ifade ediyor. 
GENÇLER UMUT VERİYOR 

Yeniden yapılanma ve kendi öz kay-
naklarından istifade etme adına bu sezon 
altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncu-
larla yeni sezon hazırlıklarına başlayan 
bordo-mavililerin genç oyuncuları umut 
veriyor. Bordo-mavililerde özellikle Murat 
Cem Akpınar, Cafer Tosun’un yanı sıra 
savunma hattında Mustafa’nın ardından 
alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen’in 
performansı da teknik heyeti sevindiri-
yor. Abdulkadir Parmak ve Alihan Tuncer 
de Ünal Karaman’ın gözüne giren diğer 
isimler arsında bulunuyor. Trabzonspor, 
kadrosundaki eksikleri giderme adına yeni 
transferlere imza atsa da gençler, gelen 
isimleri bir hayli zorlayacak. 
n İHA
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Yevhen Opanasenko Konyaspor’da!
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker 

Konyaspor savunmasını güçlendirmeye de-
vam ediyor. Bu doğrultuda Ukrayna’nın Pre-
mier Lig takımlarından FK Zorya Luhansk’ta 
sol defans mevkiinde forma giyen 27 yaşın-
daki Yevhen Opanasenko resmi sözleşme 
imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza tö-
reninde transfer komitesi üyelerimizden As 
Başkan Osman Koçak hazır bulundu. Törende 
bir konuşma yapan As Başkan “ Yevhen Opa-
nasenko ile bugün opsiyonu kulübümüzde 
olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalamış 
bulunuyoruz. Kendisinin Avrupa kupalarında 
hem ön eleme hem de  gruplarda olmak üze-
re ciddi bir tecrübesi var. Her iki ayağını da iyi 
derecede kullanabilen futbolcumuz Ukrayna 
Premier Lig’inde 177 maçta görev yaptı ve 9 
gole imza attı. Önümüzdeki sezon Atiker Kon-

yaspor’umuza önemli katkılarda bulunacağı-
na inanıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olması 
dileğiyle Yevhen Opanasenko’ya kulübümüze 
hoş geldin diyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreninde konuşan yeni transfer 
Yevhen Opanasenko ise “Atiker Konyaspor’u 
Shaktar Donetsk ile oynadığı Avrupa Ligi 
maçlarından biliyorum. Özellikle Konya’da 
oynanan karşılaşmada son derece dirençli bir 
takım olduğunu görmüştüm. Şimdi burada 
forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Ta-
kıma katkı sağlayıp yeniden Avrupa’ya gide-
bilmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte bü-
tün gücümüzle çalışacağız. Ben önümüzdeki 
sezonun kulübümüz açısından son derece 
renkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. 
Umarım her şey yolunda gider ve takım ola-
rak hedeflerimize ulaşırız” dedi. 

Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor’da 
39 numaralı formayı giyecek.  n SPOR SERVİSİ

Konyalı dağcılar 
Zirve Tırmanışı yaptı

Mevlana Dağcılık Kulübü 11 dağcısı ile 15 Temmuz 
şehitleri anısına, Giden Gelmez Dağı zirvesine çıktı. 2246 
metre yükseklikteki zirvede şehitler için dualar yapıldı. 
Dağcılar, 2246 metre yüksekliğindeki Giden Gelmez Dağı 
Ak zirvesine 11 dağcı ile tırmandı. Zirve tırmanışı iki gün 
sürdü. Zirve tırmanışı hakkında bilgi veren Mevlana Dağ-
cılık Kulübü Başkanı Recai Kıcıkoğlu, “Bu vatan için can-
larını gözleri kırpmadan veren ve bu vatanın bekası için 
şehit olan 15 Temmuz şehitleri anısına sporcularımızla 
birlikte bir zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 15 Temmuz 
Şehitler anısına 2246 metre yüksekliği bulunan Giden 
Gelmez Dağı’nın Ak zirvesine tırmandık. İki gün süren 
tırmanış sonunda zirveye ulaşıldı. Zirvede İlk önce saygı 
duruşu ve İstiklal marşını hep birlikte okuduk. Ardında 15 
Temmuz ve tüm şehitlerimiz için Fatiha okundu ve dualar 
yapıldı. Geceyi zirvede geçirdik. Sabah ise iniş gerçek-
leştirildi. Katılan tüm dağcı arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. Mevlana Dağcılık Kulübü’nün tırmanış 
etkinlikleri yıl boyunca ara verilmeden devam ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Çim hokeyinde kızlar 
ikinci maçını kazandı

Konya’da devam eden U18 Kız-Erkek Açık Alan Hoke-
yi Avrupa Şampiyonasında 3.gün müsabakaları tamam-
landı. 15-21 Temmuz tarihleri arasında Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Hokey Saha-
sı’nda devam eden U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Av-
rupa Şampiyonası’nda erkeklerde Türkiye, Macaristan, 
Litvanya, Ukrayna, Finlandiya ve Hırvatistan kızlarda ise 
Türkiye, Ukrayna, İsviçre ve Hırvatistan takımları müca-
dele ediyor. U18 Kızlar Açık Alan Şampiyonası C3 3.gün 
karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşan Milli Takımı-
mız rakibini 7-1 mağlup ederek şampiyonadaki ilk galibi-
yetini aldı. Günün bir diğer karşılaşmasında ise İsviçre ile 
Fransa karşılaştı. Mücadelede her iki takımda birbirine 
üstünlük sağlayamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle tamam-
landı. n SPOR SERVİSİ

Yaz Spor Okulları’nda 
kulaçlar atılıyor

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz 
Spor Okullarında Yüzme çalışmaları devam ediyor. Öğ-
rencilerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçire-
bilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yer-
leştirmek amacıyla başlatılan Yaz Spor Okulları Yüzme 
branşında uzman antrenörler ve cankurtaranlar nezare-
tinde 7-14 yaş grubunda Salı-Perşembe, Çarşamba-Cu-
ma ve Cumartesi-Pazar seanslarıyla çalışmalar hızlı bir 
şekilde sürüyor. Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan 
Membran Sistemli Olimpik Yüzme havuzunda çalışma-
ların sürdüğü yüzme branşında aylık ücret 85 TL olurken, 
diğer 19 branşta ücretsiz kayıtlar hala devam ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Ertuğrul’un değeri 50 bin Euro’ya düştü
Fenerbahçe’den geçtiğimiz sezon ba-

şında 1 milyon Euro bonservis bedeli kar-
şılığında Boluspor’a transfer olan kaleci 
Ertuğrul Taşkıran, piyasa değeri en fazla 
düşen 3. isim oldu. Ertuğrul Taşkıran için 
belirlenen piyasa değeri 50 bin Euro. Fut-
bol dünyasının piyasa değerlerinin analiz-
lerini yapan transfermarkt, futbolcuların 
değerlerini güncelledi. En dikkat çekici 
isimlerden birisi ise Atiker Konyaspor’la 
sözleşme imzalayan Ertuğrul Taşkıran 
oldu. Süper Lig’de forma giyen futbolcu-
ların piyasa değerinde yaşanan yükseliş 
ve düşüşlere bakıldığında, değeri en çok 
düşen 3. isim olarak öne çıkan Ertuğrul 
Taşkıran’a, 50 bin Euro bonservis bedeli 
biçildi. Geçtiğimiz sezon başında Fener-
bahçe’den Boluspor’a 1 milyon Euro bon-
servis bedeliyle transfer olan Ertuğrul’un 
güncel piyasa değeri, 1 yıl önceki bonser-

vis bedelinin tam 20’de 1’i. 
1 MİLYON EURO’YA 

TRANSFER OLMUŞTU 
Geçtiğimiz sezon başında Fener-

bahçe’den Boluspor’a 1 milyon Euro 
bonservis bedeliyle transfer olmasına 
karşın, ligde 2, Türkiye Kupası’nda da 4 
karşılaşmada forma giyen Ertuğrul Taş-
kıran’la, sezonun bitmesinin ardından 
yollar ayrıldı. Bu futbolcuyla 1+1 yıllık 
sözleşme imzalayan Boluspor, opsiyon 
hakkını kullanmazken, Ertuğrul Taşkıran, 
Konyaspor’la anlaşmaya vardı. 1 yıl önce 
700 bin Euro’luk piyasa değeri olan Ertuğ-
rul, Boluspor’da forma şansı bulamazken, 
değeri de oldukça düştü. Ligin bitimiyle 
birlikte 150 bin Euro değer biçilen 28 ya-
şındaki kalecinin değeri büyük bir düşüşle 
50 bin Euro’ya geriledi. 
n İHA

Transfer hız kazandı!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, yaptığı açıklamalarda 
kadroya takviye yapacaklarını ve alınacak oyunculara güvendiklerini ifade etti. Çınar, 

yeni sezonda en büyük güçlerinin yine taraftar olacağını sözlerine ekledi

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çı-
nar, güçlü bir takım kurmak için canla başla 
çalıştıklarını söyledi. 

Konyaspor Kurumsal İletişimden So-
rumlu Asbaşkanı Recep Çınar, geçen se-
zon yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için 
uğraş verildiğini belirterek, “Göreve geldi-
ğimiz günden bu zamana kadar herkeste 
inanılmaz bir enerji var. Başta Hilmi Kulluk 
Başkanımız olmak üzere hem yönetici ar-
kadaşlarımızda, hem de çalışan arkadaş-
larımızda müthiş bir heyecan var. Gerek 
yönetim, gerekse teknik ekip herkes dört 
koldan canla başla çalışıyor. Kulüpte görev 
yapan yöneticiler olsun, çalışanlar olsun 
tüm arkadaşlarımız işin bir tarafından tuttuk 
ve olaya sahiplendik. Bütün bu çalışmaların 
karşılığını sezon sonunda almak istiyoruz” 
diye konuştu. 

“TRANSFERLER YÜZ AĞARTACAK” 
Transfer çalışmalarına değinen Çınar, 

“Hilmi Kulluk başkanlığında Selçuk Aksoy, 
Abbas Kılınç, Osman Koçak ve Mustafa Ay-
dınalp’tan oluşan transfer komitesi, yeni se-
zona yüz ağartacak bir kadro ile başlamanın 

çabasını veriyor. Eksik mevkiler mutlaka 
takviye edilecek. Bazı isimler üç aşağı beş 
yukarı piyasada dolaşan isimler. Bazılarını 
da transfer komitesi ve teknik ekip biliyor. 
Bu oyuncuların tümü tecrübelerini güven-
diğimiz, bu ligde her takımın özel önlemler 
alacağı ve Atiker Konyaspor formasını en iyi 
şekilde temsil edecek ve takımımızı başarı-
ya taşıyacak oyuncular” dedi. 

“OLMAZSA OLMAZIMIZ 
TARAFTARIMIZDIR” 

Konyaspor’un büyüt taraftarlarına yeni 
sezonda çok daha fazla ihtiyaçları olduğuna 
dikkat çeken Recep Çınar, “Şu bir gerçek 
ki, taraftarlarımız bizim olmazsa olmazla-
rımızdan birisidir. Dolayısıyla onlarsız bir 
Konyaspor düşünülemez. Bu sezon taraftar-
larımızın üzerine çok daha fazla iş düşecek. 
Açık konuşmak gerekirse, bizim kendilerin-
den beklentilerimiz yüksek. Özellikle kom-
bine biletlere ilgi ve alakaları bize sezon 
öncesi umut veriyor. Taraftarlarımızın hem 
maddi hem de manevi desteklerinin artarak 
devam edeceğini arzuluyorum” şeklinde 
konuştu. 

“BEL ALTI VURUŞLARIN
 ÇIKIŞ NOKTASI BELLİ” 

Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, 
bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından 
bel altı vuruşlarla yönetimi yıpratmaya ça-
lıştığını, ancak bunları kesinlikle ciddiye 
almadıklarını vurguladı. Çınar, “Bu insan-
lar eleştirilerini yaparlarken, biraz duygusal 
davranıyorlar. Dolayısıyla bunlar yaptıkları 
bu bel altı vuruşlarla, bir bakıma kendile-
rini ele veriyorlar. Niyetlerinin Konyaspor 
olmadığını gösteriyorlar. Biz yönetim ola-
rak olumlu eleştirilerden kendi nasibimize 
düşeni alıyor ve yararlanma yoluna gidiyo-
ruz. Bu olumsuz eleştirilerle ilgili daha açık 
konuşmak gerekirse, bu insanlar olayları 
çarpıtarak, bilgileri de yalan yanlış yorum-
layarak ya da abartarak dikkatleri üzerlerine 
çekmek istiyorlar. Biz bu bel altı yorumlar 
veya eleştireler üzerinde durmak ya da dü-
şünmek yerine, sahip olduğumuz beceri, 
yetenek ve gücü, daha doğrusu mesaimizi 
kulübümüzün çıkarları doğrultusunda kulla-
narak, bunun da daha doğru bir yöneticilik 
aklı olduğunu düşünüyoruz” dedi.  n İHA Recep Çınar



Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da geç-
tiğimiz sezon kiralık 
olarak Tuzlaspor’da 
oynayan Can Demir 
Aktav takımdan ay-
rıldı. Konyaspor’un 
Bolu kampında da 
yer almayan 24 
yaşındaki stoperin 
sözleşmesi karşılık-
lı olarak feshedildi. 
Can Demir Aktav, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama-
da, “Konyaspor ile yollarımı ayırmış bulunmaktayım. Her şey 
için teşekkür ederim Konyaspor” ifadelerine yer verdi. Konya 
Anadolu Selçukspor altyapısından yetişen genç oyuncunun 2020 
yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. 2017-2018 sezonunda 
Konyaspor’da forma giyen Can Demir Aktav, geçen sezonun 
ilk yarısını kiralık olarak Adana Demirspor, ikinci yarıyı ise Tuz-
laspor’da forma giymişti.  n SPOR SERVİSİ

Can Demir Aktav’ın 
sözleşmesi feshedildi

RPS

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mer-
kez Binası’nda ‘6222 Sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi’ 
yasasında yapılacak olan değişik-
liklere ilişkin istişare toplantısı ya-
pıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım 
Demirören, Gençlik Spor Bakanlığı 
Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye 
Basketbol Federasyonu (TBF) Başka-
nı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol 
Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet 
Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Fede-
rasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 

Süper Lig kulübünün temsilcileri ka-
tıldı. Toplantıda Atiker Konyaspor’u 
İkinci Başkan Selçuk Aksoy temsil 
etti. Geniş katılımlı toplantıda ‘6222 
Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizli-
ğin Önlenmesi’ yasasında yapılacak 

olan değişikliklerle ilgili kulüplerin ve 
katılımcıların görüş ve önerileri ele 
alındı.  Kanunla ilgili son rötuşların 
yapıldığı toplantının amacının ‘saha-
lardan şiddetin arındırılması’ olduğu 
açıklandı.  n SPOR SERVİSİ

Selçuk Aksoy, istişare toplantısına katıldı

Atiker Konyaspor’da Alt-
yapı, Amatör Branşlar ve Spor 
Okullarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Zahir Renklibay ve 
Akademi Menajeri Taner Ay İl 
Müftülüğüyle gerçekleştirilecek 
projenin ardından bu defa Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek yeni bir projenin 
temelini attı. Toplantıda İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Ser-
vet Altuntaş ile bir süre görüşen 
ve akademinin projelerini anla-
tan Atiker Konyaspor heyetine 
olumlu cevap verildi. Buna 

göre, Konya’daki tüm okullarda 
eğitim öğretim yılının belirli dö-
nemlerinde turnuvalar düzenle-
nip seçmeler yapılacak. Proje 
kapsamında yetenekli sporcu-
lar belirlenecek ve bu isimler 
Atiker Konyaspor ile Anadolu 
Selçukspor’un bünyesine dahil 
edilecek. Diğer taraftan Atiker 
Konyaspor Futbol okullarının 
tanıtımı da yapılarak şehrin 
en ücra köşelerine kadar Kon-
yaspor sevgisi ve aidiyeti ka-
zandırılmaya çalışılacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da yeni 
projeler hayata geçiyor

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 
5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45’te 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’n-
da oynanacak TFF Süper Kupa müsabaka-
sı öncesi organizasyon toplantısı Riva’da 
yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen 
toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor ku-

lüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu ile TFF görevlileri katıldı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Beledi-
ye Stadyumu’nda oynanacak TFF Süper 
Kupa’nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Ku-
zey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Mara-
ton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 

80 TL olarak belirlendi.
Bilet satışı 25 Temmuz 2018 Çarşam-

ba günü saat 11.00’den itibaren Ali Sami 
Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stad-
yumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gi-
şeleri ile www.passo.com.tr internet site-
si üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak. 

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün 
dağılımı ise şu şekilde: Galatasaray: Batı 
ve Kuzey Tribünleri, Akhisarspor: Doğu ve 
Güney Tribünleri. TFF Süper Kupa 2018’i 
stadyumda seyretmek isteyen engelli 
futbolseverler için bilet dağıtımı Konya 
Valiliği tarafından yapılacak.
n SPOR SERVİSİ

Konya’daki finalin bilet fiyatları belli oldu

‘Atiker Konyaspor’u en üst 
seviyeye çıkarmak istiyoruz’
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz ve 
As Başkan Mehmet Günbaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret 

etti. Burada konuşan Başkan Kulluk, Konyaspor’u en üst seviyeye taşımak istediklerini belirtti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da Kulüp Başkanı Hilmi 
Kulluk, Başkan Yardımcısı Celalettin 
Yılmaz ve As Başkan Mehmet Günbaş, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında zi-
yaret etti. Burada Altay’a hayırlı olsun 
dileklerini ileten Konyaspor Başkanı 
Hilmi Kulluk, yeşil beyazlı takımın son 
durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan 
Altay ise, Konyaspor yönetimine göre-
vinde başarılar diledi.

‘KONYASPOR SEVDALISI 
OLARAK GÖREVE GELDİK’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay’a yapılan zi-
yarette bir konuşma yapan Konyaspor 
Başkanı Hilmi Kulluk, “Öncelikle gö-

revinizin hayırlı ve daim olmasını di-
liyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak kollarınızı sıvadığınız günden bu 
yana icraatlarınızın yanı sıra Konyalılar 
ile yakın iletişimde içinde olmanız ve 
bazı sorunları ivedi bir şekilde çözüme 
kavuşturmanızla birlikte halkımızın ve 
camiamızın büyük teveccühünü kazan-
dınız. Bu kadar kısa sürede bu kadar 
çok seviliyor olmanızı şehrimiz adına 
büyük bir kazanç olarak görmekteyiz. 
Spor kamuoyundaki genel kanı ise yeni 
dönemde Zat-ı Alinizin Konyaspor’a 
ve Konya Sporuna büyük katkıda bulu-
nacağınız yönünde. Bizler Atiker Kon-
yaspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Ku-
rulu olarak şehrimizin en büyük markası 
haline gelen Konyaspor’umuzu destek-
lerinizle layık olduğu, hak ettiği yere 

taşıyabilmeyi ve burada kalıcı olmayı 
hedefliyoruz. Bizler bir grup Konyaspor 
sevdalısı olarak Olağanüstü Genel Ku-
rulda delegelerimizin izni ve onayıyla 
seçildik. O gün bugündür kulübümüzün 
bütün sorunlarını masaya yatırarak 
gece gündüz demeden çalıştık. İşleyiş-
te aksayan yönleri tespit ettik ve hemen 
müdahalede bulunduk. Aynı zamanda 
sportif anlamda da Atiker Konyaspor’u-
muzu en üst seviyeye taşıyabilmek ve 
taraftarımızın gurur duyacağı bir takım 
oluşturabilmek için çabalarımızı yoğun 
bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
sezon özellikle iç saha maçlarımızda 
sizi aramızda görebilmeyi çok isteriz. 
Kadim şehir Konya’mızın yönetiminde 
söz sahibi olan çok değerli isimlerin tri-
bünde olması, inanıyoruz ki bambaşka 

bir heyecanı ve birlikteliği beraberinde 
getirecek. Bu vesileyle tekrar destekle-
riniz için kulübümüz ve camiamız adına 
teşekkür ediyor varlığınızla birlikte yeni 
sezonda çok daha güçlü bir Atiker Kon-
yaspor’u izleteceğimizi burada ifade 
etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.   

 ‘KONYASPOR’U ÜST 
SEVİYELERE TAŞIMAK 

ZORUNDAYIZ’
Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk’un ar-

dından konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Ne-
zaket ziyaretiniz için teşekkür ederim. 
Ben de başta Sayın Başkanımız Hilmi 
Kulluk olmak üzere tüm yönetim kurulu 
üyelerine hayırlı olsun diyor, görevle-
rinizde başarılar diliyorum. Tabi Atiker 

Konyaspor bizim dış dünyaya açılan 
en büyük pencerelerimizden biri. Bu 
açıdan baktığımızda Konyaspor’umuzu 
sadece şehri yönetenlerin ve siz de-
ğerli idarecilerimizin değil, kendini bu 
topraklara adamış herkesin koruyup, 
kollayıp, destek olması gereken bir mü-
essese olarak görüyoruz. Dolayısıyla 
bizim hem Konyaspor’umuza hem de 
Konya’mızdaki bütün amatör branşlara 
destek olma gibi bir misyonumuz var. 
Hep birlikte el ele vererek şehrimizin 
incisi Konyaspor’umuzu taşıyabileceği-
miz en üst seviyeye taşımak durumun-
dayız. Biz doğru, planlı, programlı ve 
faydalı her türlü projenin arkasındayız. 
Görev ve sorumluluklarımız dahilinde 
yapabileceğimiz her şey için buradayız, 
sizinleyiz Konyaspor camiasıyla birlik-

teyiz. İnşallah bu sezon mümkün olan 
her fırsatı değerlendirerek Atiker Kon-
yaspor’umuza tribüne gelerek destek 
sağlayacağız ve sizlerle, hemşerileri-
mizle beraber olacağız. Tekrar zorlu ve 
meşakkatli görevlerinizde üstün başarı-
lar diliyor, nazik ziyaretiniz için teşekkür 
ediyorum” dedi.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ
Ziyaretin ardından Konyaspor Baş-

kanı Hilmi Kulluk, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay’a üzerinde isminin bu-
lunduğu 42 numaraları forma ve Atiker 
Konyaspor’un lisanslı ürünlerinden olu-
şan hediyelerini takdim etti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
Başkan Hilmi Kulluk’a “Mesnevi” hedi-
ye etti.
n SPOR SERVİSİ
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