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‘Gönüllü olacaksınız’

Konya’da eğitim gören uluslararası öğrencilerle biraraya 
gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Konya’da eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız, 

gittikleri yerlerde ülkemizin ve şehrimizin gönüllü 
temsilcileri olacaklar” dedi. n SAYFA 15’TE

12 Oteller yüzde 90 
oranında dolu! 15 Şehit Ahmet Erol 

Cami dualarla açıldı 16 İncili: Meram’a 
değer katacağız

ŞEHİRLERİMİZİN HEPSİ 
EMİN ELLERDE OLMALI

SPOR VE SİYASET BU
DÜĞÜNDE BULUŞTU

Bakan seçime işaret etti:

Baykan, oğlunu evlendirdi

AK Parti’nin siyasi hareketinde Konya’nın önemli bir 
yerinin olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor Ba-
kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Şehirlerimizin 
hepsi emin ellerde olmalı” dedi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, oğlu Zeki 
Cihan’ı, Mesut Soğucaklı’nın kızı Badel ile evlen-
dirdi. Çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, düğün Türki-
ye’nin önemli spor ve siyaset adamlarını Konya’da 
buluşturdu.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Evine hoşgeldin
Aykut Kocaman

Nazif Karlıer
güven tazeledi

Yemen’le ticari 
köprü kuruldu

Konyaspor tarihinin en büyük 
başarılarını yaşatan teknik 
direktör Aykut Kocaman’ın 
bugün atacağı imza ile 3. 
Kocaman dönemi resmen 
başlayacak. Deneyimli teknik 
adam, Konyaspor tarihinin en 
büyük başarılarının yakalandığı 
rüya dönemi bir adım daha ileri 
taşımaya çalışacak. 
n HABERİ SPOR’DA

Eğitim Bir-Sen Konya Şubesi’n-
de haftasonu seçim heyecanı 
yaşandı. 6. Olağan Genel 
Kurulu’nu yapan Eğitim Bir-
Sen’de Konya Şube Başkanı’nı 
belirlemek için sandık başına 
gidildi. Oyların yüzde 50’den 
fazlasını alan mevcut başkan 
Nazif Karlıer, güven tazeledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Mevlana Kalkınma Ajansı ve 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi öncülüğünde düzenlenen 
“2.Türk-Yemen İş Forumu Kon-
ya-Karaman İkili İş Görüşmeleri 
Programı” ile çeşitli ülkelerden 
gelen 50’ye yakın Yemenli 
işadamı, Konya ve Karamanlı 
işadamları ile buluştu. 
n HABERİ SAYFA 15’TE
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Konkordatoya ayar!
Finansal yapısı bozulan 

iyi niyetli işletmelerin 
alacaklılara borcunun 

ödenmesi için 
kullanılan konkordato 

sisteminde değişiklikler 
gündemde

KOLAY İŞLEYECEK 
YAPI AMAÇLANIYOR

TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, bünyesinde 
pek çok sorunu barındıran iflasın er-
telenmesi düzenlemesinin tümüyle 
ortadan kaldırılarak yerine var olan 
konkordato sisteminin daha kolay 
işleyebilecek bir yapıya kavuşturul-
masının amaçlandığını, hatta bu yeni 
yapı ile tacir olmayanların konkorda-
to talep edebilmesinin kabul edilmiş 
olduğunu ifade etti.

KONKORDATO 
ABARTILMAMALI

Son günlerde gündemi meşgul eden 
konkordato sisteminin gündemde 
tutulmasının bir faydasının olmadı-
ğını belirten Öztürk, “Konya’da da 
konkordato ilan edenlerin sayısını 
abartıldığı gibi değil. “Konya’da iflas 
erteleme isteyen 11 şirketimiz var. 
Yine ifade ettiğim gibi Konya’da bu 
alanda fazlaca dedikodu üretiliyor. 
Bu dedikodulardan kaçınmamız ge-
rekiyor” dedi. n HABERİ SAYFA 16’DA Selçuk Öztürk

AK Parti elektronik ortamda temayül yaptı

Teşkilata sordular! 
31 Mart 2019’da yapılacak olan Mahalli 

İdareler Seçimleri için aday adaylığı 
sürecini tamamlayan AK Parti’de dün 81 

ilde eş zamanlı olarak temayül yoklaması 
yapıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
bir ilke imza atarak demokrasi şölenini 

elektronik yoklama ile gerçekleştirdiklerini 
belirterek, sürecin Konya ve Türkiye için 

hayırlı olmasını diledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konforlu alışveriş! 

Karatay Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 16 kapalı 
pazar market özellikle kış mevsiminde vatandaşların 
ve pazarcı esnafının soğuktan etkilenmeden alış veriş 

gerçekleştirmesini sağlıyor. n SAYFA 16’DA
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Spor ve siyaset bu
düğünde buluştu

Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan’ın oğlu Zeki Cihan, hayatını Mesut 
Soğucaklı’nın kızı Badel ile birleştirdi. 
Aysel- Mesut Soğucaklı çiftinin kızı 
Badel ile Süheyla- Mehmet Baykan 
çiftinin oğlu Zeki Cihan, Selçuklu 
Kongre Merkezinde düzenlenen dü-
ğün ile dünya evine girdi. Soğucaklı 
ve Baykan ailelerini mutlu günlerinde, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasaboğlu, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Eski TBMM Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Büyük Birlik Partisi Genel Baş-
kanı Mustafa Destici, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eski İçiş-
leri Bakanı Mehmet Ağar, Emniyet 
Genel Müdürü Celal Uzunkaya, TFF 
Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener, Türkiye ASKF Baş-
kanı Ali Düşmez, İnsan ve Medeniyet 
Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanı Mehmet Güney, Fenerbahçe Eski 
Başkanı Aziz Yıldırım, Milletvekilleri, 
rektörler, Konya protokolü ile  Soğu-
caklı ve Baykan ailelerinin sevenleri  
ile çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.  
Soğucaklı ve Baykan aileleri misafirle-
rini kapıda karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ 
dileklerini kabul etti. Halk oyunları 

gösterisiyle başlayan törende genç 
çiftin nikahını Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay kıydı. Nikah şahitliklerini 
ise Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasaboğlu, Yar-
gıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali 
Şahin, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Mustafa Destici, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eski 
İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Emniyet 
Genel Müdürü Celal Uzunkaya, TFF 
Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener, Türkiye ASKF Baş-
kanı Ali Düşmez, İnsan ve Medeniyet 
Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanı Mehmet Güney, Eski Fenerbahçe 
Başkanı Aziz Yıldırım, Ampute Futbol 
Takımı oyuncusu Barış Telli ile Ay-
şegül Baykan, Mustafa Soğucaklı ve 
Akif Soğucaklı yaptı.  Pazar günü ise 
misafirlere Diltaş Sosyal Tesislerinde 
geleneksel Konya Pilavı ikram edildi. 
Yenigün Gazatesi olarak Badel ve 
Zeki Cihan’a bir ömür boyu mutluluk-
lar dilerken, ailelerini tebrik ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Şehirlerimiz emin ellerde olmalı’
Gençlik ve Spor Bakanı Meh-

met Muharrem Kasapoğlu, Kon-
ya’da AK Parti İl Gençlik Kolları 
Danışma Meclisi Toplantısına ka-
tıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde 
düzenlenen toplantıda konuşan 
Bakan Kasapoğlu konuşmasına, 
toplantının Konya’ya ve Türkiye’ye 
hayırlar getirmesini temenni ederek 
başladı. Daha sona salonda bulu-
nan gençlere seslenen Kasapoğlu, 
“Malumunuz Konya hareketimizde 
en önemli şehrimiz. Bu hareketin 
meşalesini yıllar önce Konya’da ya-
kan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
hocamızı rahmetle, minnetle yad 
ediyorum. Değerli gençler, sizler 
gündelik hayatın koşuşturmasını bir 
kenara bırakarak sorumluluk almayı 
tercih eden örnek şahsiyetlersiniz. 
Bu genç yaşlarınızda kişisel çıkar-
larınız için çalışmaktansa ülkenize 
hizmet etmeyi gaye edindiniz. Mil-
letin dertleriyle dertlenmekle kal-

mayıp biraya gelen, gayret gösteren 
ve çözüm üreten siz gençlerle gurur 
duyuyoruz. Sizlerin bu gayretleri, 
bu heyacanı, bu coşkusu ülkemizin 
geleceği adına bizleri daha inançlı ve 
coşkulu kılıyor. Allah yolunuzu açık 
etsin. Türkiye’nin gelecek hedefleri-
ni gerçekleştirmek adına taşımakta 
olduğunuz tarihi misyonun hakkını 
vermeyi de nasip etsin Rabbimiz” 
şeklinde konuştu. 

Danışma meclisi toplantılarının 
şehri ve ülkeyi mamur kılmak için 
önemli ve kritik toplantılar olduğu-
nu dile getiren Bakan Kasapoğlu, 
“Bu toplantılar öncelikle teşkilat 
mensuplarımızın bir araya gelmesi-
ne vesile olması bakımından büyük 
ehemmiyet taşır. AK Parti mensup-
ları kendilerini ülkeye hizmete ada-
mış büyük bir ailenin fertleridirler. 
Bir araya geldiğimizde gündemi-
miz daima Türkiye’dir, Türkiye’nin 
meseleleridir, milletimizin istikba-

lidir. Bizim önceliğimiz milletimi-
zin mutluluğu, ülkemizin istikrarı, 
adımlarımızın devamlılığıdır. Bizim 
gündemimiz her zaman Türkiye’nin 
nasıl daha iyi yerlere getirilebilece-
ği, insanımıza hizmet standardının 

nasıl daha yükseklere taşınacağıdır. 
AK Parti’nin vizyonunu belirleyen 
temel unsur milletimizin beklenti 
ve ihtiyaçları, insanlarımızın gele-
cek için kurduğu güzel hayallerdir. 
Bizim her buluşmamızda heyecan 

verici projeler, esaslı stratejiler ve 
meselelerin çözümüne dair yol hari-
talarını çıkartır” ifadelerini kullandı. 

‘TÜRKİYE’NİN BÜTÜN ŞEHİRLERİ 
EMİN ELLERDE OLMALI’

31 Mart 2019’un çok önemli bir 
milat olduğunu kaydeden Bakan 
Kasapoğlu, “Ben bu tarihte sizle-
rin büyük bir destan yazacağına da 
eminim. Türkiye’nin bütün şehirleri 
emin ellerde olmalı. Bunun için bü-
tün varlığınızla gayret göstermeye, 
çalışmaya var mısınız? Bu yolda 
hepinize muvaffakiyetler diliyorum. 
Sizler gecenizi gündüzünüze kata-
rak en güzel şekilde, gönül belediye-
ciliği yolunda, milletimizi daha güzel 
çıtalara daha güzel hedeflere taşı-
mak için çalışacaksınız. Bu çalışma-
da biz de sizlerin her daim yanınızda 
olacağız. Rabbim yolumuzu hayırlı 
eylesin, açık eylesin. Toplantımız 
güzel yarınlarımız için güzel bir baş-
langıç olsun inşallah” diye konuştu. 

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ise, “Allah’tan yolumu-
zu aydınlatmasını, işlerimizin yolun-
da gitmesini, Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Türkiye’mizin gelecek 
mefkuresini gerçekleştirme adına 
yılmadan yorulmadan çalışma gücü, 
azmi vermesini, kenetlenmemizi ve 
emin adımlarla yürümemizi temen-
ni ediyorum” dedi. 

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
da, toplantının hazırlanmasından 
katılımına kadar emeği geçen her-
kese teşekkür ederek toplantının 
hayırlara vesile olmasını diledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ise, “Bugün bu 
salonu dolduran tüm kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum. Danışma mecli-
simizin hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” dedi. Program Bakan Kasa-
poğlu’na hediye takdim edilmesinin 
ardından sona erdi.
n İHA
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Eğitim Bir-Sen’de Nazif Karlıer güven tazeledi
Eğitim Bir-Sen Konya Şubesi-

nin 6. Olağan Genel Kurulu Bayır 
Diamond Otel’de gerçekleştirildi. 3 
liste ile girilen seçimde delegelerin 
oyunun yüzde 50’sinden fazlasını 
alan mevcut başkan Nazif Karlıer, 
güven tazeleyerek yeniden başkan 
seçildi. 

Genel Kurulda konuşan Eğitim 
Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başka-
nı Nazif Karlıer, geçmiş dönemde 
yürüttükleri faaliyetler hakkında 
bilgiler verdi. Sendika olarak büyük 
bir sorumluluğa sahip olduklarını 
hatırlatan Başkan Karlıer, Kon-
ya’daki üye sayılarını artırdıklarını, 
haksızlık karşısında da susmadık-
larını ve üyelerinin hakkını sonu-
na kadar savunduklarını ifade etti. 
Genel kurulun kardeşlik ortamında 
geçmesinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Karlıer, daha sonra 

şunları söyledi: “Konya’nın en bü-
yük sendikasıyız. Sorumluluğumu-
zun farkındayız. Büyük bir aileyiz. 
Şahsıma ve yönetimime verilen gö-
revi layıkı ile yerine getirebilmenin 
mücadelesi içinde olacağız.Geçmiş 
dönemde olduğu gibi yine üyeleri-
mizin hakkını savunacağız. Mesle-
ğimizin itibarına zarar vermek iste-
yenlere karşı onurlu mücadelemiz 

hız kesmeden devam edecek. Bu 
anlamda ‘Sen, ben’ zihniyetinden 
uzak, ‘biz’ eksenli bir yapı içinde 
çalışacağız. Şu bilinsin ki, kazanan 
şahıslar değil; yine sendikamız ol-
muştur.” 

Eğitim Bir-Sen yönetimi ise 
şu isimlerden oluştu: “Şube Baş-
kanı Nazif Karlıer, Başkan Vekili 
Harun Koçaker, Teşkilatlanmadan 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Galip 
Bilgili, Mali İşlerden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı M. Aziz Anik, Basın 
ve İletişimden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ömerül Faruk Balkı, 
Mevzuattan Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Ömer Özdemir ve Eğitim 
ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Vedat Ay.”
n HABER MERKEZİ

 Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) ile Savunma Sanayi Baş-
kanlığı’nın iştiraki olan Savunma 
Teknolojileri Mühendislik (STM) 
ve Tic. A.Ş. arasında Ar-Ge ve tek-
nik alanlarda muhtemel çalışma 
fırsatlarının değerlendirildiği ilk 
toplantı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda, STM RF ve Simülasyon 
Sistemleri Direktörlüğü ile KTÜN 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi Bilgisayar Mühendisliği bö-
lümü tarafından başlatılan Ar-Ge 
projeleri hakkında KTÜN Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik’e bilgi arz 

edildi. STM Genel Müdürü Murat 
İkinci’nin ve RF ve Simülasyon Sis-
temleri Direktörü Başak Hassoy ile 
teknik ekiplerin katılım sağladığı 
toplantıda, iş birliği alanlarının ge-
nişletilmesi ve yeni projelerin baş-
latılması yönünde görüş alışveri-
şinde bulunuldu. Toplantıya, KTÜN 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümü öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. İsmail Babaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Babalık ve Öğr. Gör. Alper 
Kılıç katıldı.
n HABER MERKEZİ 

‘Kendi adaylarımızla 
seçimlere katılacağız’

Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 
“Büyük Birlik Partisi olarak Türki-
ye’nin her seçim noktasında kendi 
adaylarımızla ve kendi amblemi-
mizle seçimlere katılacağız.” dedi. 
BBP Konya İl Başkanlığı’nda ba-
sın toplantısı düzenleyen Destici, 
Türkiye’nin terörle mücadeleye 
hem yurt içi hem de yurt dışında 
kararlılıkla devam ettiğini belirt-
ti. Türkiye’nin bu mücadeleden 
başarıyla çıkacağına yürekten 
inandıklarını ifade eden Destici, 
“Burada asıl olan mücadelenin 
sekteye uğramaması. Çünkü geç-
mişte, bu 35 yıllık süreç içerisinde 
bazı dönemlerde ciddi mücadele-
ler verildi, başarılar kazanıldı ama 
belli bir süre sonra farklı yollara 
girildi. Dolayısıyla bizim beklen-
timiz farklı yollara girilmemesi 
ve tek bir terörist kalmayıncaya 
kadar mücadelenin devam ettiril-
mesidir.” diye konuştu.

Destici, terör örgütlerinin ar-
kasındaki gücün emperyalizm 
olduğuna işaret ederek, şunları 
söyledi: “Terörün arkasında ABD, 
İsrail, bir Batı gücü olmasa bugü-
ne kadar yaşaması asla mümkün 
değildir. Bugün de ABD’nin ve 
diğer bazı Batı’lı güçlerin çok açık-
tan PKK’ya destek verdiğini bili-
yoruz. Bunun adı PKK değildir de 
YPG’dir, PYD’dir. Çünkü biz asla 
böyle bir ayrım kabul etmiyoruz. 
Çünkü PKK neyse PYD ve YPG 
de o. Amerika Birleşik Devletleri 
dünyanın ve Türkiye’nin gözünü 
boyamaya çalışmakta, güya bizi 

aldatacağını sanmaktadır. PKK’yı 
terör örgütü olarak kabul ettiğini 
ve 3 üst düzey elebaşı için ödül 
koyduğunu açıklıyor ama öbür ta-
raftan ABD askerleri YPG’li terö-
ristlerle yemek yemekten, askeri 
eğitim yapmaktan ve onlara silah 
desteği yapmaktan, belli alanlar-
da birlikte devriye gezmekten geri 
durmuyor. Bunun kabul edilebilir 
bir tarafı yoktur. Zaten Türkiye de 
şiddetle bunu kabul etmeyeceği-
ni, PKK ile YPG’nin bir olduğunu, 
YPG’nin, PYD’nin PKK’nın kendisi 
olduğunu çok açık ve net bir dille 
ifade etmiştir.” Destici, ABD’nin, 
PYD ve YPG ile kol kola yürüme-
sine Türkiye’nin asla göz yuma-
mayacağını da vurguladı.

Türkiye’de son yıllarda din, 
milliyetçilik ve Atatürk üzerinden 
bir tartışma alanı oluşturulmaya 
çalışıldığına değinen Destici, “Biz 
bu filmleri geçmişte gördük, bu 
senaryoları geçmişte de yazdılar 
ve birtakım figüranları oynattı-
lar. Türk milletinin asla bu tuza-
ğa düşmemesi lazım. Siyasi parti 
temsilcilerimizin, sözcülerin de 
bu oynanan oyunlara, provokatif 
eylemlere prim vererek, bunlar 
üzerinden birbirlerini suçlayıcı, 
itham edici söz ve davranışlardan 
uzak durması lazım. Dini ve mil-
li değerlerimiz üzerinden bizi hiç 
kimsenin ayrıştırmasına, kamp-
laştırmasına ve ileride çatıştırma 
zeminleri oluşturmasına, hiç kim-
senin müsaade etmemesi lazım.” 
ifadesini kullandı.
n AA

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreci tamamlanan 
AK Parti’de dün temayül yoklaması yapıldı. 81 ilde yapılan temayül ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirildi

Temayül heyecanı
AK Parti’de 31 Mart Mahalli 

İdareler Seçimleri Aday Aday baş-
vuru süreci tamamlandı. Sürecin 
tamamlanmasıyla AK Parti 81 
ilde temayül yoklaması gerçek-
leştirdi. Temayül yoklaması bu yıl 
ilk defa elektronik ortamda yapıl-
dı. Daha hızlı sonuç alınabilmesi 
adına elektronik ortamda temayül 
yapan AK Parti Genel Merkezi, 
temayül sonuçlarını bilgisayar 
ortamında anlık takip edebildi. 
Konya’daki temayül yoklaması da 
Büyükşehir Spor ve Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. 

BÜYÜKŞEHİR TEMAYÜL’DE
 YER ALMADI

Konya’da yapılan temayül 
yoklamasında AK Parti teşkilat 
mensupları ve Meclis Üyeleri’n-
den oluşan toplam 3 bin 150 isim 
oy kullandı. 31 ilçenin aday aday-
larının da bulunduğu 221 aday 
adayı temayül yoklamasında teş-
kilatlara soruldu. Aday adayının 
çıkmadığı Büyükşehir Belediyesi 
temayül yoklamasında yer alma-
dı. Bu da Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
Büyükşehir Adayı olarak çıkacak 
olan isim olmasını güçlendirdi. 

‘HAYIRLI OLSUN’
Temayül yoklamasında ko-

nuşma yapan AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, “31 Mart 
2019 Yerel seçimleri ile ilgili aday 
adayı müracatlarından sonraki 
ikinci aşama olan temayül yok-
lamamızı teşkilat mensuplarımı-
zın katılımları ile gerçekleştirdik. 
Kuruluşumuzdan bu güne kadar 
her seçim döneminde destekleri-
ni hiçbir zaman esirgemeyen kıy-
metli hemşehrilerimiz inşallah 31 
Mart’ta da tüm adaylarımızı yeni-
den destekleyecektir. Teşkilatlar 
olarak biz de bu süreci yöneti-

yoruz.Bu temayüle mahsus ola-
rak bir takım yeniliklerimiz var. 
Bugün teşkilat mensuplarımız 
mevcut belediye başkanlarımız 
hakkında bir takım değerlendir-
melerde bulunacak, aday adayla-
rımızla ilgili olarak da bir tercihte 
bulunacaklar. Burada yaptığımız 
çalışmalar elektronik ortamda 
anlık olarak Genel Merkezimize 
iletilecek.Gerçekleştirdiğimiz te-
mayülün başta Partimiz olmak 

üzere ilçelerimize ve şehrimize 
hayırlar getirmesini temenni ede-
rim” dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ
AK Parti’nin yine bir ilki ger-

çekleştirerek temayül yoklama-
sını 81 ilde elektronik ortamda 
gerçekleştirdiğini söyleyen AK 
Parti Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanı ve Yalova Milletvekili 
Ahmet Büyükgümüş ise, “Tema-
yüller AK Parti’nin Türkiye siya-

setine kazandırdığı bir katkıdır. 
Adeta teşkilatlarımız her seçim 
öncesinde bir demokrasi şöle-
ni içinde temayül yoklamalarını 
gerçekleştirmektedir. Temayül 
yoklamalarıyla teşkilat mensupla-
rımız hem mevcut belediye baş-
kanlarını değerlendirirken aynı 
zamanda belediye başkanı olarak 
kimi görmek istediklerini aktar-
maktadırlar. 31 Mart seçimleri 
için ilk defa elektronik temayül 
sistemine geçtik. Burada çipli 
kartlar vasıtasıyla değerli teşki-
lat mensuplarımız oy kabinlerine 
giderek oylarını kullanacaklardır. 
Sonuçlar anlık olarak Genel Mer-
kezimize iletilmiş olacak. Bir diğer 
boyutuyla bu temayül çalışması 
son derece çevreci bir hareket-
tir. Yüzlerce ağacın kesilmesi bu 
çalışma ile engellenmiş olacaktır. 
Elektronik Temayül uygulaması-
nın önümüzdeki günlerde daha 
da geliştirerek kullanmak arzusu 
içindeyiz. Yapılacak tüm istişare-
lerin değerlendirmelerin, kulla-
nılan oyların Konyamıza hayırlar 
getirmesini temenni ederim” diye 
konuştu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Rektör Özçelik, STM’yi ziyaret etti

Hasan Angı Ahmet Büyükgümüş
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne EL 
HADDESİNDE tecrübeli 
(en az 3 yıl tecrübeli) 
25 - 40 yaş arası  3 
personel alınacaktır.

MAAŞ: 1900 + SGK + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

Birçok yazımda,sohbetlerimde  hü-
kümetlerin, devletin kurumlarının  tek 
başlarına aldıkları kararlar, uygulamalar, 
politikalar ne kadar mükemmel olsa da 
tek yönlü olarak başarılı olamayacaklar-
dır diyordum.

Bu faaliyetlere  ekonominin esas 
aktörleri,sanayicilerin, esnafların , tüke-
ticileri ,çiftçilerin ve üniversiteleri temsil 
eden kamuoyunun da dahil edilmesi 
gerekir diyordum.

Mevlana Kalkınma ajansı ve Cum-
hurbaşkanı yatırım ofisi öncülüğünde ve 
Konya-Karaman  Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Odaları işbirliği ile dü-
zenlenen ‘’2’nci Türk –Yemen İş Formu 
Konya –Karaman ikili  İş Görüşmeleri 

Programı’’ etkinliği ile Ülkemizde güzel 
şeyler oluyor dedim. Ümitlendim.

Eskiden devletin malı deniz ye-
meyen domuz  felsefesi ile  devletin 
kaynaklarının sömürülmesi üzerine 
büyüyen ekonomi hayatımız, artık eko-
nominin asıl aktörleri olarak ekonominin 
sorumluluğunu alma, İnisiyatifler geliş-
tirme konusunda çok daha üst düzey 
faaliyetlere imza atmaya başladılar.

Konya-Karaman – Yemen ikili iş 
görüşmeleri programı sadece ekono-
mik işbirliği seyahatinin çok ötesinde 
anlamlar ifade ediyor.  50 uluslar arası iş 
yapan Yemenli firma ile bölgesel işbirlik-
leri kurma, bölgesel  ekonomik sinerjiler 
geliştirme konusunda çok önemli bir 

adım.
Konya, Karaman hat-

ta liman kenti Mersin ile  
çok önemli ticari köprüle-
rin kurulabileceği etkili ve 
stratejik bir organizasyon.

Özellikle Afrika Avras-
ya ekonomik hinterlan-
dında çok önemli Kon-
ya-Karaman ekonomik 
çekim alanı, aynı zaman-
da ülkemizin de stratejik  
olarak ekonomi gelişmelerde çok rahat 

politikalar üretebileceği bir 
alan.

Mevka ve  Cumhur-
başkanlığı Yatırım ofisi 
olarak bölgenin Oda  ve 
Borsaları ile işbirliğini ge-
liştirerek ülkemizin diğer 
gelişmeye müsait bölge-
lerimizin de  benzer aksi-
yonlara imza atmak üzere 
cesaretlendirecektir.

Mevka Kasım Ayı Yö-
netim Kurulu Toplantısında’’ Mili tek-

noloji ve güçlü sanayi hamlesi yolun-
da sanayicimizin geleceği,  Sorunlar 
ve çözüm önerilerini’’ konu olarak 
seçerek  bölge  üniversitelerinin değerli 
hocalarını, ekonominin  fedakar oyun-
cuları oda ve temsilcilerinin devletin 
bakış açısının geliştirilmesinde ve ulusal 
ekonomik politikalara katkı sağlanması 
için çok kıymetli bir organizasyon yap-
mışlardır. Sanayi ve teknoloji bakanlığı-
nın ileride ilgili konularda alacağı kararla-
ra ışık tutulması amaçlanmıştır.

Mevka  Konya –Karaman  bölgesel 
gelişmesini hızlandırmak, sürdürülebilir 
gelişmeyi sağlamak,Bölgeler arası ve 
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 
amaçlı toplantıda Genel  sekreter vekili 

Savaş Ülker; “Ajanslar yapıla-
rı itibari ile sorumlu oldukları 
bölgelerde sadece mali destek 
sağlayan kuruluşlar değil, aynı 
zamanda o bölgede faaliyet gös-
teren firmaların altyapılarının 
güçlendirilmesi, rekabet güçle-
rinin artırılması ve sektörel ge-
lişmelerin takibinin sağlanması 
doğrultusunda çalışmalar yürüten 
kuruluşlardır’’. Diyerek kuvvetli bir 
katalizör görevi üstlenip, bölgenin 
ülke ekonomisinde sağlam temel-
lerle rol almasının nasıl sağlanaca-
ğını  vurgulamıştır.

2-4 Kasım’da“Maker Hackat-
hon Etkinliği”ile  Mevlana kalkınma 
ajansı  üniversiteli gençlerin dikka-
tini teknolojinin geleceğine çekmiş, 
sekiz dalda yarışma düzenlemiştir.

İnsansız hava aracı,Kargo 
teknolojilerinin geliştirilmesi,mobil 
oyun,sanal gerçeklik, tarım teknolo-
jileri konularında üniversite öğrenci-
lerini gelişmiş ekonomiye ulaşma 
yolunda ekonomiye sağlam insan 
kayakları olarak adım atmalarının 
kapısını aralamıştır. Belki de  sa-
nayide en ihmal edilmiş insan kay-
nağını bu şekilde üniversite, sanayi 
ve devlet işbirliğinde çözmek üzere 
çok değerli bir adım atılmıştır Yakın 
zamana kadar öğretim üyelerinin 
bile yeterli olarak duyarlılık gelişti-
remediği bu konuda  öğrencilerin 
teknolojiye ilgilerini yönlendirmek 
çok anlamlı bir girişim.

Mevka’nın ekosistemin geliş-
mesi adına düzenlediği bir dizi eği-
tim içerisinde Mentörlük eğitimini 
çok önemsiyorum. Üniversitede ve 

mezun olduklarında öğrencilerin sudan 
çıkmış balık gibi bir konumda olmaları 
üniversitelerimiz adına utanılacak bu 
durumdu. Mentörlük, öğrenci koçlu-
ğu, eğitim danışmanlığı gibi öğrencileri 
daha üniversitede iken ekonomiye 
ısındıran, ekonomi ile uyum sağlaması-
nı sağlayan girişimler ekonomiye beyin 
gücü ve bilinç düzeyi olarak marjinal 
verimliliği çok yüksek katkılar sağlaya-
caklardır. Özellikle üniversite mezunu-
nu  toy olarak gören ama üniversitede 
iken öğrenci ile ilgilenmeyen sanayici , 
iş adamları ve öğrenci ile iletişimi daha 
okulda sağlayacak mentörler önemli 
bir ombudsman görevi görecekler.İş 
dünyası da ne istediklerini gençliğe çok 
erken zamanda iletecekleri için daha ye-
tişmiş bir gençliği işe almakta tereddüt 
etmeyecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı işi 
çözmüş . Genel Sekreter Vekil Savaş 
Ülger beyi ve ekibini tebrik ediyorum.

Yerel ekonominin küresel ekono-
mik güçlere dönüşme yolunda evren-
sel adımlar olarak değerlendirdiğim bu 
etkinliklerin artarak devam edeceğine 
inanıyorum.

Bu girişimleri, devletin ekonomi-
nin ayak ucuna, oradan da devlete geri 
besleme yolunun açılması yönünde de 
çok önemli adımlar olarak değerlendiri-
yorum.

Devletin atacağı stratejik adımlarda 
yerel ekonomilerin nasıl bir pozisyon 
alacaklarını kolay ve etkili kılacak etkin-
likler.

Her şeyden önemlisi ekonominin 
kıyısında  oturan,  ufuktan geçen gemi-
leri seyreder gibi duran üniversitelerimi-
zi,   ekonomik merkezine oturtacak bir 
adım.

Birkaç da önerim var;
Bu toplantılarla her üniversiteye bir 

sektör, her fakülteye bir konuyu zim-
metlemek lazım.

Üniversitelerin stratejik 
sorumlulukları olmalı.

Fakülte, Meslek yüksek okulu ve 
meslek liseleri Sanayi bölgeleri ile ko-
ordineli çalıştırmalı. Her sanayici belirli 
sayıda öğrenciyi okulda iken çalıştırmalı 
birlikte projeler üretmeli.

Kalkınma ajansının bu konulardaki 
organizasyonlarla da çok önemli sonuç-
lar doğuracağını düşünüyorum.

MEVKA KALKINMA AJANSI, ODALAR,BORSALAR 
VE STRATEJİK ADIMLAR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
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8 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/578831
1-İdarenin
a) Adresi  : ALAEDDIN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322233842 - 3322416094
c) Elektronik Posta Adresi  : mmorgul@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 8 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALIMI 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci
   yemekhanesi deposu
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından
   yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese
   yapılacak, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren
   mal peyder pey teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin
   süresi 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında olmak üzere
   12 Aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Ü. Sağlık S Kültür ve Spor Daire BaşkanlığIı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati  : 18.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda 
ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde 
istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği 
Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda 
Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Döküman 
Bedeli S.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine veya Vakıfbank Nalçacı Şb. 
TR150001500158007290288909 IBAN nolu hesaba ödendikten sonra S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Satınalma Biriminden satın alınabilir. (EFT kabul edilmeyecektir.) adresinden 
satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih ve saatine kadar Ü. Sağlık S Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma 
Birimi  adresine  elden  teslim  edilebileceği  gibi,  aynı  adrese  iadeli  taahhütlü  posta  vasıtasıyla  da 
gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 898358

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR
TURİZM ACENTASI’NDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

● Tercihen Turizm ve Otelcilik mezunu
● Diksiyonu düzgün
● En az bir yabancı dil bilen

BAYAN
ELEMANLAR 

alınacaktır.

● Çay ve Temizlik işlerine bakacak,

BAYAN ELAMAN
alınacaktır. 

Tel: 0 532 331 99 44

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Geçtiğimiz hafta Eylül ayı cari 
işlemler dengesi açıklandı ve ülke 
olarak son iki aydır (Ağustos –Ey-
lül) Cari fazla verdiğimizi net olarak 
görmüş olduk.  Detaylara geçme-
den önce isterseniz ufak saptama-
lar yapalım. 

SORULAR  
Türkiye’de kronik bir hastalık 

haline gelen “Cari Açığın” en büyük 
kalemi elbette ki “Dış Ticaret Açığı” 
yani ülke olarak dış ticaret açığını ne 
kadar azaltırsak, cari işlemler açı-
ğını da öyle azaltmış oluruz. Peki, 
mevcut durumda öyle mi olmuş? 

Dış ticareti son aylarda etki-
leyen en önemli parametre döviz 
kurunun aşırı değerlenmesi oldu. 
İhracat artışının, ithalattaki azalma-
nın ve bağlantılı olarak dış ticaret 
açığının hızlı bir şekilde düşmesini 
son yazılarımızda detaylı olarak 
incelemiştik. Peki, son haftalarda 
yazdıklarımızın sonuçlarını reel ola-
rak Cari Açığa pozitif katkı verdiğini 
görüyor muyuz? 

 O ZAMAN DETAYLARA GEÇE-
LİM 

 (Ağustos’ta 1.9), (Eylül’de ise, 

1.8) milyar dolar cari fazla verdik. 
Dolayısıyla son 2 aydaki toplam 
cari fazlamız ise,  3.7 milyar dolar 
oldu. Geçen yıl Eylül ayında, 4.4 
milyar dolar açık verirken, 2018 
Eylül ayında ise, 1.8 milyar dolar 
fazla vermişiz. Aynı dönemlerde-
ki ayları analiz ettiğimizde ise, 6.7 
milyar dolar pozitif yönde artış söz 
konusu. 

Peki ya döviz kuru analizi ya-
parsak karşımıza nasıl bir sonuç 
çıkacak?  Ortalama döviz kurundaki 
(2017-2018)Eylül ayları itibariyle 
artış oranı % 80’ler civarında ol-
duğunu söyleyebiliriz. Eylül aylarını 
dış ticaret açığı bağlamında muka-
yese ettiğimizde ise, Eylül 2017’de 
8.1 milyar dolar olan dış ticaret 
açığımız, Eylül 2018’de 1.8 milyar 
dolara düşmüş dolayısıyla sade-
ce dış ticaret dengesi bağlamında 
düşüşün ortalamasını % 90’lar 
seviyesinde olduğunu görüyoruz ki 
buda bize döviz kuru ve dış ticaret 
dengesi arasındaki paralelliği net 
olarak gösteriyor. Yani döviz ku-
rundaki artış oranı ve dış ticarette 
açığındaki düşüş oranları birbiri ile 

uyumlu olduğunun 
resmi net bir şekilde 
karşımızda.

DIŞ TİCARET 
BAĞLAMINDA ÖNÜ-
MÜZDEKİ FIRSAT VE 
TEHDİTLER

BREXIT yani İn-
giltere’nin AB’ çıkma 
süreci ki, 2019 yılının 
Mart ayında çıkma 
sürecinin tamamlanması bekleni-
yor. Peki, bunun bizimle ne alakası 
var? Diye sorular aklımıza gelirse 
iki temel parametre üzerinde tartı-
şabiliriz.

• İngiltere’nin çıkma sürecinin 
sonlarına gelindiği bu dönemlere 
doğru Euro’nun dolar karşısında 
değer kaybetmesi 

• AB’den çıkacak 
olan İngiltere’nin Güm-
rük Birliğine devam edip 
etmeyeceği ve olası se-
naryolara göre İngiltere 
–Türkiye Serbest Ticaret 
Anlaşması 

Birinci kısmı ince-
lersek; Türkiye ihraca-
tının ortalama %50’ni 
AB’ye yaptığı ve ithal 
girdileri de ağırlıklı ola-
rak ABD Doları cinsin-
den yaptığımız varsayı-
mıyla, Euro’nun dolar 
karşısında değer kay-
betmesi, AB pazarın-
daki ihracat sürecinde 

olumsuz bir kur baskısı oluşturur. 
(Yine kur yine kur) 

İkincisi ise, en fazla ihracat ya-
pığımız ülke sıralamasında ikinci 
sırada yer alan ve dış ticaret fazla-
sı verdiğimiz İngiltere ile mevcut 
gümrük birliğinden kaynaklı olu-
şacak aksaklığın ihracatımıza olası 

etkisi (Ticaret Bakanlığının mutlak 
surette olası senaryolar üzerinde 
çalışması gereken bir konu) 

PETROL FİYATLARI 
ABD’nin İran ambargosuna 

yumuşak geçişi ve bazı ülkelere 
verdiği ayrıcalıklar ile birlikte petrol 
fiyatlarında artış beklentisi gerçek-
leşmedi hatta daha öncesinden 
başlayan düşüş trendi devam etti. 
Örneğin Brent Petrolde Ekim ayının 
başında 85 dolar ile zirve yaparken, 
aşamalı bir düşüşle 66 dolarlar se-
viyesine indi ama petrol fiyatların-
daki oynaklık hala devam etmekte. 
Enerji ithalatçısı olan ülkemiz için 
petrol fiyatlarının seyri (yukarı ya da 
aşağı yönlü) Dış denge açısından 
ayrı bir önem arz etmekte. Dolayı-
sıyla petrol fiyatlarındaki önümüz-
deki dönemlerde oluşabilecek yeni 

denge fiyatı ayrı bir etki alanı olarak 
gözükmekte. 

HAKSIZ FİYAT ARTIRIMLARI 
Geçen haftaki yazımda düşen 

döviz ile birlikte firmaların fiyatları-
nı indirmeleri gerektiği konusunda 
ayrı bir başlık atmıştım. İşte bu 
kapsamda denetim görevi yapan 
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı 
mobil uygulamayı telefonlarınıza in-
dirirseniz haksız fiyat artırımı yapan 
firmaları anında fotoğraflarını çeke-
rek Bakanlığa bildirebiliyorsunuz. 
Uygulamanın ismi “HFA Bildirim” 
açılımı ise, (Haksız Fiyat Artırım 
Bildirim) Şikâyetlerinizi bildirmek 
için mobil uygulamayı telefonunuza 
indirdikten sonra üye olmak gereki-
yor

SONUÇ: “ Ülke için ne kadar 
Cari Fazla, o kadar arkanı yasla” 

CARİ FAZLA VE DAHA FAZLASI 

haber@konyayenigun.com
MUTLU YILMAZ
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Meram Belediyesi PTT Şubesi PTTBank Konsept Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/587888
1-İdarenin
a) Adresi : FERHUNİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:3 42102
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322372523 - 3322361775
c) Elektronik Posta Adresi : konya_yapi@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet PTTBank düzenleme işi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü -
   Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 42102 Selçuklu/Konya
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII Grubu bina işleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya PTT 
Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü-Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 42102 Selçuklu / 
Konya adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü - 
Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 42102 Selçuklu / Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

MERAM BELEDİYESİ PTT ŞUBESİ 
PTTBANK KONSEPT DÜZENLEMESİ

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. KONYA PTT 
BAŞMÜDÜRLÜĞÜ YAPI VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 899142

Bütün alemlerin sabırsızlıkla 
beklediği Nur, miladi 571 yılının 20 
Nisan’ına denk gelen   12 Rabiulevvel 
Pazartesi sabahında tan yeri ağarır-
ken Abdullah ve Amine’nin evinde 
dünyamızı şereflendirdi. Bu teşrif ile 
adeta bütün varlıklar dile gelip:

“Hoş geldin yâ Rasûlal-
lâh!” diyerek sevince gark oldular.

Merhaba ey ali sultan merhaba!
Merhaba ey kan-ı irfan 

merhaba!
Merhaba ey sırr-ı Furkan 

merhaba!
Merhaba ey derde derman 

merhaba!
Merhaba ey Rahmeten li’l-

alemin!
Merhaba Sen’sin Şefiu’l-müz-

nibin!..

  Süleyman Çelebi  yukarıdaki 
mısralarında bütün alemi kaplayan 
sevinci dile getirmektedir. Bu doğum 
öyle kutlu bir doğumdu ki Mecusile-

rin 1000 yıllık ateşini tek gecede sön-
dürdü, Kisra’nın Sarayında  yıkılmam 
diye gövde gösteren  16 sur  yerle 
bir oldu, Kabe’nin içerisindeki putlar 
onun nuruyla yerle bir oldu, sözde 
kutsal! Save Gölü kurudu.

Bütün batıl o gece bu nura bo-
yun eğdi. O seneye bolluk senesi adı 
verildi.

Aişe -radıyallahu anhâ-’nın an-
lattığına göre Mekke’de ticaretle 
meşgul olan bir yahudi, Rasulullah 
-sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğ-
duğu gece, peygamber efendimizin  
dünyaya teşrifinin alameti olan yıl-
dızın doğduğunu görmüş, Kureyş 
meclislerinden birine giderek:

“Ey Kureyşliler! İçinizde bu gece 
çocuğu doğan var mı?” diye sor-
muştu.

“Vallâhi bilmiyoruz!” denilmesi 
üzerine yahudi:

“Ey Kureyş cemaati! Size söy-
lediğim şeyi iyi belleyiniz! Bu gece 
ahir zaman ümmetinin peygamberi 
doğmuştur. Onun iki kürek kemiği 

arasında, üzerinde tüy-
ler bulunan siyah sarı 
karışımı bir ben vardır.” 
dedi.

Meclistekiler, ya-
hudinin söylediklerine 
hayret ederek dağıldılar. 
Evlerine varınca yahu-
dinin sözlerini ailelerine 
anlattılar. Bir kısmının 
ailesi:

“Abdullah’ın bir oğlu doğdu. 
O’na Muhammed ismini verdiler!” 
dedi. Bunun üzerine onlar yahudinin 
evine gidip:

“Mekke’de bir çocuk doğmuş, 
haberin var mı?” dediler. Yahudi:

“Ben size haber verdikten sonra 
mı yoksa önce mi?” diye sordu.

“Önce doğmuş, ismi de Ah-
med!” dediler.

İsteği üzerine onu Hazret-i Ami-
ne’nin evine götürdüler. Hazret-i 
Amine mübarek oğlunu onlara gös-

terdi. Yahudi, peygam-
ber efendimizin sırtın-
daki nübüvvet mührünü 
görünce bayıldı. Ayıldığı 
zaman, kendisine:

“Ne var, ne oldu?” 
dediler.

Yahudi:
“Vallahi artık 

İsrailoğulları’ndan pey-
gamberlik gitti! Ellerin-

den Kitap da gitti! Son peygamberin, 
İsrailoğulları’nı öldüreceği ve din 
adamlarının itibarını düşüreceği ya-
zılıdır. Araplar nübüvvetle büyük bir 
izzet ve şerefe erecekler. Ey Kureyş 
cemaati! Sevininiz, vallahi siz, ha-
beri doğudan batıya kadar ulaşacak 
bir kuvvete malik olacaksınız!” dedi. 
(İbn-i Sa’d, I, 162-163; Hâkim, II, 
657/4177)

Peygamber efendimizin doğu-
muna bütün  Mekke halkı sevinmişti. 
Hatta Ebu Leheb, mübarek yeğeninin 

doğduğunu müjdeleyen cariyesi 
Süveybe’yi, azad ederek mükafat-
landırmıştı.

Bu olayla  alakalı olarak daha 
sonra Abbas -radıyallahu anh- şun-
ları anlatır:

Ebu Leheb’i ölümünden bir sene 
sonra rüyamda gördüm. Kötü bir 
halde idi:

“Sana nasıl muamele edildi?” 
diye sordum.

Ebu Leheb:
“Muhammed’in doğumuna 

sevinerek Süveybe’yi azad ettiğim 
için pazartesi günleri azabım biraz 
hafifletilmektedir. O gün baş parma-
ğımla işaret parmağım arasındaki 
şu küçük delikten çıkan su ile serin-
lemekteyim.” cevabını verdi. (İbn-i 
Kesîr, el-Bidâye, II, 277; İbn-i Sa’d, I, 
108, 125)

Peygamber efendimizin  doğu-
mundan sonra artık Mekke sokakları 
aynı değildir. İlk pırıldamalar , zulme 
ilk baş kaldırılar gençliğinde kendini 

göstermeye başlamıştır. Cahiliye  
devri yaşayan Arap toplumu Asrı sa-
adet toplumuna yükselmiştir. Efendi-
mizin  yüksek ahlakı  doğumundan 
bu güne dek  çağlara ve  ruhlara şifa 
olmaya devam etmiştir ve kıyamet 
sabahına kadarda devam edecektir.

‘’ BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET 
OLARAK GÖNDERDİK’’ ENBİYA 107

Ayeti kerimede de ifade edildiği 
gibi efendimiz rahmettir. Rahmet 
Peygamberinin ümmeti olarak  dün-
yaya teşrif yıldönümünde bir kez 
daha ümmeti olma şerefine nail ol-
duğumuz için Allah Taala’ya   şükür 
ediyoruz . Çileler peygamberi Musa 
as dahi ellerini açıp ümmeti olmak is-
tediği nebinin ümmeti olma şerefini 
yaşıyoruz.

   
 Bütün islam aleminin kandilini 

kutlar her geçen gün ümmet olma 
gayretimizin artmasını , onun güzel 
ahlakından nasiblenmeyi murad ede-
riz.

MEVLİD KANDİLİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Konya'da, iki gündür haber alınamayan 
kadın, evinde seccadesi üzerinde ölü bulun-
du. Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahal-
lesi Işıkalan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 
ve iki gündür kendisinden haber alınama-
yan Şerife Dönmez'in yakınları, durumu 
polise bildirdi. Ekipler itfaiyenin yardımıyla 
içeri girdi. Polis, Dönmez'i seccadesinde, 
secde pozisyonunda hareketsiz halde buldu. 
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife 
Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Poli-
sin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
n İHA

Seccadesinin üzerinde ölü bulundu

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü etkinliklerine bir aydan daha az 
bir süre kaldı. Etkinlikler öncesinde 7-17 Aralık tarihleri için otellere yapılan 

rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 80’inin dolduğu öğrenildi

Otellerin yüzde 80’i
şimdiden doldu!

Türkiye Seyahat Acentala-
rı Birliği Konya Bölgesel Yürüt-
me Kurulu Başkanı Özdal Ka-
rahan, Konya'da, 7-17 Aralık 
tarihleri arasında düzenlenecek 
olan 'Hz. Mevlana'nın 745'inci 
Vuslat Yıldönümü ve Uluslararası 
Anma' törenlerine 1 ay kala, otel 
rezervasyonlarındaki doluluk ora-
nının yüzde 80'e ulaştığını söyledi. 

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü 
nedeniyle her yıl 7-17 Aralık ta-
rihleri arasında düzenlenen anma 
etkinliklerine 1 ay kala otellerdeki 
ön rezervasyonlar, yüzde 80'lere 
ulaştı. Türkiye Seyahat Acentala-
rı Birliği Konya Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı Özdal Karahan, bu 
yılki etkinliklerin yoğun geçeceği-
ni belirterek, şunları söyledi; "Şu 
ana kadar mevcuttaki otellerimize 
gelen ön rezervasyonlara baktığı-
mızda yine yoğun bir dönem geçi-

receğimizi görüyoruz. Otellerimiz-
deki ön rezervasyonlar etkinliklere 
bir ay kala, şu anda yüzde 80'ler 
civarında. Bu doluluğun yakında 
yüzde yüze ulaşacağını, otellerin 
rezervasyonları kapatacağını söy-
leyebiliriz. Bu sene ciddi bir yoğun-
luğumuz olacak." 

3 BİNE YAKIN ETKİNLİĞİMİZ 
OLACAK

Etkinlikler kapsamında hem 
Mevlana'yı anlatmak ve tanıtmak 
hem de Konya'nın diğer değerleri-
ni göstermeyi amaçladıklarını ifade 
eden Karahan, Turizm İl Müdür-
lüğü ile diğer kurumların pek çok 
organizasyon gerçekleştireceğini 
kaydetti. Karahan, "Üniversiteleri-
miz, kültür müdürlüğümüz, bele-
diyemizin düzenleyeceği konser-
ler, sergiler, paneller, konferanslar, 
tiyatro gösterileri, kitap tanıtım-
ları gibi üçbine yakın etkinliğimiz 

olacak. Bu etkinliklerle Konya'ya 
gelen turistlerimize sadece Mev-
lana'yı anlatmak, tanıtmak değil, 
Konya'nın diğer değerlerini de 
anlatmak tanıtmak istiyoruz. Ör-
neğin bir Selçuklu'yu anlatmak 
istiyoruz. Konya'da turistlerimizin 
gezebileceği birçok tarihi yerlerde 
var" diye konuştu.
n DHA
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‘İslam’ı anlayarak yaşanmasını savundu’
Konya’da Kültür programları-

na ara vermeden devam ediliyor. 
Bu kapsamda Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesi bu yılın 31. 
programını gerçekleştirdi. Geri-
de kalan 30 haftada bir birinden 
önemli konuları, yazar ve eserle-
rini takipçileri ile paylaşan Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi bu 
hafta da Şehbender-zade Filibeli 
Ahmet Hilmi ve A’mak-ı Hayal ki-
tabını gündeme taşıdı.

Kılıçarslan Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen etkinlikte Sel-
çuk Üniversitesi Öğretim Görev-
lilerinden Hidayet Duyar konuyu 
“Şehbender-zade Filibeli Ahmet 
Hilmi’nin A’mak-ı Hayal’ının Ede-
biyatımızdaki Yeri” başlığı altında 
dinleyicilere aktardı.

Konuşmasına, “Evliya Çelebi 
rüyasında gördüğü Peygamber 
Efendimize Şefaat ya Resul Al-
lah diyecekken ‘Seyahat ya Resul 
Allah’ dediği için diyar diyar gez-
diğini anlatır seyahatnamesinde. 
Ahmet Hilmi de sanki aynı şekilde 
rüyasında “Muhacerat ya Resul 
Allah” demiş gibi ömrü muhacir-

lik ve sürgünle geçmiş bir yaza-
rımız.” diyerek başladı. Hidayet 
Duyar,“1863 yılında Filibe’de do-
ğan Ahmet Hilmi tarihimizde 93 
Harbi olarak bilinen savaştan son-
ra Filibe’nin kaybedilmesi ile ilk 
muhacirlik günlerini daha 13 ya-
şında tatmış oldu. Bundan sonraki 
hayatı da sürgün ve muhacirlikle 
devam etmiştir. Eğitimini nerede 
aldığı bilinmemekle beraber eği-
tim seviyesi yüksektir. Sanıyorum 
o dönemin birçok yazar-çizeri gibi 
kendi kendini yetiştirmiştir.Da-
rülfünun’da Felsefe Müderrisliği 

yapmıştır. 40’ın üzerinde kitap 
yazmış, onlarca gazete ve dergi 
çıkarmıştır.

Eserleri genellikle ‘İslam Bir-
liği, Osmanlı nasıl kurtulur ve 
devletin devamı nasıl sağlanır’ 
gibi konular üzerine yazılmıştır. 
İslam’ın anlayarak ve bilerek ya-
şanması taraftarıdır. Bunun için 
Kuran-ı Kerim’in anlaşılmadan 
ezbere okunması yerine anlayarak 
hayatta uygulanması taraftarıdır. 
Ulema ile kavgalıdır. Eserlerin-
de Türklüğe vurgu yapar. Türk 
olmakla gurur duyar” şeklinde 

devam etti. “A’mak-ı Hayal kita-
bında Ehli Sünnet yaşama işaret 
ederek bunun nasıl gerçekleştiri-
leceğinin yollarını hikâyelerle an-
latmaktadır.  Ancak bütün hikâye 
ve yazılarında öksüzlüğe ve mu-
hacirliğe ait anlatımlar vardır. Bu 
da çocukluğunda geçirmiş olduğu 
travma ile ilgili olmalıdır. Kitap iki 
bölüm halinde tefrika edilmiştir. 
İkinci bölüm Manisa Tımarha-
nesi ismini taşımaktadır.” diyen 
Hidayet Duyar, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bir ara Beyrut’ta me-
muriyette bulunan Ahmet Hilmi 

burada Jön Türklerle tanışmıştı. 
1901 yılında İstanbul’a gelen Ah-
met Hilmi burada bu ilişkilerinden 
dolayı Fizan’a sürüldü. Fizan’da 
tasavvufa ilgi duymaya başlayan 
Ahmet Hilmi Arûsi Tarikatına in-
tisap etti. Arapça, Farsça ve Fran-
sızcayı çok iyi bilen Ahmet Hilmi 
Masonluk ve Siyonizm üzerine ilk 
dikkat çeken şahıstır.” İkinci Meş-
rutiyetin ilanı ile İttihat ve Terakki 
ile ters düşen Ahmet Hilmi önce 
Kastamonu’ya sonra Bursa’ya sür-
gün edilir. Sonra affedilerek tekrar 
İstanbul’a döner. Hiç evlenmeyen 
Ahmet Hilmi 30 Ekim 1914 yılın-
da beklenmedik bir şekilde vefat 
etti. 

Hidayet Duyar,  A’mak-ı Hayal 
kitabının “Manisa Tımarhanesi” 
ismini taşıyan ikinci bölümde yer 
alan ‘Çifte Hafızlar’ başlığını taşı-
yan hikâyeyi anlatarak sözlerini 
sonlandıracağını söyledi. “Bu iki 
delinin birisi hakikaten Hafız imiş, 
ikincisi ise arabacı. Hafız cenaze-
lerde, hastaların başucunda, veli-
melerde aşır okuyup cer etmeğe 
alışık olduğundan bir seyirci görür 

görmez parmaklığın önüne gi-
dip diz çöker ve kıraate başlardı. 
Arabacı, hafızın ağzından çıkan 
kelimeleri mümkün mertebe tak-
lide çalışırdı. Zavallı hafız ara sıra 
seyircilere:

“Bu hafız değildir, onu dinle-
meyiniz” diyorduysa da arabacı 
gözlerini kırpıştırarak:

“Sözlerine kulak asmayınız, 
zavallı delidir” derdi. Bir gün bu 
yalandan hafızla görüşürken, niye 
hafızlık tasladığını sordum. Bana 
dedi ki: “Hafızı dinleyenlerin yüz-
de doksanı, okunan şeyin doğrusu 
benim okuduğum mu, yoksa ha-
fızın okuduğu mu olduğunu fark 
etmekten aciz. Bir adam bunlara 
tecvitle her ne okursa Kur’an sa-
nırlar. Ve yalnız ve yalnız başlarını 
sallarlar. Bizim hafız da okuduğu-
nu anlayanlardan değil… Şu şe-
kilde seyircilerin çoğu benim hafız 
olduğuma yemin bile ederler!” 
Konuşmanın ardından Türkiye Ya-
zarlar Birliği Konya Şubesi Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
Hidayet Duyar’a günün hatırasına 
bir plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

‘Vatansız insan 
ruhsuz ceset gibidir’

Tüm Eğitim Yardımlaşma 
Araştırma Derneği (TEYAD) nin 
Cuma sohbetlerinde NEÜ İlahiyat 
Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Ali Akpınar  “Kut-
sal Değerlerimiz İçin Yapılan Mü-
cadelenin Önemi” üzerinde durdu. 
Akpınar:” Şiar belli ibadet, işaret 
ve sembollerdir. Saygı gösteril-
mesi ve korunması gerekli olan 
bayrak, sancaktır. İnsan, bir yerde 
yerleşik olarak yaşamayı kendisine 
ilke edinmiş bir varlıktır. Vatan ona 
beslenme, barınma gibi pek çok 
alanda birtakım yaşama kolaylık-
ları sağlamıştır. İnsandaki bu tut-
ku  vatan olgusunu doğurmuştur.” 
dedi.

KUTSAL, EL-KUDDÛS İLE
 İRTİBATLI OLANDIR

Ömer Lütfi Ersöz’ün Cengiz 
Numanoğlu’ndan “Şehitler Diyor 
ki” isimli şiirini okumasından son-
ra 2014-2018 yılları arasında Kon-
ya İl Müftülüğü görevini üstlenen 
Prof. Dr. Ali Akpınar, El-Kuddûs; 
temiz-pak olan, manevî kir ve ku-
surlardan arınmış olan anlamına 
geldiğini sadece zât-ı İlâhî için kul-
lanıldığını belirtti.
KUTSAL PEYGAMBER  ŞEHİRLERİ

Akpınar, göklerde ve yerde 
olan her şeyin Melik ve Kudüs olan 
Allah’ı tesbih ederken o her şeyin 
mutlak kemâl sahibi olduğunun 
üzerinde durduktan sonra “O, 
hatadan, kusurdan, eksiklikten, 
acizlikten, değişimden, fanilikten 
ve ona yakışmayan her türlü sıfat-
tan uzak ve temizdir. Mukaddes 
emanetler  peygamberimize ve 
harameyne ait olanlardır. ‘Arz-ı 
mukaddes’ Allah’ın yüce katından 
çıkmıştır. Peygamberler Allah’ın 
habercileridir, peygamberimiz de 
diğer peygamberlerin öncüsüdür. 
Mekke, Medine ve Kudüs kutsal 
şehirlerdir, bunlar ilâhî kaynakla 
beslenmiştir.”dedi.

ESAS YURDUMUZ CENNETTTİR
Şiâr kelimesine vurgu yapan 

Akpınar dinin gerçekleştirmesini 
emrettiği hususlar şiâr’dır. Dört 
şiâr; Kur’ân, Kabe, peygamber 
ve namazdır. İnsan  yaratıldık-
tan sonra yeryüzünde sınava tabi 
tutuldu. Yeryüzü  “Dâru’l-İslâm 
“ nitelendirilirken Cennet: Dâ-
ru’s-Selâm ifade edilirken  asıl ve 
kalıcı yurdumuz burasıdır. Elma-
lılı’ya göre  hac, ezan, cemaatle 
namaz, cuma-bayram namazları, 
camiler-minareler şiârdır. Hûd su-
resi 61. ayette “Allah’a kulluk edin; 
O’ndan başka tanrınız yoktur; sizi 
yeryüzünde yaratıp orayı imar et-
menizi dileyen O’dur.” buyrulur.

VATANSIZ İNSAN RUHSUZ 
CESETTİR

 İnsanın doğduğu, yerleşip 
yaşadığı ve defnedildiği yer va-
tan olarak adlandırılırken İnsanlar 
doğdukları yahut yaşadıkları yere 
nispet edilerek Mekkî, Medenî, 
Bağdâdî, Dımeşkî, Mısrî, Konevî 
isimlerini kullanmışlardır.Akpınar 
vatanından uzakta olmak, yolcu-
luk, bir sıkıntı sebebi sayıldığını 
söyledi: “Tarih boyunca yurdun-
dan edilmek, sürgün, insan için 
en büyük ceza sayılmış, insanlar 
vatanlarından ayrı düşme, vatan-
larında özgürce yaşama haklarının 
ellerinden alınma endişeleriyle ya-
şamışlar, yurtlarını kaybetmemek 
için her şeylerini ortaya koymuş-
lardır. Kur’ân-ı  Kerim’de beled 9, 
belde  5 -bilâd 5  defa olmak üzere 
19 kere yurda, vatana atıfta bulu-
nulur. Cenab-ı Allah beled üzerine 
2 kere yemin edilmiştir.”dedi. 

Bakara suresi 246.  ayette 
“İnandığı gibi yaşayabileceği yer 
asıl vatandır. Memleketimizden 
ve çocuklarımızdan uzaklaştırıl-
dığımıza göre niye Allah yolunda 
savaşmayalım?” denilir. 
n HABER MERKEZİ 

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde konuşan Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, ticaret borsalarının örnek aldığı ilk modelin 
Medine Pazarı olduğunu vurgulayarak, “Borsamız, bir asırdan fazlaca bir süredir tarıma ve tarımsal ticarete değer katmaktadır” dedi

Medine Pazarı Ticaret
Borsalarına örnek oldu

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, Birlik Vakfı 
Konya Şubesi’nde, “Ticaret Borsa-
sı’nın Konya Ekonomisindeki Yeri” 
konulu konferans verdi.  

Birlik Vakfı’nda gerçekleşen 
‘Her Cumartesi Birlikteyiz’ konfe-
ranslarında konuşan KTB Başkanı 
Hüseyin Çevik, borsanın işleyişi 
hakkında bilgi vererek, “Medine 
Pazarı anlayışı ile hizmet veriyoruz” 
dedi. Konferansa Birlik Vakfı Konya 
Şube Başkanı Abdi Parlak ve çok sa-
yıda dinleyici katıldı. 

Konya’nın 16 milyar dolarlık 
tarımsal hasılası ile stratejik öneme 
sahip olduğunu belirten Çevik, Kon-
ya Ticaret Borsası’nın da bir asırdan 
fazla bir süredir tarıma ve tarımsal 
ticarete değer kattığını vurguladı. 
Çevik, “Türkiye’de ilk defa hizmete 
giren Elektronik Satış Salonu’nda 
yıllık 1 milyon tonu aşan ürün işlem 
görmektedir. Hayata geçirdiğimiz 
Borsa Konya Platformu, Türkiye 
ELÜS Pazarının yüzde 58’ini tek 
başına gerçekleştirmektedir. Borsa 
İstanbul’un stratejik ortağı olarak 
vadeli buğday satışları işlem gör-
mektedir. Bunun yanında lisanslı 
depoculuğa da önem veren bir bor-
sayız. Borsa olarak toplamda 300 
bin ton kapasiteli lisanslı depoyu 
üreticilerimizin hizmetine sunmuş 
olacağız” dedi. 

‘TİCARET BORSALARI MEDİNE 
PAZARI’NI ÖRNEK ALMIŞTIR’
“Helal kazanç, helal rızık, he-

lal yaşam İslam’ın şartlarındandır.  
İş hayatında da ahlaki ölçüler esas 
alınmadan atılan her adım belki 
para kazandırabilir, ama ferdi de, 
toplumu da uçuruma sürükler” di-
yen Çevik, “İslam’a inanmış bireyler 
olarak gayret edip çalışmakla tica-
rette başarı sağlayabilir, insanlara 
iş kapısı açabiliriz. Dayanışmanın, 
paylaşmanın ve kardeşliğin olmadı-
ğı bir iklimde sınırsız kazanma hırsı 
kimseyi mutlu etmez.

Onun için hak ve adalet ölçüsün-
de peygamberimiz Medine Pazarı’nı 
hayata geçirmiştir. Peygamberimiz 
Hicret’ten sonra Müslümanların ra-
hatça ticaretlerini yapmaları için bir 
pazar yeri oluşturmuş ve bu pazar 
yerinde bazı düzenlemeler yapmış-
tır. Pazar vergisi kaldırılmış, her-
kes dilediğince satış yapabilmiştir. 
Pazarda yer belirlenmesine mani 
olmuş, erken gelen istediği yeri ala-
bilmiştir. Pazara giden yolların kar-
şılıklı yüklü iki devenin geçebileceği 
şekilde olması istenmiştir. Böylelikle 
lojistiğin ve pazara ulaşımın rahat 
olması sağlanmıştır. Etkin bir piya-
sa denetimi yapılmış, alım satımda 
fiyatlar serbest bırakılmıştır. Hisbe 
teşkilatı ve muhtesipler eliyle pazar-
da etkin denetim yapılmıştır. Ölçek 
Medine’nin ölçeği, tartı Mekke’nin 
tartısıdır buyurarak standartlar be-

lirlenmiştir. Yalan yere yemin et-
mek, haram mallarının ticaretinin 
yapılması yasaklanmıştır. Pazarın 
eski mezarlığa kurulması hem dün-
ya hem de ahiret hayatının sürekli 
akılda tutulmasını sağlamıştır. Tica-
ret Borsalarının örnek aldığı ilk mo-
del Medine Pazarı’dır. Konya Ticaret 
Borsası da peygamber efendimizin, 
‘bizi aldatan bizden değildir’ Hadisi 
ışığında kurulmuştur.  Konya Ti-
caret Borsası cennet mekan Sultan 
Abdülhamid Han fermanıyla kuru-
lan Anadolu’nun ilk borsasıdır. Bor-
samız; aldanmanın ve aldatmanın 
önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı or-
tak bir platform da buluşturan, ger-
çek piyasa fiyatının oluşmasını sağ-
layan bir kurumdur” diye konuştu. 

‘KTB, TARIMA VE TARIMSAL 
TİCARETE DEĞER KATMAKTADIR’

“Borsamız, bir asırdan fazlaca 
bir süredir tarıma ve tarımsal tica-
rete değer katmaktadır” diyen Çe-
vik, şunları kaydetti: “Türkiye’de ilk 
defa hayata geçen elektronik satış 
salonumuz her gün dua ile açılmak-
tadır. Elektronik satış salonumuzda, 

sistem itibariyle hem alıcıya ve sa-
tıcıya tam hakkaniyet sağlanmak-
tadır. Üreticiler tarafından borsaya 
getirilen ürünler belirli analizlerin 
yapılmasından sonra depolara ko-
nulmakta, ürünleri temsil eden 
elektronik ürün senetleri oluşturul-
maktadır. Bu senetler yine kuralları 
borsamızca belirlenen Borsakonya 
Platformunda alınıp satılmakta, 
ürünler alıcı ve satıcı ile buluşturul-
maktadır.  Elektronik Ürün Senedi 
(ELÜS) modeli ile İslami finans nok-
tasında önemli bir adım attık. Medi-
ne Pazarı esasları modern piyasa ve 
borsacılık yapısı ile birleştirilmeye 
çalışılmaktadır. İslam ülkeleri tara-
fından borsamız incelenmekte ve 
model olarak görülmektedir.  Borsa-
mız, İslam hukukuna uygun işleyişe 
sahip tarımsal ürün ve emtialar üze-
rine düzenlenmiş finansal piyasaları 
ortaya koymaktadır. Lisanslı depo-
culuk ve ürün borsacılığının gücü 
ile operasyonel destek faaliyetleri 
konusunda etkin bir konumdadır. 
İslami usullerle uluslararası yatırım 
ve ticaret yapmak için kurduğumuz 

Borsakonya Elektronik Platformu ve 
Borsakonya Tarımsal Ürün ve Emtia 
İhtisas Piyasaları çok iyi bir araçtır. 
Tarım sektörü ile finansal piyasaları 
entegre çalıştırabiliyoruz. Borsamız 
her geçen gün kendisini yenilemek-
te, geliştirmektedir. Gayemiz helâl 
ve haram ölçüsünü elden bırakma-
dan çalışıp, aile fertlerimize, çevre-
mize haram yedirmeden, Allah’a iyi 
kul olarak hizmet edebilmektir. Hep 
çalışalım, hep çok çalışalım, doğru 
çalışalım, çalışırken Hakk’ı gözete-
lim, kazancımız temiz olsun, helal 
olsun.”

LİSANSLI DEPOCULUK 
OLDUKÇA ÖNEMLİ

Çevik,gelişen her şey gibi borsa-
cılık anlayışı da gelişerek, değişerek 
vadeli işlem ve ürün borsacılığının 
gerekliliğini ortaya koymakta oldu-
ğunu belirterek, bunun için lisanslı 
depoculuk sisteminin tarımsal tica-
retin merkezine alınması gerektiği-
nin altını çizdi. Çevik,  sözlerini şöyle 
tamamladı: “Lisanslı depoculuğun 
yaygınlaşması için Hükümetimiz 
yeni teşvikleri devreye sokmuştur. 
Lisanslı depoculuk sistemi piyasanın 
dengelenmesini sağlamıştır. Borsa 
olarak, Konya’da lisanslı depoculuk 
faaliyetlerimiz, 300 bin ton kapasite-
lidir. Bunun 100 bin tonu faaliyette, 
50 bin tonu da bu yılsonuna hizme-
te girecek. Lisanslı depolar,  tarımsal 
ticaretin etkinliği artacaktır. Ürün 
İhtisas Borsasının kurulabilmesi için 
ilk şart lisanslı depoculuk hizmetiydi. 
Türkiye’nin tarımda küresel ölçekte 
yer alması için Ürün İhtisas Borsası 
da kuruldu. Ürün İhtisas Borsası, 
yasaların verdiği yetki kapsamında 
üreten kuzey yarımküre ve tüketen 
güney yarımküre arasında bir köprü 
olacaktır. Lisanslı depoculuğu etkin 
bir şekilde kullanarak, Ürün İhtisas 
Borsası’nın faaliyetiyle birlikte dün-
ya tarımsal ticaretine entegre olma-
lıyız. Türkiye şartlar ne olursa olsun 
üretmek, daha çok üretmek ve üret-
tiğini satmalıdır.”  
n HABER MERKEZİ 

Hidayet Duyar

Prof. Dr. Ali Akpınar

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde, 
“Ticaret Borsası’nın Konya Ekonomisindeki Yeri” konulu konferans verdi.
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Şehit Ahmet Erol Cami dualarla açıldı KYK öğrencileri sabah namazında buluştu
Seydişehir Belediyesi tarafın-

dan arsa tahsisi yapılan dernek yö-
netimi ve hayırseverlerin desteği 
ile yapımı tamamlanan Şehit Ah-
met Erol Camii(Adil Cami) açılışı 
yapıldı.

Alaylar 2 Mahallesi Şehit Yaşar 
Kocabaş Caddesi üzerinde yapımı 
tamamlanan Şehit Ahmet Erol 
Camii’nin açılışına geçmiş Dö-
nem AK Parti Konya Milletvekili 
Dr. Hüsniye Erdoğan, Kaymakam 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal,Cumhuriyet Baş-
savcısı İzzet Kardoğan, Ağır Ceza 
Reisi Mehmet Sedat Deveci ,İlçe 
Jandarma Komutanı Yahya Koca, 
Emniyet Müdür Vekili Kasım Öz-
demir, Beyşehir ve Seydişehir İlçe 
Müftüleri, Siyasi Parti İlçe Başkan-
ları, kamu kurum ve kuruluşları-
nın daire amirleri, din görevlileri 
ve vatandaşlar  katıldı. 

Özel Harekat Uzman Çavuş 

Şehit Ahmet Erol 18 Haziran 
2017 tarihinde  Tunceli’nin Nazı-
miye ilçesi kırsalında teröristler ile 
güvenlik güçleri arasında çıkan ça-
tışmada şehit olmuş  vasiyeti üze-
rine memleketi olan Seydişehir’in 

İncesu Mahallesinde toprağa ve-
rilmişti. İsmi verilen Şehit Ahmet 
Erol Camisinin temeli 2017 yılında   
mart ayında atılarak yapımına baş-
lanmıştı. 
n HABER MERKEZİ

Yüksek Öğrenim Kredi Ve 
Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan 
üniversiteli kız öğrenciler “Mev-
lid-i Nebi Haftası” münasebetiy-
le Kapu Camii’nde düzenlenen 
“Sabah Namazı Buluşması”nda 
bir araya geldi. Programa, Konya  
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İl 
Müftü Yardımcısı Betül Şimşek 
Öztürk, Din Hizmetleri ve Eğitim 
Şube Müdürü Adem Bahcıvan, 
KYK Manevi Rehberleri, Vaizler, 
Kur’an kursu öğreticileri ve öğ-
renciler ile davetliler katıldı.

Sabah namazı sonrası yapı-
lan tesbihat ile İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu’nun yaptığı dua’nın 
ardından camii kız öğrencilere 
tahsis edildi.   Program öncesi 
öğrencilere “Peygamberimiz ve 
Gençlik” temalı kısa bir konuş-
ma yapan Poçanoğlu, etkinliğe 
katılan ve programda emeği ge-
çenlere teşekkür etti. Etkinlik 

sonrası Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından camii cemaati 
ve öğrencilerine salep ve simit 
ikramı yapıldı.  “Mevlid-i Nebi 
Haftası” etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen kan bağışı kampan-
yası Hacıveyiszade Camii önünde 
İl ve İlçe Müftülüğü personelinin 
katılımıyla gerçekleşti.
n HABER MERKEZİ 

Okul öncesi dönemde çocuğun 
dini ve ahlaki gelişimini destekleyen 
becerileri kazanmalarını temel alan 
Özel Gençlik Anaokulu, uyguladığı 
Kur’an-ı Kerim programıyla dikkat 
çekiyor. Anaokulunda bu bağlamda 
uygulanan Kur’an-ı Kerim Okuma 
Öğretim Programı, program geliştir-
me sürecinin tüm aşamaları izlene-
rek hazırlandı.  Farklı seviyelerdeki 
öğrenciler göz önünde bulunduru-
larak hazırlanan programda “kur” 
sistemi uygulanarak öğrenciler se-
viyelerine uygun eğitimler alıyorlar.  
Bu sistemde Kuran okuma beceri-
lerine yönelik olarak kolaydan zora, 
basitten karmaşığa ve oyunla öğre-
tim gerçekleştiriliyor. Sistem aynı 
zamanda “Talim Terbiye” kurulun-
dan geçerek alanında uygulanan 

tek program olarak dikkat çekiyor.  
Birçok eğitimcinin yakından ilgilen-
diği program Konya Selçuklu Halk 
Eğitim Okul Öncesi Eğitim progra-
mında eğitim gören kursiyerlerin ve 
Akşemsettin 4-6 yaş Kuran-ı Kerim 
kursu eğitmenlerinin de merakını 
uyandırdı. Gençlik Anaokulu Mü-
dürü Aliye Duman programla ilgili 
bilgi almak isteyen kursiyerler ve 
eğitmenler Gençlik Anaokulunu zi-
yaret etti. 

Duman, değerler eğitiminde 
uygulanan sürecin 3D materyaller 
ile de desteklenerek sürecin Özel 
Gençlik Anaokuluna özgü hazırla-
nan aylık ve günlük eğitim akışlarına 
ilave edildiğini belirtti. Duman, katı-
lımlarından dolayı kursiyerlere te-
şekkürlerini iletti.  n HABER MERKEZİ

Yemen-Konya-Karaman
arasında köprü kuruldu

Mevlana Kalkınma Ajansı ve 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
öncülüğünde, Konya Ticaret Oda-
sı, Konya Sanayi Odası, Konya Ti-
caret Borsası, Karaman Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Karaman Ticaret 
Borsası işbirliğiyle düzenlenen 
“2.Türk-Yemen İş Forumu Kon-
ya-Karaman İkili İş Görüşmeleri 
Programı” çeşitli ülkelerden gelen 
50’ye yakın Yemenli işadamının 
Konya ve Karaman’da üç gün sü-
ren temaslarının ardından sona 
erdi. Program kapsamında ilk ola-
rak Konya’ya gelen Yemenli İşa-
damları Heyeti, Mevlana Kalkın-
ma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi yetkilileri ile bir araya 
geldi. Heyete Mevlana Kalkınma 
Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi 
tarafından Konya Yatırım Ortamı 
sunumu yapılarak yabancı yatırım-
cılara sağlanan devlet destekleri, 
teşvikler ve Konya ekonomisi hak-
kında bilgiler verildi. Temasların 
ikinci gününde, Mevlana Kalkınma 
Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi, Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası, Konya Ticaret Bor-
sası işbirliğiyle odalara üye Konyalı 
işadamları ile ikili iş görüşmelerin-
de (B2B) bir araya gelen Yemenli 
İşadamları Heyeti, makarna, un, 
yağ, şeker, bakliyat, bisküvi, bebek 
maması, şekerleme, çikolata, kek, 
süt ürünleri, meyve suyu, yem, 
tarım makinaları, otomotiv yedek 
parça, ayakkabıcılık, plastik, paket-
leme, enerji sistemleri, enerji ekip-
manları, bebek bezi vb. sektörler-
de Konyalı işadamları ile 300’den 
fazla iş görüşmesi gerçekleştirdi. 
Heyet, daha sonra 2.Türk-Yemen 
İş Forumu Konya-Karaman Gala 
Programı kapsamında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardım-
cısı Hasan Büyükdede, MEVKA 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Kara-
man Valisi Fahri Meral, MEVKA 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’ın da katılım sağladığı akşam 
yemeğinde Konya-Karaman iş 
dünyası ve protokolü ile bir araya 
geldi. Temasların üçüncü gününde 
Karaman’a geçen Yemenli Heyet, 
MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Karaman Valisi Fahri Meral ve 
Karaman Protokolü’nün katılımı 
ile gerçekleştirilen tanışma progra-
mında bir ayara geldi. Programda, 
heyete Mevlana Kalkınma Ajansı 
Karaman Yatırım Destek Ofisi ta-
rafından Karaman Yatırım Ortamı 
ve Karaman Ekonomisi sunumu 
yapılarak şehrin ekonomik du-
rumu ve yatırımcılara sağlanan 
avantajlar hakkında ayrıntılı bilgi-
ler verildi. Akabinde, gıda ve tarım 
sektörü başta olmak üzere tarım 
makinaları, otomotiv yedek parça, 
ayakkabıcılık, plastik, paketleme, 
enerji sistemleri, enerji ekipman-
ları sektörlerinde faaliyet gösteren 

Yemenli İşadamları Heyeti, Kara-
manlı sanayicilerle 150’den fazla 
ikili iş görüşmesi (B2B) gerçekleş-
tirdi. İş görüşmelerinin ardından 
Karaman’da çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren firmaları ziyaret 
ederek üretilen ürünler hakkın-
da bilgiler aldı ve incelemelerde 
bulundu. Yemenli heyetin Konya 
ve Karaman’da üç gün süren te-
maslarını değerlendiren Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 
Vekili Savaş Ülger, “Ajans olarak, 
kurulduğumuz günden bugüne, 
bölgemizde faaliyet gösteren sana-
yicilerimize mali destek vermenin 
yanı sıra, bölgemizdeki mevcut 
yatırım ortamını zenginleştirmek, 
bölgemize yabancı yatırımcı çe-
kebilmek, bölgemizin ihracatına 
katkı sağlamak amacıyla çeşitli 
ülkelerden gelen işadamları he-
yetlerini bölgemizde ağırlamaya, 
bölgemiz sanayicileri ile bir araya 
getirmeye gayret gösteriyoruz. 
Yine aynı amaçla düzenlediğimiz 
2. Türk-Yemen İş Forumu Kon-
ya-Karaman İkili İş Görüşmeleri 
Programı’mızda da özellikle Körfez 
Ülkeleri’nde ve Dünya üzerindeki 
pek çok ülkede yatırımı olan, böl-
ge ekonomisinde büyük pay sahibi 
50’ye yakın Yemenli iş adamını üç 
gün boyunca bölgemizde ağırla-
dık. Heyete, temasları boyunca 
ajansımız tarafından Konya ve 
Karaman’ın yatırım ortamı hak-
kında bilgiler verilerek teşvik ve 
destekler ile ilgili sunumlar yapıldı. 
Gıda ve tarım sektörü başta olmak 
üzere tarım makinaları, otomotiv 
yedek parça, ayakkabıcılık, plas-
tik, paketleme, enerji sistemleri, 
enerji ekipmanları sektörlerinde 
faaliyet gösteren Konyalı ve Kara-
manlı işadamlarımız ile Yemenli 
işadamlarını bir araya getirdiğimiz 
ikili iş görüşmelerinde ise 500’e 
yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. 
Körfez ülkeleri başta olmak üzere, 
Yemen dışında Dünya’da birçok 
ülkede ticaret yapan Yemenli İş 
Adamları Heyeti’nin temaslarını, 
bölgemiz sanayicileri ile Yemenli 
işadamları arasındaki ticari ilişki-
lerin geliştirilmesi açısından çok 
değerli buluyoruz. Program saye-
sinde bölgemizdeki yatırım orta-
mını daha yakından tanıma fırsatı 
bulan heyetin, Konya ve Karaman 
sanayisinde üretilen ürünlerin bu-
lundukları yerlere taşınmasında 
köprü görevi göreceklerine, ger-
çekleştirilen temasların ve kurulan 
ticari ilişkilerin yeni işbirliklerini 
beraberinde getireceğine ve böl-
gemizin ihracatına olumlu katkılar 
sağlayacağına inancımız tamdır. 
Programın gerçekleştirilmesinde 
büyük katkıları olan Cumhurbaş-
kanlığı Yatırım Ofisi’mize, oda ve 
borsalarımıza teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya’da eğitim gören uluslararası öğrencilerle biraraya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kon-
ya’da eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız, gittikleri yerlerde ülkemizin ve şehrimizin gönüllü temsilcileri olacaklar” dedi

‘Ülkemizin gönüllü 
temsilcisi olacaksınız’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yeni eğitim ve öğretim 
yılının başlamasıyla Konya’ya yeni 
gelen uluslararası öğrencilerin bir-
birleriyle tanışmasını sağlamak, 
Konya hakkında bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenen “Hoşgeldiniz” 
programı Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, program-
da yaptığı konuşmada Konya’nın 
Selçuklulara 200 yıla yakın bir süre 
başkentlik yaptığını belirterek, öğ-
rencilerin çok önemli bir tarihi mira-
sa ve çok önemli bir ilim insanı olan 
Hz. Mevlana’ya sahip bir şehre gel-
diklerini kaydetti. 

MUTLU OLMANIZ VE BURADAN 
MEMNUN AYRILMANIZ İÇİN NE 

GEREKİYORSA YAPACAĞIZ 
Başkan Altay, Konya’nın 130 

bine yakın üniversite öğrencisiy-
le bir üniversiteler şehri olduğuna 
vurgu yaparak, “Farklı ülkelerden 
şehrimize gelen siz değerli öğrenci 
kardeşlerimizi barındırıyor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz ve bu işi 
çok önemsiyoruz. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak tüm Kon-
yalılar adına hepinize hoş geldiniz 
diyorum. Sizleri en güzel bir şekilde 
ağırlamak, rahat ettirmek ve eğiti-
minizi en iyi şekilde tamamlamanız 
için hep birlikte gayret gösteriyoruz. 
Konya’da eğitimini tamamlayan ar-
kadaşlarımız gittikleri yerlerde ül-
kemizin ve şehrimizin gönüllü birer 
temsilcileri olacaklardır. Oralarda 
ülkemizi, insanımızı ve şehrimizi ta-
nıtmak için gayret sarf edeceklerdir. 
Sizleri gönülden ve sevgiyle karşı-
lıyoruz. Eğitiminiz sonunda da siz-
lerin mutlulukla ve memnuniyetle 
ayrılmanız için her türlü gayreti gös-
tereceğiz, gereken her türlü desteği 
vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

COĞRAFYALARINIZA HİZMET 
ETMENİZ İÇİN GAYRET 

GÖSTERECEĞİZ 
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, öğrencilere başarılı bir eği-
tim öğretim dönemi temennisinde 

bulunarak şunları söyledi: “Elbette 
gurbette okumak ve yaşamak ken-
di içerisinde bazı sıkıntılar içeriyor. 
Ama bizler, sizlerin bu sıkıntıları-
nızı azaltmak için gerek Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığımızla gerek 
Kredi Yurtlar Kurumumuzla gerek 
STK’larımızla gerekse de hocaları-

mız ile öğrencilerimizle birlikte gö-
nül birliği içinde olacağız.” 

KONYA’DA OKUDUĞUNUZ 
İÇİN ÇOK ŞANSLISINIZ 

Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Babür Özçelik ise 
üniversite hakkında öğrencileri bil-
gilendirdikten sonra, “Konya; tarihi 

birikimi, coğrafi özellikleri, kültürel 
mirası ve 5 üniversitesi ile Türk 
yükseköğretiminde önemli bir görev 
üstlenmekle beraber yurtdışından 
gelen binlerce öğrencimizi misafir 
etmektedir. Bu konuda Konya Bü-
yükşehir Belediyemiz başta olmak 
üzere yerel yönetimlerimiz, ülke 
yöneticilerimiz ve STK’larımızla 
birlikte ciddi bir ev sahipliği göster-
mektedir. Konya’da öğrenci olmanın 
çok fazla avantajı bulunuyor” diye 
konuştu. 

Programda protokol üyelerine 
çiçek takdim eden uluslararası öğ-
renciler ülkelerinin yöresel kıyafetle-
riyle oldukça renkli görüntüler oluş-
tururken, programın sonunda ise 
öğrencilere geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik’te örnek Kur’an eğitimi

Konya’ya yeni gelen uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak, Konya hakkında
bilgilendirmek amacıyla “Hoşgeldiniz” programı düzenlendi.

 Uğur İbrahim Altay Prof. Dr. Muzaffer Şeker Prof. Dr. Babür Özçelik
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Karatay’ın pazarları mevsim şartlarından etkilenmiyor
Karatay Belediyesi’nin ilçeye 

kazandırdığı 16 kapalı pazar mar-
ket özellikle kış mevsiminde va-
tandaşların ve pazarcı esnafının 
soğuktan etkilenmeden alış veriş 
gerçekleştirmesini sağlıyor. 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, ilçe genelinde 
pazar yerlerinin üzeri kapatılarak 
hem estetik bir görünüme kavuş-
tuğunu hem de vatandaşın daha 
rahat alışveriş yapmasına imkan 
sağlandığını söyledi. Başkan Han-
çerli, Erler Mahallesine kazandı-
rılan kapalı pazar marketin çevre 
düzenlemesinin tamamlanabil-
mesi için çalışmaların yoğun bir 
şekilde devam ettiğini vurguladı. 
Karatay’da pazar yerlerini cad-
de ve sokaklarda kurulmaktan 
kurtardıklarını belirten Başkan 
Hançerli, pazar marketleri çevre-
sinin betonarme duvar ve üzerine 

şeffaf kaplama ile tamamen ka-
patıldığını söyledi. Çatı kaplama-
sının çelik konstrüksiyon ve opak 
kaplama ile yapıldığını belirten 
Başkan Hançerli; kapalı pazar 
marketlerin içerisinde mescit, 
bay-bayan-engelli WC, çay ocağı, 
elektrik odası, ve güvenlik odası 

yer aldığını söyledi.
 KARATAY’DAKİ TÜM PAZAR 

YERLERİNİN ÜSTÜ KAPATILDI
Başkan Hançerli göreve 

geldikleri günden bu yana ilçe 
merkezine Sedirler, Karkent, Çi-
menlik, Kumköprü, Uluırmak, 
Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, 

Selim Sultan, Keçeciler, Başak 
ve Erler kapalı pazar marketlerini 
kazandırdıklarını belirtti.  Kara-
tay’daki tüm pazar marketlerin 
üstünün kapatıldığını dile getiren 
Başkan Hançerli; vatandaşların 
hava şartlarından etkilenmeden 
rahatça alış veriş yapabilmeleri 

için çalıştıklarını vurguladı.
6360 SAYILI YENİ BÜYÜKŞEHİR 

YASASI’NIN GEREĞİNİ UYGULADIK
Yeni Büyükşehir Yasası ile 

Karatay’a bağlan İsmil, Ovakava-
ğı, Hayıroğlu ve Yarma mahalle-
lerine de kapalı pazar marketler 
yaptıklarını ifade eden Başkan 

Hançerli, ilçe merkezindeki ola-
nakları merkeze uzak mahallelere 
ulaştırma gayreti içerisinde ol-
duklarını dile getirdi. 6360 Sayılı 
Yeni Büyükşehir Yasası’nın gere-
ğini uyguladık diyen Başkan Han-
çerli çalışmaların hız kesmeden 
süreceğini belirtti.

‘KARATAY’DAKİ İMKANLARI 
KOMŞU İLÇELERİMİZE DE TAŞIDIK’

Başkan Hançerli Derbent ve 
Ahırlı ilçelerine yapılan kapalı 
pazar marketlerin tamamlanarak 
hizmete açıldığını, Akşehir kapalı 
pazar market inşaatında da sona 
gelindiğini dile getirdi.

Başkan Hançerli, mevsim 
şartlarına göre yanları açılır ka-
panır şekilde dizayn edilen pazar 
marketlerin, nişan ve düğün gibi 
organizasyonların yapılması için 
de uygun alanlar sağladığını vur-
guladı.  n HABER MERKEZİ

Azime Albayrak 
dualarla defnedildi

Demirayak 
ailesinin acı kaybı

Mevlüt Büyükesen
tekbirlerle defnedildi

ÇAĞTAV AŞ ve AL-SAN AŞ or-
taklarından Ahmet Albayrak’ın eşi 
Azime Albayrak 73 yaşında vefat 
etti. Merhume Azime Albayrak’ın 
cenazesi dün öğlen namazına mü-
teakip Hacıfettah Külahcı Caminde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Hacıfettah Mezarlığına defnedildi. 
Albayrak ailesini acı günlerinde 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, CHP Konya İl Baş-
kanı Barış Bektaş, Adalet Partisi 

Konya İl Başkanı Ali Kaya, Konya 
Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başka-
nı Nazif Karabulut, CHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu 
ile Albayrak ailesinin yakınları ve 
sevenleri katıldı. Merhume Azime 
Albayrak’ın 4 kız çocuğu vardı. Ye-
nigün Gazetesi olarak merhume 
Azime Albayrak’a Allahtan rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağ-
lığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

Bir dönem Kanal 42 ekran-
larında gezi programı yapan Ali 
Demirayak 84 yaşında  vefat etti. 
Merhum Ali Demirayak’ın cenaze-
si dün öğlen namazına müteakip 
Hacıfettah Külahcı Caminde kılı-
nan cenaze namazının ardından 
Hacıfettah Mezarlığına defnedildi. 

Demirayak ailelerini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları katıldı. Mer-
hum Ali Demirayak 3 kız , 1 erkek 
çocuk sahibiydi . Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Ali Demirayak’a 
Allahtan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

Toprak Tarım Reformu eski 
bölge Müdürü, Ziraat Mühendis-
leri Odası Eski Başkanı, Selçuk 
Üniversitesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı, MÇP ve MHP teşkilatla-
rında görev yapan  Ziraat Yüksek 
Mühendisi Mevlüt Büyükesen 
69 yaşında vefat etti. Merhum 
Mevlüt Büyükesen cenazesi dün 
öğlen namazına müteakip Hacı-

veyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Me-
zarlığı’nda toprağa verildi. Bü-
yükesen ailesini acı günlerinde 
yakınları ve sevenleri yalnız bı-
rakmadı. Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhuma Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, konkordatonun finansal yapısı bozulan iyi niyetli işletmelerin alacaklılara borcunun ödenmesi için 
kullanılan bir sistem olduğunu hatırlatarak, bu konuyu sürekli gündemde tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını söyledi

Konkordato’yu unutun! 
Ekonominin içine girdiği sıkın-

tının en önemli göstergelerinden 
biri olan şirketlerin artan konkor-
dato ilanları tartışma konusu olma-
ya devam ediyor. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk 
daha önce var olan ancak özellikle 
son günlerde sürekli gündemde 
tutulmaya çalışılan konkordato-
nun finansal yapısı önemli ölçüde 
bozulan iyi niyetli ve dürüst borç-
lu işletmeleri korumayı amaçlayan 
ve alacaklılara borcunun ödenmesi 
için kullanılan bir sistem olduğu-
nu hatırlatarak, bu konuyu sürekli 
gündemde tutmanın kimseye fay-
da sağlamayacağını söyledi.

FARKLI BİR SİSTEM ÜZERİNDE 
ÇALIŞILIYOR

TOBB Başkan Yardımcısı ve 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, bün-
yesinde pek çok sorunu barındıran 
iflasın ertelenmesi düzenlemesinin 
tümüyle ortadan kaldırılarak yeri-
ne var olan konkordato sisteminin 
daha kolay işleyebilecek bir yapıya 
kavuşturulmasının amaçlandığını, 
hatta bu yeni yapı ile tacir olma-
yanların konkordato talep edebil-
mesinin kabul edilmiş olduğunu 
ifade etti. Şirketler açısından ba-
kıldığında alacaklı ve borçluların 
konkordato müessesesi kapsamın-
da borç ve alacakları yeniden yapı-
landırma işlemine tabi tuttuğu bir 
uygulama olduğunu ancak birçok 
firma hakkında “battı, iflas etti”  
gibi dedikodu yaymaya çalışanların 
bulunduğunu, iflas ve konkordato-
nun sürekli gündemde tutulmaya 
çalışıldığını ifade eden Öztürk, “Ül-
kemiz ekonomi başta olmak üzere 
bir çok alanda mücadele veriyor. 
Bunu Türk toplumu olarak çok iyi 
biliyoruz. Yaşanan bu ekonomik 
sıkıntılar kalıcı değil. Biz bu müca-
deleyi hep birlikte işçisi işvereni, 
finans kurumları ve işletmeleri ile 

atlatacağız. Ama bu dönemde her-
kesin birbirine destek olması ve da-
yanışma içerisinde olması gerekir. 
Bu şirketleri kuranlar ya da çalışan-
lar, hepimizin kardeşi, akrabası, eşi, 
dostu, çoluğu çocuğu. Bir firmamı-
za zarar gelse bunun hesabını kim 
verecek ve acısını kim çekecek. 
Yine bizler çekeceğiz, bizim o şir-
ketlerde çalışanlarımız ailelerimiz 
çocuklarımız çekecek. Bunun için 
dedikodu yapmayalım, yapanlara 

da müsaade etmeyelim” dedi.
‘KİMSE KONKORDATO İLE 

FIRSATÇILIK YAPMAZ’
Tacir olmayanların konkordato 

talep edebilmesinin bile mümkün 
olduğu bu dönemde Türkiye gene-
linde olduğu gibi Konya’da da kon-
kordato ilan edenlerin sayısını abar-
tıldığı gibi olmadığına dikkat çeken 
Selçuk Öztürk, “Ülkemiz genelinde 
de Konya’da da toplam rakamlara 
baktığınızda çok cüzi bir miktar. 

Konya’da iflas erteleme isteyen 11 
şirketimiz var. Ve bu şirketlerimi-
zin durumu da öyle düzelmeyecek 
durumda değil. Yine ifade ettiğim 
gibi Konya’da bu alanda fazlaca 
dedikodu üretiliyor. Bu dedikodu-
lardan kaçınmamız gerekiyor. Kaldı 
ki hiçbir şirketimiz de iflas erteleme 
isteyerek adının çıkmasını istemez. 
Bu alanda fırsatçılık yapmaz”  ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bir dönem Enerya Konya 
Doğalgaz dağıtım A.Ş’de Bölge 
Müdürlüğü, KOSKİ Genel Mü-
dürlüğü’nde Şube Müdürlüğü gö-
revlerinde Konya’ya hizmet eden 
ve son olarak Selçuk Üniversitesi’n-
de bazı bölümlerde Daire Başkanı 
olarak görev yapan ve Konya hal-
kının yakından tanıdığı Arif Kösen, 
Karatay Belediye Başkanlığı için AK 
Parti’den aday adaylığını açıkladı. 
1973 doğumlu olan ve üstlendiği 
görevlerde birçok başarılı proje-
ye imza atan Makine mühendisi 

Kösen, “Konya’ya ve Konyalılara 
Karatay’da hizmet etmek için bir 
yola çıktım. Bilgi ve tecrübelerimi 
Karatay halkının hizmetinde kul-
lanmak için çıktığımız bu hayırlı 
yolda Rabbim yardımcımız olsun. 
Eğer Karatay halkına hizmet nasip 
olursa Şimdiden hazır olan birçok 
sosyal, kültürel, fiziki ve projemiz 
için Karatay halkı ile el birliği için-
de mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışacağımıza halkımızın şüphesi 
olmasın” dedi.
n HABER MERKEZİ

Arif Kösen Karatay 
için ‘Bismillah’ dedi

AK Parti’den Meram Belediyesi 
Başkan Aday Adayı olan Zekeriya 
İncili, Meram’a değer katmak için 
yola çıktığını söyledi. “Barındırdığı 
potansiyel, doğal güzellikleri ve kül-
türel mirasına rağmen bir türlü ge-
lişimini tamamlayamamış Meram, 
geçmişten aldığı ilhamı kullanarak 
bugün yeniden ayağa kalkmak 
zorundadır” diyen Zekeriya İncili, 
“Meram’ı hak ettiği değere kavuş-
turmak için çıktığımız bu yolda, 
gücünü köklü medeniyetimizden 
ve tarihten alan Meram’a, aslına 
sadık kalarak katkıda bulunmak ve 
Meram’ı hakettiği değere kavuştur-
mak için ‘Meram’a Değer’ sloganı 
ile yola çıktık” dedi. İncili, “Me-
ram’a Değer diyerek gece gündüz 
çalışarak, Meram’a Değer katmaya 
geliyoruz. İnsan odaklı bir şehir-
cilik hareketi ile ekonomi, tarım, 
kültür-sanat, turizm, eğitim gibi 
kategorilerde ürettiğimiz projelerle 
Meram’ı markalaştırmak ve insan 
odaklı bir şehircilik hareketi için 
sizden aldığımız güçle kollarımızı 

sıvamak istiyoruz. Fıtrata uygun 
belediyecilik anlayışı ile belediyeci-
lik anlayışımız; rüzgarla, yağmurla, 
toprakla kavga etmeyen, Allah’ın 
yarattığı muazzam ekosistemle 
ve tabiat yasalarıyla çelişmeyen, 
Meram’ın yapısına uygun şekilde 
gelişmeyi öncelemektir” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ 

‘Meram’ı hak ettiği
değere kavuşturacağız’

Selçuk Öztürk
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 13 9 3 1 29 4 25 30
2.MENEMEN BELEDİYE 13 8 4 1 29 18 11 28
3.MANİSA B.Ş.B. 13 7 4 2 24 9 15 25
4.F. KARAGÜMRÜK 13 8 1 4 23 14 9 25
5.ŞANLIURFASPOR 13 7 3 3 17 15 2 24
6.PENDİKSPOR 13 6 4 3 21 16 5 22
7.TARSUS İDMAN Y. 13 5 4 4 22 21 1 19
8.SİVAS BELEDİYE 13 5 3 5 14 15 -1 18
9.DARICA G. BİRLİĞİ 13 4 4 5 14 14 0 16
10.KAHRAMANMARAŞ 13 4 4 5 12 13 -1 16
11.ZONGULDAK 13 4 4 5 16 18 -2 16
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 3 6 14 17 -3 15
13.BUGSAŞ SPOR 13 4 2 7 13 24 -11 14
14.ETİMESGUT BLD. 13 3 4 6 12 19 -7 13
15.ANADOLU SELÇUK 13 2 6 5 16 22 -6 12
16.FETHİYESPOR 13 1 7 5 10 18 -8 10
17.BANDIRMASPOR 13 1 4 8 12 26 -14 7
18.TOKATSPOR 13 1 4 8 5 20 -15 7

Süper Amatör’de 
Ereğlispor lider

Konya Süper Amatör Küme’de 6.hafta maçları oynandı. 
Mücadelelerin ardından Ereğlispor liderliğini sürdürdü. 
Konya Süper Amatör Küme’de 6.haftanın sonuçları şu 
şekilde; Akören Kültürspor 0 – 2 Ereğlispor, Saiteli Kadınhanı 
Belediyespor 1 – 1 Ilgın Belediyespor, Öntur Havzanspor 2 – 
1 Yeni Emirgazi Belediyespor, Ç.Çumra Belediyespor 1 – 2 
Gölyazı Belediyespor. Bu sonuçlardan sonra Ereğlispor lider 
olurken, Gözyazı Belediyespor zirve takibini sürdürdü.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 8.hafta müsabakaları 
oynandı. Bu maçlar Konya ekipleri yine mağlup olarak kötü 
gidişatını sürdürdü. Kendi evinde Tofaş Spor’u konuk eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi mücadeleden 3-0 yenik ayrı-
lırken, Beşiktaş’ı ağırlayan Seydişehir Belediye Sanayi Spor, 
3-1 mağlup oldu. Bu sonuçlar ile Konya takımları ligin son 
sıralarından kurtulamadı. Ligde 11.hafta maçlarında Sey-
dişehir Belediye Sanayispor, Bigadiç Belediyesi’ne konuk 
olurken, Konya Büyükşehir Belediyesi Düzce Belediye dep-
lasmanına gidecek.
n SPOR SERVİSİ

Voleybolda Konya 
ekipleri yine mağlup

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup 9.haf-
ta maçında Konya ekiplerinden Akşe-
hirspor, Karapınar Belediyespor’u konuk 
etti. Rakibine karşı 90 dakika boyunca 
üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı 
beyazlılar maçı 4-0 kazandı. Bir diğer 
Konya ekibi Sarayönü Belediyespor ise 
kendi sahsında karşılaştığı Anadolu Üni-
versitesi’ni 3-0 ile geçti.

AKŞEHİR’İN GÖZÜ ZİRVEDE
Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşe-

hirspor, Konya derbisinde karşılaştığı 
Karapınar Belediyespor’u 4-0 mağlup 
etti. Maça hızlı başlayan kırmızı beyaz-
lılar 36.dakikada Tayfun Akbey ile 1-0 
öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erer-
ken, ikinci yarıda da goller devam etti. 
Akşehirspor, ikinci yarıda Tayfun Akbey 
ve Orhan Yüksel’in golleri mücadele-
den 4-0 galip ayrıldı. Bu skor ile Akşe-
hirspor puanını 19’a yükseltirken, Kara-

pınar Belediyespor 10 puan kaldı. Ligin 
10.haftasında Akşehirspor, Yeniçağa ile 
Karapınar Belediyespor ise 1926 Polatlı 
Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

SARAYÖNÜ EVİNDE GALİP 
Ligde istediği gibi başlayamayan 

ancak sonraki haftalarda toparlanan 
Sarayönü Belediyespor, kendi sahasın-
da Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. 
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci 
yarısında yeşil siyahlılar gol şov yaptı. 
Orçun Selduman’ın yıldızlaştığı maç 3-0 
temsilcimiz Sarayönü Belediyespor’un 
üstünlüğü ile sona ererken, üç gol de 
Orçun’dan geldi. Bu galibiyet ile Konya 
ekibi puanını 12’ye yükseltirken, Anado-
lu Üniversitesi 7 puanda kaldı. Sarayönü 
Belediyespor, ligin 10.hafta mücadele-
sinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a 
konuk olacak.
n SPOR SERVİSİ

Derbide gülen taraf Akşehir oldu

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 6 6 0 620 531 0 0 12
2 BURSASPOR 6 6 0 507 442 0 0 12
3 ORMANSPOR 6 6 0 493 441 0 0 12
4 SELÇUKLU BASKETBOL 6 4 2 462 470 2 8 10
5 DÜZCE BELEDİYE 6 4 2 452 435 1 -8 10
6 MANİSA B.Ş.B. 6 3 3 464 460 2 3 9
7 AKHİSAR BELEDİYE 6 3 3 488 451 1 -3 9
8 YENİ MAMAK SPOR 6 3 3 498 465 0 0 9
9 PETKİM SPOR 6 2 4 478 481 4 8 8
10 ANKARA DSİ 6 2 4 449 463 4 -8 8
11 FİNAL SPOR 6 2 4 506 522 2 19 8
12 İTÜ BB 6 2 4 520 566 2 -35 8
13 ARTVİN BELEDİYE 6 2 4 465 502 0 0 8
14 YALOVA BELEDİYE 6 1 5 490 547 0 0 7
15 EDİRNE SPOR 5 1 4 424 448 0 0 6
16 BANDIRMA 5 0 5 370 462 0 0 5

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 
2018 – 2019 SEZONU
PUAN DURUMU

Selçuklu,
deplasmanda ikinci 

mağlubiyetini aldı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Bas-
ketbol, ligin 6.hafta maçında OGM Ormanspor’a ko-
nuk oldu. Bu karşılaşmada tutuk bir oyun sergileyen 
mavi beyazlılar, mücadeleden 72-60 mağlup ayrıldı. 
Savunma anlamında iyi performans sergileyen Sel-
çuklu Basketbol, hücumda istediği oyunu ortaya ko-
yamadı. Bu mağlubiyetin ardından Konya temsilcisi, 
ligde geride kalan 6 haftada deplasmanda ikinci kez 

yenildi. Evinde 3 maç oynayan ekip, burada henüz 
mağlubiyet almadı. 6 hafta sonunda 4 galibiyet ile 10 
puanda kalan Selçuklu Basketbol, ligin 4.sırasında 
yer aldı. Mavi beyazlı takımı mağlup eden OGM Or-
manspor ise yenilgisizliğini sürdürerek 3.sırada kaldı.

7.HAFTADA RAKİP EDİRNE SPOR
Selçuklu Basketbol Takımı, ligin 7.hafta maçında 

Edirne Spor’u konuk edecek. 25 Kasım Pazar günü 

oynanacak olan maç Selçuklu Belediyesi Uluslar ara-
sı Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak. Maddi 
sorunlar yaşayan mavi beyazlı takım, hafta içinde bu 
soruna çözüm bularak rahatlamak istiyor. Ayrıca Sel-
çuklu Basketbol, Edirne Spor’u yenerek üst sıralara 
kopmamak için çabalayacak. Mavi beyazlıların rakibi 
Edirne Spor ligde 15.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
hayata döndü!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, 13.hafta maçında 
Tarsus İdman Yurdu’na konuk oldu. 
7 haftadır kazanamayan yeşil beyaz-
lılar, güçlü rakibini 2-0 yenerek uzun 
bir aranın ardından galibiyet aldı. 
Yavru Kartal, puanını 12 yaparken, 
aynı zamanda moral de kazandı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, galibiyeti hatırla-
dı. 12 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, 13.hafta 
maçında deplasmanda karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 2-0 mağlup etti. 
Goller Çağatay Kader ve Alpay Cin’den gelirken, Yavru Kartal deplasman-
da ilk galibiyetini almış oldu. Hafta içinde olağanüstü genel kurul ile yeni 
yönetimini belirleyen Konya Anadolu Selçukspor, Zahir Renklibay başkan-
lığında çıktığı ilk maçta 3 puan kazandı.

GOLLER İLK VE İKİNCİ YARIDA GELDİ
Konya Anadolu Selçukspor’un deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile 

karşılaştığı maçta, iki takım da mücadeleye dengeli başladı. Ancak iler-
leyen dakikalarda temsilcimiz Anadolu Selçukspor, oyuna üstünlüğünü 
koyarak aradığı golü 38.dakikada Çağatay Kader ile buldu. İlk yarı bu sonuç 
ile sona ererken, ikinci yarıda Yavru Kartal’ın atakları devam etti. Bu pozis-
yonlarda sonuç alan yeşil beyazlı takım 64.dakikada Alpay Cin’in attığı gol 
ile farkı 2’ye çıkardı. Konya Anadolu Selçukspor’da mücadelenin 76.daki-
kasında sarı kart gören Ayberk Altan, 78.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı 
kart görerek oyun dışı kaldı. Konya ekibi maçı 10 kişi tamamlamasında 
rağmen 2-0 galip gelerek puanın 12’ye yükseltti. Yeşil beyazlılar, ligde ilk 
deplasman galibiyetini aldı.

ALPER AVCI ETKİSİ GÖRÜNDÜ
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da iki hafta önce 

gelen ve ikinci maçına çıkan teknik direktör Alper Avcı, farkını hissettirmeye 
başladı. Taktik anlamda istediklerini yapmaya başlayan Yavru Kartal, bunu 
karşılığını 3 puan ile aldı. Alper Avcı, ilk olarak Şanlıurfaspor maçında yeni 
takımı ile sahaya çıkmış ancak bu maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Konya 
Anadolu Selçukspor ile önceki sezon puan rekoru kıran Alper Avcı, galibiyet 
serisi yakalayarak bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyor.

YENİ YÖNETİM İLK MAÇINI KAZANDI
Konya Anadolu Selçukspor’da hafta içinde olağanüstü genel kurul 

yapıldı ve başkanlığa Zahir Renklibay geldi. Göreve başlamasının ardın-
dan ilk yönetici olarak ilk maçına çıkan Yavru Kartal’ın yönetimi, 2-0 galip 
gelmenin sevincini yaşadı. Öte yandan Konya Anadolu Selçukspor, ligdeki 
2.galibiyeti alırken, 7 hafta sonra 3 puan aldı. Yeşil beyazlılar ligin 5.hafta-
sında kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u 4-2 mağlup etmişti.
n SPOR SERVİSİ 0-2



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY A.Ş. 12 7 2 3 22 14 8 23
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.EY MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.ANTALYASPOR 12 6 2 4 16 18 -2 20
6.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
9.ATİKER KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.DG SİVASSPOR 12 3 5 4 14 18 -4 14
12.BURSASPOR 12 2 7 3 10 11 -1 13
13.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
14.AKHİSARSPOR 12 3 3 6 13 20 -7 12
15.KAYSERİSPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12
16.A. ALANYASPOR 12 4 0 8 6 18 -12 12
17. ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
18.Ç. RİZESPOR 12 1 5 6 13 19 -6 8

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPS TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
13.hafta maçında Tarsus İdman Yurdu’na konuk oldu. 7 
haftadır kazanamayan yeşil beyazlılar, güçlü rakibini 2-0 
yenerek uzun bir aranın ardından galibiyet aldı. Yavru 
Kartal, puanını 12 yaparken, aynı zamanda moral de 
kazandı.
n HABERİ SPOR 2’DE

7 hafta sonra kazandı!

III. Kocaman dönem!
Konyaspor’da tarihinin en büyük başarılarını yaşatan teknik direktör Aykut Kocaman bugün 

atacağı imza ile 3. Kocaman dönemi resmen başlatacak. 2.5 yıllık anlaşmayla takımın 
başına geçecek olan deneyimli teknik adam Konyaspor 
tarihinin en büyük başarılarının ya-

kalandığı rüya dönemi bir adım daha 
ileri taşımaya çalışacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da III. Aykut Kocaman dönemi bugün resmen 
başlayacak. Rıza Çalımbay’ın gönderilmesinin ardın-
dan Konyaspor’dan gelen teklifi kabul eden tecrübeli 
teknik adam bugün saat 12.00’de Konya Büyükşehir 
Belediyesi Stadyumu’nda resmi sözleşmeye imza ata-
cak. 2.5 yıllık mukavele imzalayacak olan Kocaman, 
tarihinin en büyük başarılarını yaşattığı Konyaspor’u 
yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

REKORLAR İLK DÖNEMDE BAŞLADI
Aykut Kocaman bugün 3. kez Konyaspor’un başına 

geçecek. İlk olarak 2005 yılında Konyaspor’u çalıştıran 
Aykut Kocaman Konyaspor’u o döneme kadar yakala-
dığı en yüksek puan seviyesine çıkarmıştı. Kocaman 
en büyük başarılarını ise ikinci döneminde yakaladı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR
Aykut Kocaman ikinci Konyaspor macerasında ise 

rekor üstüne rekor kırdı. 2014-2015 sezonunun 7. haf-
tasında Konyaspor’u devralan Kocaman kısa sürede 
Konyaspor’u Avrupa takımı haline getirmişti. Süper 
Lig üçüncülüğü, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 
kez Avrupa Ligi katılımı gibi büyük başarılara imza 
atan Aykut Kocaman bir sezonda 66 puana ulaşarak 
tekrarı zor bir puan seviye belirlemişti.

III. DÖNEM YENİ BAŞARILAR
Atiker Konyaspor taraftarı Aykut Kocaman’ın 3. 

döneminde yine büyük beklenti içinde. Tarihin en bü-
yük başarılarını Kocaman döneminde yakalayan yeşil 
beyazlı renklere gönül verenler gözünü bu kez şampi-
yonluğa dikti. Camia Kocaman’dan 100. yılda şampi-
yonluğun temellerini atmasını bekliyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar B Li-
gi’nde İsveç ile yaptığı maçta Konya 
Büyükşehir Belediye Stadı’na gelen 
futbolseverlere teşekkür etti.

TFF’nin internet sitesinde yer alan 
teşekkür mesajında, “A Milli Futbol 
Takımımızın İsveç ile oynadığı UEFA 
Uluslar Ligi müsabakasında Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu kır-
mızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri 
dolduran futbolseverlere teşekkür ede-
riz.” denildi.

Müsabakayı 40 binin üzerinde 
taraftarın izlediğinin belirtildiği açıkla-
mada şu ifadeler kullanıldı:

“Tek yürek olup coşkusuyla ay-yıl-
dızlıların yanında olan, görsel şovları 
ile müsabakaya ayrı bir renk katan 42 
bin futbolseverimiz, milli takım taraf-
tarlığının en güzel örneklerinden biri-
sini sergiledi. Bir milli maça daha mü-

kemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm 
Konya halkına şükranlarımızı sunar, 
başta Konya Valiliği, Büyükşehir Bele-
diyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak 
üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar 

ile milli takımımız için her türlü imkanı 
sağlayan Atiker Konyaspor Kulübü ve 
taraftar derneklerine destekleri ve mi-
safirperverlikleri için teşekkürlerimizi 
iletiriz.”   n AA

TFF’den Konyalı futbolseverlere teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, Türkiye 
– İsveç Milli Maçını izlemek üzere 
geldiği Konya’da karşılaşma öncesi 
Konyaspor müzesini ve Konyastore 
Premium Teşhir Merkezi’ni ziyaret 
etti. 

A Milli Futbol Takımımızın UEFA 
Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stad-
yumu’nda oynayacağı maç için Kon-
ya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
karşılaşma öncesi sürpriz bir ziyaret-
te bulundu.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başka-
nı Hasan Angı ile birlikte açılışı daha 
önce yapılan ve farklı bir anlayışla 
hizmet veren Konyastore Premium 
Teşhir Merkezi ve Konyaspor’un yeni 
müzesini ziyaret etti. 

Bakan Kasapoğlu, İstasyon Cad-
desinde Alman evleri olarak bilinen 
tarihi binada yer alan ve bünyesinde 
Konyaspor Müzesi, Konyastore Teş-
hir Merkezi ile Konyaspor Amatör 
Branşlar Koordinasyon Merkezi’nin 

yer aldığı Konyastore Premium Teş-
hir Merkezi hakkında Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk’tan bilgi aldı. 

Bakan Kasapoğlu, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
hayırlı olsun temennisinde bulundu. 
Bakan Kasapoğlu’na Konyasporlu 
futbolcuların imzaladığı forma ve 
mesnevi hediye edildi.

Müzeyi ziyaret edenler arasında 
TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ve 
İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de var-
dı. Başkan Hilmi Kulluk Özdemir ve 
Düşmez’e mesnevi hediye etti.
n SPOR SERVİSİ

Kasapoğlu Konyaspor müzesini ziyaret etti
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