
6 Oluşan obruğu 
AFAD inceledi 15 M1 AVM’den 

hediye fırsatı 16 Biri oyaladı, diğeri 
kasayı soydu

Maliyet satışı düşürdü
Solenne Markasının bayiliğini alarak Konya’da faaliyetini devam ettirmekte olan Ofishane Büro Mobilyaları İşletme Sahibi 

Durmuş Ali Kabran, artan maliyetlerle fiyatların yükseldiğini bu durumun da satış oranlarını düşürdüğünü söyledi 
İLK HEDEFİMİZ

İHRACAT YAPABİLMEK 
Sektörün önde gelen mobilya markalarından So-
lenne markasının bayiliğini alarak kendini her ge-
çen gün yenileyen Ofishane Cafe, Otel ve Büro 
Mobilyaları, farklı konsepti ile faaliyetine devam 
ediyor. İşletme ahşap mobilyaların fabrikasyonu 
haline gelmeyi hedefliyor. Ofishane Büro Mobil-
yaları İşletme Sahibi Durmuş Ali Kabran, “İlk he-
deflerimizden biri de ihracat yapabilmek” dedi. 

ARTAN MALİYETLER 
OLUMSUZ ETKİLEDİ 

Sektör değerlendirmesinde de bulunan Kabran, dö-
vizin yükselmesiyle sünger, kumaş, deri ve sunta gibi 
petrol ürünlerine gelen zamların mobilya sektörünü 
olumsuz şekilde etkilediğini belirtti. Kabran, “Döviz-
de olan hareketlilik her geçen gün mobilya sektörünü 
de etkiliyor. Ekonomik alanda yapılacak olan deği-
şiklikler ile inşallah daha iyi yerlere geleceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Kebapçı Dedeler’in 3. 
şubesi hizmete açıldı

Konya’nın geleneksel lezzeti Furun Kebabı’nı 
1929 yılından bu yana sunan Kepapçı Dedeler, 
3. şubesini hizmete açtı. İşletme ortaklarından 
Alper Atun, “Yeni yerimizi açmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 350 kişi kapasiteli tesisimiz halkımıza 
hizmet verecek. İnşallah 4. şubemizi de yakın 
zamanda Mevlana civarında hizmete açacağız” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘Aymanas Evleri, şehrin
yeni yüzünü yansıtacak’

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Ayma-
nas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin ve bölgeye yapılacak 
caminin temelleri düzenlenen törenle atıldı. Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, “Göreve geldiğimizde öncelikli 
ihtiyaçlar noktasında çözümler geliştirmiştik. Çok şükür 
verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Proje sadece meram’ın 
değil; şehrimizin de değişen yeni yüzünü yansıtacaktır” 
dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE 

‘25 yılda yapılmayan
hizmetleri yaptık’

İçeriçumra ve Tahtalı Mahallele-
rini ziyaret eden ve vatandaşlarla 
buluşan Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, 25 yılda yapıl-
mayan hizmetlerin hayata geçtiği-
ni söyledi.
n HABERİ SAYFA 15’TE 

Karatay’dan 
ekonomik çözüm

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, hem trafik yoğun-
luğunu azaltan hem de ciddi 
oranda tasarruf sağlayan Katı Atık 
Transfer Merkezi sistemini hayata 
geçirdiklerini belirtti.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Büyükşehir’den
örnek proje 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Türki-
ye’de ilk kez hayata geçirdikleri 
“Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” 
ile rehabilite edilen köpekleri sa-
hiplendirdiklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 16’DA 

Konya’da 14 bin
957 yabancı var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Türkiye’nin illere göre yabancı 
nüfus haritasını açıkladı. Konya’da 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste-
minde oturma izni alan veya ça-
lışma izni alan 14 bin 957 yabancı 
uyruklu bulunuyor.  
n HABERİ SAYFA 5’TE n HABERİ SAYFA 7’DE

‘KÜME İLE REKABETİMİZİ
DAHA DA GELİŞTİREBİLİRİZ’

BİRÇOK PROJEYİ DEVLET
PROJESİ HALİNE GETİRDİK

KUBBE-İ HADRA’DA 
RESTORASYON ÇALIŞMASI 

KSO Başkanı Memiş Kütükcü: 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: 

II. Mahmut’tan bu yana en kapsamlı çalışma 

Vinç sektörü temsilcileri ile biraraya gelen KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü, sektörün rekabet gücünü ve ihracatını artıra-
bilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek için küme kurulabile-
ceğini belirtti.

1990 yılında bir grup genç iş 
insanı tarafından İstanbul’da 
kurulan MÜSİAD, iş adamla-
rına yol göstermeye devam 
ediyor.  MÜSİAD Konya Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “MÜ-
SİAD’ın hazırladığı birçok 
proje devlet projesi haline 
dönüşerek şehrimiz için bir 
kazanç oluşturmuştur” dedi. 

Mevlana Müzesi’nde, restorasyon çalışması devam ediyor. İl 
Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, “Ramazan ayının 
son haftasında başlayan restorasyonu Allah nasip ederse bu 
yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştireceğiz” dedi. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla istişare top-
lantısında buluştu. Toplantıya AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ile AK Parti Konya Milletvekilleri, il başkan yardımcıları, 
gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.  Toplantıda devam 
eden Konya projeleriyle yeni projeler konuşuldu. Sorgun, “Sa-
hada olacağız, yatırımların takibini sağlayacağız. Hemşehrile-
rimizin hizmetinde olacağız” dedi. 

Bakanlıkları ziyaret ettiklerini belirten Sorgun, “O ziyaretler-
de Konya yatırımlarının hızlanması, biran önce bitirilmesi 
noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimizin 
komisyonlarda görev almasının ardından, görevleriyle ilgili 
alanda neler yapacaklarını konuştuk. Meclis’in tatile girmesi 
ile milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız hem bu süreçte sahada 
olacak hem de yatırımların takibini sağlayacaklar” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

‘Meclis’in tatile girmesi
ile sahada olacağız’

Durmuş Ali Kabran
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AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, milletvekilleri ve teşkilat 
mensuplarıyla istişare toplantısında 
buluştu. Toplantıya AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı ile AK Par-
ti Konya Milletvekilleri Tahir Ak-
yürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin 
Usta, Gülay Samancı, Hacı Ahmet 
Özdemir, Selman Özboyacı, Ha-
lil Etyemez, Abdullah Ağralı, Ziya 
Altunyaldız, AK Parti İl Başkanlığı 
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Seyit Mehmet Sü-
mer, Sivil Toplum ve Halkla İlişki-
lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yavuz, AK Parti İl Gençlik 
Kolları Başkanı Murat Koru, AK 
Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra 
Doğan katıldı. 

AK Parti İl Koordinasyon Top-
lantısı şeklinde geçen istişare top-
lantısında Konya konuşuldu. Ya-
tırımlar ve yapılması gerekenler 
masaya yatırıldı.

Ankara’ya çıkarma yapan heyet 
önce bakanlıkları ziyaret etti, Konya 
yatırımlarının hızlandırılması için 
görüşmelerde bulundu, ardından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) biraraya gelerek değerlen-
dirme yaptı. Toplantı 2 saate yakın 

sürdü ve 24 Haziran oy sonuçları da 
değerlendirildi. 

AK PARTİ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI SORGUN: ÜÇLÜ 

OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN
İstişare toplantısıyla ilgili değer-

lendirmede bulunan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi 
bakanlıkları ziyaret ettikten sonra 
değerlendirme toplantısı yaptıkla-
rını söyledi. “O ziyaretlerde Konya 
yatırımlarının hızlanması, biran 
önce bitirilmesi noktasında görüş 

alışverişinde bulunduk” diyen 
Sorgun, şunları kaydetti: Milletve-
killerimizin komisyonlarda görev 
almasının ardından, görevleriy-
le ilgili alanda neler yapacaklarını 
konuştuk. Bu kapsamda ilk olarak 
Bakanlıkları ziyaret ettik ve Konya 
yatırımlarını, projelerini konuştuk. 
Konya’nın projeleri, ihtiyaçları nok-
tasında milletvekillerimizin, teşki-
latımızın, yerel yönetimlerimizin 
seçimin ardından neler yapacağını 
planladık. Çok verimli bir toplantı 
oldu. Torba Kanun görüşmelerinin 
ardından Meclis’in tatile girme sü-
reci var. Tatil sürecinin sahada en 

iyi şekilde geçirilmesi için görüş-
melerimizi yaptık. Amacımızın se-
çimden önce olduğu gibi seçimden 
sonrada Konya’da hemşehrilerimiz-
le iç içe olmak. Onun için bu top-
lantıyı önemli buluyorum. Millet-
vekillerimiz ve teşkilatlarımız hem 
bu süreçte sahada olacak hem de 
yatırımların takibini sağlayacaklar.” 

Toplantıda seçim sonuçları nok-
tasında değerlendirme yaptıklarını 
belirten Sorgun, “Teşkilat olarak se-
çimin hemen ardından değerlendir-
memizi yapmıştık. Çünkü sonuçlar 
hassasiyet gösteriyor. Konya teşki-
latı olarak eksiğimiz neler, bundan 

sonra neler yapmalıyız gibi değer-
lendirmemiz var. Milletvekillerinin, 
teşkilatımızın dikkate alması gere-
ken hususlar var. Bu toplantıda se-
çim sonuçlarıyla birlikte yapmamız 
gereken konuları masaya yatırdık” 
ifadelerini kullandı. 

“Üçlü olsun, güçlü olsun” de-
diklerini belirten Sorgun, “Bizim 
siyasetimiz ideolojik değil, hizmet-
tir. Onun için, ‘Üçlü Olsun, Güçlü 
Olsun’ diyoruz. Yani yerel yönetim-
ler, teşkilatımız ve milletvekilleri-
miz koordinasyon şeklinde hareket 
etmelidir. Bu açıdan önümüzdeki 
süreçte bu üçlü mekanizma Kon-

ya’da daha hızlı bir şekilde harekete 
geçecek. Zamanımızı, planlarımızı 
buna göre yaptık. En verimli şekil-
de hemşehrilerimizin hizmetinde 
olacağız” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

MİLLETVEKİLİ USTA: TATİL 
YAPMAYACAĞIZ, SAHADA OLACAĞIZ

Toplantıya katılan AK Parti 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta 
da, milletvekilleri, parti teşkilatı ile 
yaptıkları istişare görüşmelerin-
den birini gerçekleştirdiklerini ifa-
de ederek, Ankara’da gerçekleşen 
görüşmelerin ardından Konya’da 
yeni dönemde nasıl bir çalışma 
yürüteceklerini masaya yatırdıkla-
rını aktardı. Usta, “Hizmetler, ya-
tırımlar, projeler noktasında neler 
yapılmasını gerektiğini planladık. 
Meclis’in tatil sürecinde Konya’da 
olacağız ve hemşehrimizle biraraya 
geleceğiz. Konya’nın daha da güç-
lenmesi, büyümesi, gelişmesi için 
koordine içinde hareket edeceğiz. 
Bir anlamda Konya milletvekilleri 
olarak tatil yapmayacağız, sahada 
olacağız. Mevcut devam eden ya-
tırımlarını hızlanması, yeni yatırım-
ların gerçekleşmesi için konsensus 
oluşturduk.  Her bir teşkilat men-
subumuzun mesaisi Konya olacak. 
Çözüm odaklı çalışmalar yapacağız” 
diye konuştu. 
n HASAN AYHAN 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe 
teşkilatlarını ziyaret ederek, seçim döneminde 
gösterdikleri gayret nedeniyle bütün teşkilat 
mensuplarına teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Meram ve Karatay ilçe 
teşkilatlarını ziyaret etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, ilk olarak AK Parti Meram İlçe 
Teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular ve teşkilat üyeleriyle bir araya 
geldi. Çok yoğun geçen bir seçim döneminin 
ardından çalışmalara aralıksız şekilde devam 
ettiklerini ifade eden Başkan Altay, seçim sü-
recinde bütün teşkilatların çok fazla emek sarf 
ettiğini belirtti. Konya’nın Büyükşehirler ara-
sında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’a hem de AK Parti’ye en yüksek desteği 
veren il olduğunu anımsatan Başkan Altay, 
“Çalışmalarınızdan dolayı bütün teşkilat men-
suplarına teşekkür ederim. İnşallah bundan 
sonraki seçimlerde de aynı başarıyı gösteririz” 
ifadelerini kullandı. 

Başkan Altay, daha sonra AK Parti Karatay 
ilçe Başkanı Mehmet Genç ve teşkilat men-
suplarıyla da bir araya geldi. Bütün teşkilat 
mensuplarına seçimde gösterdikleri gayret 
nedeniyle teşekkür eden Altay, Konya’nın ge-
leceğinin bugününden daha güzel olacağını ve 
bunu da birlikte başaracaklarını ifade etti. 

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Do-
lular ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç de Başkan Altay’a ziyareti nedeniyle te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Başkan Altay’dan AK Parti 
Meram ve Karatay’a ziyaret 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden Konya projele-
riyle yeni projeler konuşuldu. Sorgun, “Sahada olacağız, yatırımların takibini sağlayacağız. Hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” dedi

‘Sürekli sahada olacağız’

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısında buluştu.
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Karatay Belediyesi hem trafik yoğunlu-
ğunu azaltan hem de ciddi oranda tasarruf 
sağlayan Katı Atık Transfer Merkezi sistemi-
ni hayata geçirdi.  Aslım Katı Atık Depolama 
Sahasında depolama işlemini sonlandıran Bü-
yükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile Karaman 
Yolu’na yeni bir çöp depolama sahası yapılma-
sının ardından; Karatay Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 
çöp kamyonları ile toplanan atıklar, Katı Atık 
Transfer Merkezinde, özel olarak tasarlanmış 
TIR’lara yüklenerek  Karaman Yolu’ndaki yeni 
bir çöp depolama sahasına taşınıyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada Katı Atık Transfer 
Merkezi’nin aynı anda 6 adet çöp aracının 
çöp boşaltım işlemi yapabileceği kapasiteye 
sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Hançerli, 
Karaman yolunda yapılan yeni çöp depolama 
sahasına çöp dökmeye giden çöp kamyonları-
nın hem yakıt, hem de trafikte oluşturdukları 
yoğunluk bakımından olumsuz etkileri oldu-
ğunu belirterek; yeni çöp depolama sahasına 
gidecek çöplerin, çöp kamyonları ile aktarma 
istasyonuna getirilmelerinin ardından, Devlet 
Malzeme Ofisi’nden alınan 3 adet özel tasarım 
TIR ile Karaman Yolundaki yeni çöp toplama 
tesisine taşındığını söyledi. Başkan Hançerli; 
18 çöp kamyonunun taşıdığı atıkların katı atık 
aktarma sistemi ile 3 TIR’a yüklenerek Kara-
man Yolu’ndaki yeni çöp depolama sahasına 
taşınmasıyla hem trafikte daha az araç yoğun-
luğu oluştuğuna hem de yakıttan çok büyük 

tasarruf sağlandığına dikkat çekerek; gün içe-
risinde 3 vardiyada toplam 42 çöp kamyonu ve 
20 süpürgeli aracın topladığı atıkların transfe-
rinin yeni merkez sayesinde gerçekleştirildiği-
ni söyledi.

 Aktarma istasyonu için 1 Milyon TL’lik ya-
tırım yapıldığını vurgulayan Başkan Hançerli, 
3 adet tırın ise toplam 2.5 Milyon TL’ye mal ol-
duğunu söyledi. Başkan Hançerli yapılan yatı-
rımın karşılığında sadece yakıttan sağlanan ta-
sarrufun yıllık 2.5 Milyon TL olduğuna belirtti. 
Başkan Hançerli maddi kazanımların yanı sıra 
büyük bir trafik yoğunluğunun da önüne ge-
çen sistemin hayırlar getirmesini diledi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da Katı Atık Transfer
Merkezi sistemi hayata geçti  

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli

Konya’nın geleneksel lezzeti Furun Kebabı’nı 1929 yılından bu yana sunan Kepapçı Dedeler, 3. şubesi-
ni hizmete açtı. işletme ortaklarından Alper Atun, “Yeni yerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi 

Kebapçı Dedeler’in 3. 
şubesi hizmete açıldı

Bedesten’in eskimez lezzetlerinden olan ve 1929 yı-
lından bu yana furun kebabının vazgeçilmez adresi olan 
Meşhur Kebapçı Dedeler, 3. şubesi olan Nalçacı Şubesi’ni 
hizmete açtı. 

Açılışa, protokol temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ye-
rel yöneticiler STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Mustafa Avcı, Alper Atun ve Yavuz Demirkol ortaklığı 
ile kurulan işletme 1929 yılından bu yana Konya’ya sunulan 
fürun kebabı lezzetini Kerkük Caddesi’nde de sürdürecek. 

İlginin yoğun olduğu açılışta konuşan işletme ortakla-
rından Alper Atun, “Geçmişten gelen büyük dedelerimiz-
den gördüğümüz bir lezzeti yeni modern tarza uygulayıp 
müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 3. şubemizle şeh-
rimize yakışan büyük ve ferah yeni bir yeri kazandırmanın 
mutluluğu içindeyiz. 350 kişi kapasiteli tesisimiz halkımı-
za hizmet verecek. İnşallah 4. şubemizi de yakın zamanda 
Mevlana civarında hizmete açacağız. 1929’dan beri faali-
yette olan bir kuruluşuz ve ben ise bu işin dördüncü ku-
şağıyım. Bayrağı biz devraldık ve gelecek nesillere de bu 
kültürü, bu lezzeti devretmek istiyoruz” diye konuştu. 

Diğer ortaklar Mustafa Avcı ve Yavuz Demirkol’a da, 
açılışa katılanlar hayırlı olsun temennisinde bulundu. 

Açılış yapılan duanın ardından gerçekleşti. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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Solenne Markasının bayiliğini alarak Konya’da faaliyetini devam ettirmekte olan Ofishane Cafe, Otel ve Büro Mobilyaları, ahşap mobilyaların fabrikas-
yonu haline gelmeyi hedefliyor. Ofishane Büro Mobilyaları İşletme Sahibi Durmuş Ali Kabran, “İlk hedeflerimizden biri de ihracat yapabilmek” dedi

İlk hedefleri; ihracat

Sektörün önde gelen mobilya 
markalarından Solenne markasının 
bayiliğini alarak kendini her geçen 
gün yenileyen Ofishane Cafe, Otel 
ve Büro Mobilyaları, farklı konsepti 
ile faaliyetine devam ediyor. Alışa-
gelmiş mobilyaların dışında ahşap 
mobilyaların fabrikasyonu haline 
gelmeyi hedefleyen Ofishane Büro 
Mobilyaları’nın bir diğer hedefi ise 
ihracat yapabilmek. Gazetemize 
açıklamalarda bulunan Ofishane 
Cafe, Otel, Büro Mobilyaları İşletme 
Sahibi Durmuş Ali Kabran, “Herkese 
parasının karşılığında en iyi mobilya-
yı vermek istiyoruz” diyerek şunları 
kaydetti: “Bayiliğini bulundurmuş ol-
duğumuz Solenne markası, Cumhur-
başkanlığı Külliyesinin, TBMM’nin, 
Bakanlarımızın ve Milletvekillerimi-
zin mobilya ihtiyaçlarını karşılayan 
bir marka.” Ayrıca sektör değerlen-
dirmesinde de bulunan Kabran, dö-
vizin yükselmesiyle sünger, kumaş, 
deri ve sunta gibi petrol ürünlerine 
gelen zamların mobilya sektörünü 
olumsuz şekilde etkilediğini belirtti. 

“OFİSHANE BÜRO MOBİLYALARI, 
SEKTÖRÜN ESKİLERİNDEN”
Sandalye, mobilya ürünleri ve 

spot eşyaların satışını gerçekleştire-
rek bu işe başladıklarını dile getiren 
Ofishane Cafe, Otel, Büro Mobilyala-
rı İşletme Sahibi Durmuş Ali Kabran, 
şöyle konuştu: “2002 yılından itiba-
ren Konya’da Eski Garaj civarında 
bulunan ve Yeni Tellal Pazarı diye 
adlandırılan ticari alanda sandalye, 
ikinci el masa gibi ürünlerin spot an-
lamda satışını gerçekleştirdiğimiz, 
Aleyna Büro Mobilya adı altında bir 
aile işletmemiz vardı. Aleyna Büro 
ve Mobilya olarak 2011 yılından son-
ra Mobilyacılar Sitesi’nde mobilya 
mağazası kurduk ve 2017 yılına ka-
dar burada faaliyet verdik. Bu süreye 
kadar gelen ticaretlerimiz halen sü-
rüyor. Aile şirketi olan Aleyna Büro 
ve Mobilya’dan 2017 yılı itibariyle 
ayrıldık. 2017 yılının sonu itibariyle 
de Ofishane Büro Mobilyalarını kur-
duk.”
“ALIŞAGELMİŞİN DIŞINDA MOBİLYA 

SATIŞI YAPMAK İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
TBMM, Bakanlar ve Milletvekillerinin 
mobilya ihtiyaçlarını karşılayan So-
lenne markasının bayiliğini yaptıkla-
rını belirten Kabran, “Ofishane Büro 
Mobilyaları, alışagelmiş mobilyaların 
dışında ahşap mobilyaların fabri-
kasyonu haline gelmeyi hedefleyen 
bir firmadır. Şuanda ki konumumuz,  
mobilyacılardan farklı bir bölgede 
yani Aslım Caddesi üzerinde hizmet 
vermekteyiz. Bunun önemli sebep-
lerinden bir tanesi şu anda bayiliğini 
bulundurmuş olduğumuz Solenne 
markasının, Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesinin, TBMM’nin, Bakanlarımızın 
ve Milletvekillerimizin mobilya ihti-
yaçlarını karşılıyor olması. Solenne 
Markasının Konya bayiliği bizde. 
Solenne markasının prensipleri ara-
sında mobilyacılar içerisinde hizmet 
verememek var. Konya’ya bu marka-
yı getirmiş olmamız, bizim için gurur 
verici. Bulunduğumuz 700 metrekare-
lik alan içerisinde Mutti Ofis Mobilya-
larının Konya Satış Temsilciliğini de 
yürütüyoruz. Konya firmasının satış 
temsilciliğini yapıyor olmamız bize 
de ayrıca mutluluk vermektedir.Ofis-
hane Büro Mobilyaları olarak en bü-
yük amacımız bu işin ihracatını yapa-
bilmek. Ofishane’yi bir marka haline 
getirerek, Ofishane Büro Mobilyaları 
adı altında biz ihracatını yapabilen 
bir firma haline gelmek istiyoruz. 
Konya’da ise başta devlet daireleri ve 
resmi kurumlarımız olmak üzere her-
kese parasının karşılığında hakkından 
fazlasıyla mobilya vermek istiyoruz.” 
diye konuştu. 

“MOBİLYA ÜRÜNLERİNE GELEN 
ZAMLAR SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ”

Ekonomik nedenlerden dolayı 
mobilya ürünlerine 1 sene içerisinde 
yaklaşık olarak 3-4 kez zam geldiği-
ni dile getiren Kabran, cümlelerini 
şu şekilde aktardı: “Dövizde olan 
hareketlilik her geçen gün mobilya 
sektörünü de etkiliyor. İnsanları da 
lüks sanılabilecek imkânlardan alı-
koymaktadır. Ekonomide yarının ne 
olacağının belli olmaması insanların 
lüks diye nitelendirilen ihtiyaçlarını 
geri plana itmektedir. Örneğin; şu-
anda mobilya insanlar lüks ihtiyaç 
halinde. İnşallah ekonomik dengenin 
sabitlenmesi ile birlikte, piyasanın 
daha da hareketleneceğini ümit edi-

yoruz. Mobilya sektöründe ki fiyatlar 
da neredeyse yüzde 200’lere varan 
oranlarda artışlar yaşandı. Bu da ithal 
olarak gelerek ürünlerimizin dolar ve 
Euro bazındaki kur farkından dolayı 
oldu. İmalatçı olan fabrikalar tedarik 
etmiş olduğu ürünlerin yaklaşık yüzde 

60’nı dışarıdan almasından dolayı 
önüne geçilemeyen bir zam politikası 
uygulandı. Firma 1 sene içerisinde 3 
tane fiyat listesini değiştirdi, arkasın-
dan da ıskontoları geri çekerek fiyat 
listesini değiştirmemeye çalıştı. Biz 
1 sene içerisinde bir firmadan 5 tane 

zam aldığımızı biliyoruz. Müşterile-
rimize durumu anlatıyoruz ve ticare-
timizi devam ettirmeye çalışıyoruz.”
“SUNTA, SÜNGER, KUMAŞ VE DERİ 
GİBİ HAMMADDESİ PETROL OLAN 

ÜRÜNLER ZAMLANDI”
Hammadde ye gelen zamlardan 

dolayı mobilya ürünlerinin fiyatların-
da artış yaşandığını ifade eden Kab-
ran, 24 Haziran’da gerçekleşen se-
çimlerle ilgili de değerlendirmelerde 
bulunarak, “Mobilya denince akla ilk 
olarak petrol ürünleri geliyor. Sunta, 
sünger, kumaş ve deri gibi hammad-
desi petrol olan ürünler inanılmaz 
zamlandı. Hammadde zamları, nak-

liye zamları ister istemez maliyetleri 
de artırdı. Nakliye, İstanbul’dan Kon-
ya’ya bin 200 TL’ye gelirken şuanda 2 
bin TL oldu. Bu farkı da hammaddeye 
yansıtmış oluyoruz. Seçimin de ol-
ması satışlarımızı etkiledi. Bayramın 
ardından büyük bir seçimi atlatmış 
olduk. Çok şükür başarıyla geçen bir 
seçimdi. Türkiye şu anda bulunduğu 
imkânlar itibariyle şükredilecek po-
zisyonda. Ekonomik alanda yapılacak 
olan değişiklikler ile inşallah daha iyi 
yerlere geleceğiz” ifadelerini kullan-
dı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Dövizde olan hareketlilik her geçen gün mobil-
ya sektörünü de etkiliyor. Sunta, sünger, ku-

maş ve deri gibi hammaddesi petrol olan ürünler 
inanılmaz zamlandı. Hammadde zamları, nakliye 

zamları ister istemez maliyetleri de artırdı.

Ofishane Büro Mobilyaları İşletme Sahibi Durmuş Ali Kabran, “ Ofishane Büro 
Mobilyaları olarak en büyük amacımız bu işin ihracatını yapabilmek. Ofis-

hane’yi bir marka haline getirerek, Ofishane Büro Mobilyaları adı altında biz 
ihracatını yapabilen bir firma haline gelmek istiyoruz” dedi.
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Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin ve bölgeye yapılacak caminin 
temelleri düzenlenen törenle atıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Çok şükür verdiğimiz sözleri yerine getirdik” dedi

‘Aymanas Evleri, şehrin
yeni yüzünü yansıtacak’

Meram Belediyesi tarafından il-
çeyi imar ve ihya etme çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Belediye öncü-
lüğünde, Küçük Aymanas Mahal-
lesi’nde hayata geçirilen Aymanas 
Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin 
ve bölgede yapımı gerçekleştirile-
cek caminin temelleri atıldı. Temel 
Atma Törenine AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Vekili Mithat 
Büyükalim,Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, Selçuklu Beledi-
ye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, AK Parti İl ve İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Me-
ram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali 
Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu, muhtar-
lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

“BELEDİYEMİZİN YANIMIZDA 
OLDUĞUNU BİLMEK HUZUR 

VERİYOR”
Programda ilk olarak konuşan 

Küçük Aymanas Mahalle Muhtarı 
Cemil Kaya, ilçenin en eski mahal-
lelerinden olan unutulmaya yüz 
tutmuş Küçük Aymanas Mahalle-
si’nin makus talihini Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru ile yendiğini 
ifade ederken, “Başkanımız saye-
sinde çok şükür mahallemiz hiz-
metlere kavuşuyor. Mahalle sakin-
lerimizle birlikte yeni taleplerimiz 
olduğunda her zaman belediyemiz 
bizlerin yanında oluyor. Yanımızda 
olduklarını bilmek bizlere huzur 
veriyor. Yapılan yatırımlar mahalle-
mize, ilçemize ve şehrimize hayırlı 
olsun” dedi.

“SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK”
Meram Beleidye Başkanı Fat-

ma Toru, mahallelerin ihtiyacına 
yönelik çalışmalar gerçekleştirdik-
lerini ifade ederken “Göreve gel-
diğimizde mahalle muhtarlarımız-
la, temsilcilerimizle ve halkımızla 
bir araya gelerek mahallelerimizin 
eksiklerini tespit etmiştik. Önce-
likli ihtiyaçlar noktasında çözümler 
geliştirmiştik. Meram Konyamızın 
yeşil incisi. Yeşil olmanın da bir be-
deli var. Doğal sit alanları, plansız 
yerleşimler, süreç içerisindeki ge-
lişimle birlikte Aymanas Mahallesi 
de pek çok mahallemiz gibi kentsel 
dönüşüm ve imar planı noktasında 
taleplerini iletmişti. 

Allah’a şükür görevimiz süre-
miz boyunca, 2014 yerel seçimle-
rinde mahallelerimize imar ve mül-
kiyet sorunlarına yönelik vermiş 
olduğumuz sözlerin hepsini yerine 
getirdik. Bundan mutluluk ve onur 
duyduğumu ifade etmek isterim” 
şeklinde konuştu. 

50 milyon metrekareye varan 
60 mahallede, yani Meram’ın nü-
fusunun 3’te 2’sinin ikamet ettiği 
alanlarda yeniden şekillendirme 
çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifa-
de eden Başkan Toru, “Önümüzde-
ki 100 yıl boyunca mahallelerimizin 
gelişimine yön vermek basit bir sü-

reç değil.  Ortak fikirle birlikte plan-
larımızı gerçekleştirdik. 18. Madde 
uygulamalarımız devam ediyor. 
Uygulamanın bittiği mahalleleri-
mizde tapu devirlerine başladık. 
Meram’da şu anda Türkiye’nin en 
büyük kentsel dönüşüm hamlele-
rinden biri gerçekleştiriliyor. 1,5 
milyon metrekarede, 5 farklı bölge-
de başlamış olduğumuz kentsel dö-
nüşüm çalışmaları kapsamında ilk 
temelimizi Aymanas Mahallesi’n-
den atıyoruz. Önümüzdeki iki ay 
içerisinde diğer bölgelerimizin de 
temellerini atarak halkımızı evleri-
ne kavuşturmaya çalışacağız” dedi.
“PROJE SADECE MERAM’IN DEĞİL; 

ŞEHRİMİZİN DE DEĞİŞEN YENİ 
YÜZÜNÜ YANSITACAKTIR”

Aymanas Evleri Yapı Koopera-
tifi’nin temelinin atılmasıyla büyük 
bir adım atıldığını ifade eden Baş-
kan Toru, “Halkımızın nitelikli ve 
günümüzün imkânlarıyla inşa edil-
miş ve sosyal dokuyu da güçlendir-
me amacı taşıyan bu evlerde yaşa-
ması için bugün, burada önemli bir 
temel atıyoruz.Bu aslında bir son 
değildir; bu temeli, geleceğimizin 
adına atarken, yeni başlangıçların 
da ilki olacağının müjdesini bura-
dan duyuruyorum.Küçük Ayma-
nas Mahallemizdeki arsa sahiple-
rinin ve kooperatif üyelerinin; kısa 
sürede tamamlanarak ev sahibi 
olmaları ve örnek bir yaşam kurul-
ması için Belediyemiz öncülüğün-

de kurduğumuz bu kooperatifteki 
toplam 228 daire için 1710 kişi ön 
başvuruda bulundu. Bu rakam aynı 
zamanda halkımızın teveccühünü 
de göstermektedir.Bu proje sadece 
Meram’ın değil; şehrimizin de de-
ğişen yeni yüzünü yansıtacaktır” 
dedi.

“CAMİMİZ SAĞLAM VE İNANÇLI 
NESİLLER YETİŞTİRMEK ADINA 

ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA EDECEK”
Önümüzdeki aylarda diğer pro-

jelerin de  halkın istifadesine sunu-
lacağını aktararak şunları söyledi; 
“Meram’ın geleceğine, gelecek yüz 
yılına damgamızı sizler adına vur-
manın heyecanını ve mutluluğunu 
hep birlikte yaşayacağız.Bu, bizim 
olduğu kadar Meramlının da gu-
rurudur, sevincidir. Belediyemizin 
tüm imkânlarını zorlayarak, alnımı-
zın akıyla yaptığımız tüm hizmet-
lerin Meram’a hayırlı olmasını dili-
yorum.Aymanas Evleri’nin hemen 
yanı başında yapılacak olan cami-
mizin de sağlam ve inançlı nesiller 
yetiştirmek adına önemli bir görevi 
ifa edeceğini biliyorum. Çocukları-
mızı, gençlerimizi çağın tuzakların-
dan korumak için maneviyatlarını 
yükseltmemiz için camiden, cema-
atten uzak düşürmememiz gerek-
mektedir. Atacağımız temellerin 
vatanın ve milletin refahına vesile 
olmasını temenni ediyorum”

CUMHURBAŞKANIMIZ “BU 
DÖNEMDE YATIRIM YAPANLAR 
KAHRAMANLARDIR” DEMİŞTİ
İmar planı, uygulamaları ve 

kentsel dönüşümlerleilgili  Başkan 
Fatma Toru’nun ve belediye ekip-
lerinin yoğun mesai harcadığını 
ifade eden AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Musta Dolular, “Yapılan bu 
yatırımlar oldukça önemli. Gerçek-
leştirilen çalışmalarda konut ham-
lesinin ilk meyvesi olan Aymanas 
Evleri Yapı KooperatifiKonyamız ve 
ülkemiz için hayırlı olsun. Ülkemi-
zin coğrafi konumu sebebiyle çok 
stratejik bir konumda olmasından 
dolayı mücadele için yaşamaya 
millet olarak alıştık. Dönem dö-

nem savaşlarla, darbe girişimiyle, 
iç ve dış düşmanların girişimleriyle 
mücadele ederek bağımsızlık mü-
cadelesi veriyoruz. Bu dönemde 
en büyük mücadelemizin ekonomi 
yönünde olduğunu düşünüyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, daha önce yap-
tığı bir konuşmada “Bu dönemde 
yatırım yapanlar kahramanlardır” 
demişti.  Belediyelerimiz ve müte-
ahhitlerimiz tarafından yapılan bu 
yatırımlarla aynı kahramanlıkların 
yapıldığını düşünüyorum. Bu tür 
yatırımların devam etmesini te-
menni ediyorum” dedi.
“BAŞKANIMIZ VE EKİBİ MERAM İÇİN 

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR”
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı, Meram’ın yeni bir güzel-
liğinin temel atmasında bir araya 
gelindiğini ifade ederken, “Değerli 
başkanımızın şahsında tüm ekibi-
ne teşekkür ediyorum. Başkanımız 
ve ekibi Meram için gece gündüz 
çalışıyorlar. Bu şehir herşeyin en 
güzeline layık ve ter döken her-
kesten Allah razı olsun. Nasıl ki 
ülkemiz geleceğe emin adımlarla 
yürüyorsa şehrimiz de hem tarihini 
hem de kültürünü geleceğe taşıyor. 
Sadece ev değil mahallenin ihtiya-
cını karşılayacak sosyal donatılarla 
beraber pek çok alan projede yer 
alıyor. Hak sahipleri teslim alacak-
ları dairelerde huzur içinde yaşa-
yacaklar inşallah. Türkiye’nin her 
dönem yaşadığı zorluklara rağmen 
milletimiz bir ve beraber olarak her 
türlü zorluğun üstesinden geliyor. 
Türkiye yeni dönemde de çok daha 
güçlü bir şekilde yürüyüşünü de-
vam ettirecek. Konya olarak, hem-
şehrilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm 
yatırımlar için belediye başklanla-
rımızla çalışıyoruz. Projenin hayırlı 
olmasını diliyorum.” şeklinde görüş 
belirtti. 

Konuşmaların ardından dualar 
eşliğinde protokol üyelerinin buto-
na basmasıyla Aymanas Evleri ve 
camiinin temeli atıldı. 
n HABER MERKEZİ  

Bir varmış, bir 
yokmuş. Allah’ın kulu 
çokmuş. 

Evvel zamanda yol-
culuğu bırakıp, kalbur 
zaman dışında, develer 
tellal, pireler berber ol-
madan, çocuklar ana-
larının beşiğini tıngır 
mıngır sallamadan, yaş 
kemâle ermeden oku. 

Uzun zamandır düşlerim bir 
kuytuda… Sık dokunmuş ama yine 
de her an çözülüverecekmişçesine 
duran bir yüzey gibi kendini ele veren 
düşüncelerim ile, dokunduğu her 
umuda kendi hayalini sessizce işle-
yen bir yüreğin arasındaki temasta 
kendini açığa vuran bir yalnızlık rıh-
tımı bu…

Yalnızlığın en güzel hali… 
Yaşa bir destur çekip, düşünce-

ler ile geçmeli onu… Çok okumalı! 
Hayatın keşmekeşini düşünce lima-
nına demirleyip, umut kokan birkaç 
yaprağa gömülmeli… Okumalı ki 
yetersizliğini gidermeli yahut bilmez-
liğini ortaya çıkarmalı… 

Çok düşünmeli. Kemâle ermek 
yaşta değil, baştadır. Ne diyordu İlber 
Ortaylı: “Gençler, gittiğiniz okullar 
size yetmeyecek. Öyle kurgulandı-
lar. Deliler gibi kitap okuyun. Oku-
yun, güçlenin.” 

Küçükken ayakkabılarımı ilk ba-
bam bağlamıştı. O güçlü, kuvvetli, 
dağ gibi görünen adam; küçücük 
kızının önünde çöküp iki ipin ucunu 
birbirine sıkıca tutturmuştu. Düşme-
yeyim, ayakkabım ayağımdan çıkma-
sın, daha uzun yollar kat edebileyim 
diye… İlk adımlarımı işte o güçle 
atmıştım. Kendimden emindim. 
Çünkü babam benim ilk âşık oldu-
ğum adamdı. 

Günler geçip, yaş ilerledikçe o 
ayakkabıların anlattığı ders değişti. 
Yere daha sağlam basabilmem için 
benim, kitapların önünde eğilmem 
gerekiyordu. Yaş belli bir vakte kadar 
bana yoldaş olmayı seçti ve anlamını 
yitirdi. Şimdi ise geçen günlerin hatta 
senelerin bir önemi yok. Okuduğum 
kitapların ve benim hayatıma sıkıca 
attıkları düşünce bağlarına ihtiyacım 
var. 

Yaş vermez olgunluğu ya da 

bilgiyi… Zamana bı-
rakırsan, alır elinden 
çoğu şeyi… Peşinden 
koşman gerekecek bazı 
şeylerin, tutup yakasın-
dan söke söke almalı 
istediğini… “Küçük 
yaşta hayata atılıp ne 
yapacaksın” diyenlere; 
en güzel düşünce ku-
laçlarını göstermelisin 

yaşam denizinde…
Okumalısın, sadece kitapları 

değil, insanları, yaşamları, geçmişi 
okumalısın. Masallara inanıp, yerin-
de saymak yerine; kendi masalının 
başrolüne kurulmalısın. Kimse kaldı-
ramamalı seni o makamdan. Ha bir 
de! Hazıra konarak değil, tırnaklarınla 
kazıyarak bir yerlere gelmeli insan… 

Tutmalı yakasından hayatın, iste-
diğini itiraf ettirene kadar sorgusunu 
bırakmamalı… O ki bizim tek şahidi-
miz. Kim inanır ki görünmeyen me-
ziyetlere, düşlere?.. Elini attığın gibi 
kopardıkların senindir şu hayatta… 

Sevmeli, okumalı ve yazma-
lı… Hayatın merkezine bu üçlüyü 
oturtmalı. Seversen, hayata farklı 
bir boyutla, merhamet ile bakarsın. 
Okursan hayallerini, yaşanmışlıkların 
ile harmanlayıp, kendine has bir dün-
ya yaratırsın. Ve yazarsan, o dünya-
nın cümlelerini harf harf sen kâğıda 
dökersin. 

Sessizliğin sesini bilir misin? 
Ağzın hareket etmiyor iken, gözlerin 
ile baktığın o çizgilerin sana bir şey-
ler fısıldadığını… Ve gözlerinin içi 
gülerek, kocaman bir tebessüm ile 
kendini onlara bakarken bulmanın 
ilginçliğini… 

Onlar ki ilk kulaklar yerine, direk 
gönle işleyen seslerdir. Her insan 
onlara erişecek kadar şanslı değildir. 
Tabii şansını da kendisi meydana 
getirir. 

Demem o ki; okumalı, yazmalı 
ve dinlemelisin. Görmedim, duyma-
dım, bilmiyorum diyenlere inat üç 
maymunu protesto edip, üç güzel 
meziyeti farkındalık ile hayatına yer-
leştirmelisin. Unutma bu hayat senin 
hayatın ve sen faydalı olduğun kadar, 
dünyada bir iz bıraktığın zaman var-
sın. (Kendime not.)

YAŞ’A DESTUR

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Türkiye’nin illere göre 
yabancı nüfus haritasını açıkladı. 
Buna göre Türkiye’de oturma izni 
veya çalışma izni alan 919 bin 61 
yabancı uyruklu bulunuyor. Kon-
ya’da 31 Aralık 2017 tarihli Adre-
se Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde 
(ADNKS) oturma izni alan veya 
çalışma izni alan 14 bin 957 ya-
bancı uyruklu bulunuyor. Yabancı 
uyrukluların illere göre dağılımın-
da ilk sırayı 327 bin 871 ile İstan-
bul aldı. İstanbul’u 84 bin 472 ile 
Ankara ve 57 bin 423 ile Antalya 
takip etti. Yabancıların en az bu-
lunduğu iller ise 150 ile Bitlis, 164 
ile Tunceli ve 311 ile Bingöl oldu. 

İllere göre yabancıların nüfusu 
ise şöyle:  “İstanbul 327 bin 871, 
Ankara 84 bin 472, Antalya 57 bin 
423, Bursa 26 bin 198, İzmir 26 bin 
75, Samsun 20 bin 921, Mersin 17 
bin 384, Sakarya 15 bin 586, Muğ-
la 15 bin 195, Gaziantep 15 bin 52, 
Konya 14 bin 957, Eskişehir 13 bin 
953, Yalova 13 bin 160, Çorum 11 
bin 954, Aksaray 10 bin 480, Kay-
seri 10 bin 38, Adana 9 bin 396, 
Kırşehir 8 bin 829, Kütahya 8 bin 
487, Uşak 8 bin 409, Yozgat 8 bin 

245, Kocaeli 7 bin 938, Denizli 7 
bin 803, Balıkesir 7 bin 779, Trab-
zon 7 bin 630, Aydın 7 bin 317, 
Manisa 7 bin 177, Afyonkarahisar 
7 bin 66, Kahramanmaraş 6 bin 
929, Şanlıurfa 6 bin 898, Kırıkka-
le 6 bin 487, Karabük 6 bin 395, 
Ordu 6 bin 186, Isparta 5 bin 452, 
Tokat 5 bin 245, Bolu 4 bin 924, 
Kastamonu 4 bin 903, Sivas 4 bin 
790, Çankırı 4 bin 645, Çanakkale 
4 bin 552, Zonguldak 4 bin 476, 
Giresun 4 bin 428, Nevşehir 4 bin 
214, Düzce 3 bin 994, Hatay 3 bin 
800, Tekirdağ 3 bin 584, Erzincan 
3 bin 547, Malatya 3 bin 328, Er-
zurum 3 bin 218, Bilecik 3 bin 179, 
Amasya 2 bin 809, Karaman 2 bin 
583, Van 2 bin 544, Elazığ 2 bin 
501, Edirne 2 bin 363, Mardin 2 
bin 329, Niğde 2 bin 306, Sinop 
2 bin 122, Gümüşhane bin 833, 
Burdur bin 821, Kırklareli bin 557, 
Rize bin 231, Kars bin 169, Adıya-
man bin 60, Bartın 866, Kilis 832, 
Diyarbakır 801, Batman 765, Ağrı 
708, Şırnak 644, Iğdır 564, Osma-
niye 550, Artvin 521, Siirt 489, 
Bayburt 387, Muş 379, Ardahan 
377, Hakkari 356, Bingöl 311, 
Tunceli 164, Bitlis 150.”  n İHA

Oturma/çalışma izni olan
14 bin 957 yabancı var

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

 Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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Beyşehir ilçesinde arka camlarından dışarıya 
taşacak şekilde yük taşınan otomobil trafikte 
görenleri şaşkına çevirdi.  Beyşehir kent 
merkezinde, üzerinde tarhana kurutulan ve 
ilçede kargıların birleştirilmesiyle oluş-
turulan ilçe halkının ‘tarhana çiti’ olarak 
adlandırdığı yükü, katladıktan sonra otomo-
bilinin arka kapı camlarını açarak yerleştiren 
sürücü, gideceği yere kadar trafikte bu 
şekilde ilerleyince ortaya ilginç görüntüler 
çıktı. Beyşehir’de tarhana çiti, yaz döne-
minde aileler tarafından kışlık sofralarda 
tüketilmek için imal ediliyor. Evlerin önünde 
yapılan tarhanalar daha sonra hasırdan imal 
edilen yer örtü malzemesi olarak kullanılan 
tarhana çitleri üzerine yerleştirilerek güneş-
te kurutuluyor. n İHA 

Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı 
trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan 
bilgiye göre, Ramazan Yıldırım idaresin-
deki 42 BVU 29 plakalı otomobil, Beyşe-
hir-Konya Karayolu’nun 25’inci kilomet-
resinde Ali Sağöz yönetimindeki 35 HC 
5187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 
her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde 
bulunan Hüseyin Sağöz, Tülay, Kerem ve 
Zeynep Yıldırım yaralandı. Yaralılar Bey-
şehir Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı.
n AA

Otomobildeki 
yük şaşırttı 

İki otomobil
çarpıştı: 6 yaralı 

Evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam 
hayatını kaybetti. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi Derman Sokak 
üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 
Şahin Avcu (60) bahçede bulunan demir doğalgaz tesisat 
borusundaki elektrik kaçağını fark edemeyerek akıma ka-
pıldı. Avcu’yu yerde baygın halde bulan yakınları durumu 

112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam olay yerin-
deki müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şa-
hin Avcu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti. Avcu’nun cansız bedeni 
otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.  n İHA

Elektrik akımına kapılan bir kişi öldü 

Arıza yaptığı tahmin edilen 
bir otomobilin trafikte geri geri 
gittiğini görenler şaşkına döndü. 
Otomobilin geri geri giderken cep 
telefonuyla çekilen görüntüleri ise 
sosyal medyada dikkat çekiyor.  
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni 
İstanbul Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
otogar istikametinden merkez 
istikametine trafik akarken, cad-

dede geri geri ilerleyen otomobili 
görenler cep telefonlarına sarıldı. 
Aracı görüntüleyen vatandaşlar 
görüntüleri sosyal medyada pay-
laştı. Seyir halinde olan otomobil 
sürücüsünün üç tekerlekli moto-
siklete çarpmamak için küçük ma-
nevralar yapması da dikkat çekti. 
Geri geri ilerleyen sürücü bir süre 
sonra gözden kayboldu.
n İHA 

Karapınar Devlet Hastanesine 
karın ağrısı şikayetiyle başvuran 
kişi, hastanede ilk defa yapılan 
açık ameliyatla karaciğerindeki 
kistlerden kurtuldu. 

Hastanın iyi olduğunu belirten 
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hü-
seyin Babur, bu ameliyatın ilçele-
rinde ilk defa gerçekleştirildiğini 
söyledi.

Hidatik kistin Türkiye’de özel-
likle hayvancılığın yaygın olduğu 
bölgelerde sık görülen paraziter 

bir hastalık olduğunu ifade eden 
Babur, şunları kaydetti:

“Tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşan 22 yaşındaki hasta N.M, 
Karapınar Devlet Hastanesine 
başvurmuş, muayene ve tetkik-
ler sonucu karaciğerinde yaklaşık 
15 santimetrelik kist tespit edil-
miştir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. Ersin Turan ve Op. Dr. Recep 
Demirgül’ün birlikte girdikleri 
ameliyat sonucu hastanın tedavisi 
sağlanmıştır.”
n AA

Otomobil trafikte 
geri geri gitti

İlk defa hidatik kist 
ameliyatı yapıldı 

Vinç sektörü temsilcileri ile biraraya gelen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, sektörün rekabet gü-
cünü ve ihracatını artırabilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek için küme kurulabileceğini belirtti 

‘Küme ile rekabetimizi
daha da geliştirebiliriz’

Araç üstü vinç sektörü temsil-
cilerinin sorunlarını dinleyen Konya 
Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü, sektörün rekabet gücünü 
ve ihracatını artırabilmek, sorunla-
rına çözüm bulabilmek için küme 
kurulabileceğini ve bu kümeyle 
Ur-Ge projeleri başlatılabileceğini 
söyledi. 

Konya Sanayi Odası, düzenledi-
ği istişare toplantısı ile Konya’da fa-
aliyet gösteren araç üstü vinç ima-
latçılarını bir araya getirip, sektörün 
sorunlarını ele aldı. KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü, Başkan Yardım-
cısı Mustafa Veli Tekelioğlu ve 18. 
Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin 
Fatih Arıcı’nın da katıldığı toplantı-
da sektör temsilcileri sorunlarını tek 
tek dile getirdi. Toplantıda konuşan 
KSO Başkanı Memiş Kütükcü, oda-
nın sanayicilerin sorunlarını dinle-
mek ve çözüm önerileri getirmekle 
sorumlu olduğunu ifade ederek, 
“Sanayicilerimizden gelen sorunları 
dinleyip, raporlar haline getirerek 
ilgili makamlara sunuyoruz. Yerel-
de çözülebilecek sorunları yerelde, 
Türkiye genelinde çözülebilecek 
sorunları ise yine ilgili mercilere 
ileterek, bu sorunların çözüme ka-
vuşması için çalışıyoruz. Bunların 
takibini de gerçekleştiriyoruz” dedi. 

“KÜME İLE REKABETİMİZİ DAHA 
FAZLA GELİŞTİREBİLİRİZ” 

Vinç imalatçılarının sorunlarını 
kendi sektörü de olması dolayısıyla 
yakından bildiğini söyleyen Kütük-
cü, sektöre küme kurma önerisin-
de bulunarak konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Firmalarımızı daha re-
kabetçi yapmak ve ihracatlarını ar-
tırmak için neler yapabiliriz bunlara 

odaklanmalıyız. Bunu başarabilmek 
ve sorunlarımıza çözüm bulabilmek 
için de küme kurabiliriz. Küme ile 
birlikte Ur-Ge projelerini başlatabi-
lir, rekabetimizi ve ihracatımızı ar-
tıracak projeleri birlikte yapabiliriz. 
Bunu başarabilmek de, sektör tem-
silcilerimizin daha fazla ilgi göster-
mesi ile olacaktır. Çünkü sorunlar 
sadece birimizin sorunu değil, tüm 
sektör paydaşlarımızın sorunu.” 

Daha sonra konuşan KSO Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Veli Te-

kelioğlu ise, sektörün sorunlarının 
çözümü için KSO olarak her türlü 
desteği vermeye hazır oldukları-
nı söyledi. Sanayicilerden gelen 
talepleri dinlediklerini, bunları ra-
por haline getirerek ilgili mercilere 
sunduklarını ifade eden Tekelioğlu, 
sektör temsilcilerinin kendi sorun-
larına sahip çıkmasının önemine 
dikkat çekti. 

Araç üstü vinç imalatçılarının 
toplantıda dile getirdiği sorunların 
başlıcaları ise şu şekilde belirtildi: 

“İnsan kaynağı problemi, İş güven-
liği ve iş sağlığı denetlemelerinde 
yaşanan sorunlar, piyasa denetim 
gözetim yetersizliği, belgelendirme 
sorunları, TSE ile ilgili sorunlar, Av-
rupa pazarında satışı serbest olan 6 
ve 7 akslı araçların Türkiye’de satı-
şının yasak olması. 

Sektör sanayicileri ayrıca oto-
motiv sektöründeki hurda teşviki-
nin, yaş sınırı konularak makinelere 
de uygulanması.”
n İHA 

Konya İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü(AFAD) ekipleri, Kara-
pınar Eşeli mevkisinde önceki gün-
lerde oluşan obrukla ilgili inceleme 
yaptı.  AFAD yetkilisi yüksek jeoloji 
mühendisi Şükrü Arslan ve berabe-
rindeki ekip, Karapınar Eşeli mev-
kisinde önceki günlerde yaşanan 
çökmeyle oluşan obrukta inceleme 
yaptı.  Arslan, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, obruğun 70 metre 
çapında ve 50 metre derinliğin-
de olduğunu söyledi. Çökmelerin 
halen devam ettiğini ve obruğun 
büyümeye devam ettiğini belirten 
Arslan, şunları kaydetti:  “Obrukla 

ilgili tespitlerimiz yaptık. Oluşan 
obruğa rağmen tarla sahibi sula-
maya devam ediyor. Sulanmaya 
devam etmesi obruğun aktif olarak 
büyümeye devam edeceği anlamı-
na geliyor. Bununla ilgili olarak kay-
makamlık ve belediyeye yazı yazıp 
sulamanın durdurulmasını talep 
edeceğiz. Obruk çevresinin güven-
lik altına alınarak herhangi bir can 
kaybı ile mal kaybının olmaması 
için gerekli girişimlerde bulanaca-
ğız. Obrukların önüne geçilebilmesi 
için bölgede çok detaylı bir jeolojik 
çalışma gerekmektedir.”
n AA

Karapınar’da oluşan obruğu AFAD inceledi 

Konya Sanayi Odası, düzenlediği istişare toplantısı ile Konya’da faaliyet gösteren araç 
üstü vinç imalatçılarını bir araya getirip, sektörün sorunlarını ele aldı.
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Seydişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü yeni binasına taşındı.  İlçe Mü-
dürü Yavuz Ünüvar, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, çiftçilere Alaylar 2 Mahallesi’n-
deki yeni yerde hizmet vermeye başladık-
larını bildirdi. Yeni binaya geçmelerinden 
dolayı mutluluğunu dile getiren Ünüvar, 
“İlçe Müdürlüğü olarak, uzun yıllar hizmet 
verdiğimiz binada çalışırken gerek personel 
açısından, gerekse çiftçilerimize hizmet 
noktasında çeşitli zorluklarla karşılaşıyor-
duk. Kurum olarak burada üreticilerimize 
daha rahat bir ortamda etkin ve verimli bir 
şekilde hizmet vereceğiz.” dedi.
n AA

Beyşehir ilçesinde son yıllarda ‘Konya’nın 
denizi’ olarak ünlenen Beyşehir Gölü kıyı-
ları, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte 
yüzmeyi sevenlerin ilgi odağı haline geldi. 
Beyşehir kent merkezinde, göl kenarında-
ki Vuslat Parkına gelen aileler, Beyşehir 
Belediyesi tarafından oluşturulan kumsal 
alandan istifade ederek göl sularında yüz-
menin tadını çıkarıyor. Gölün tatlı sularında 
yüzerek serinlemeye çalışan aileler, yüzme-
nin keyfini çocuklarıyla beraber çıkarıyor. 
Göl kıyıları özellikle hafta sonları ve tatil 
günlerinde yüzmek ve serinlemek isteyen 
herkesin akınına uğruyor.
n İHA

Seydişehir Tarım 
yeni binasında

Göl kıyılarında
serinliyorlar

Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve dış mahallelerde 
bulunan camilerde temizlik çalışması başlattı.  Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
belediye olarak ilçe genelinde yer alan tüm cami ve iba-
dethanelerde genel temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. 
Belediye olarak cami ve mescitlerin iç ve dış mekan temiz-
liğine büyük önem verdiklerini ifade eden Özaltin, şunları 
kaydetti: “Camilerimizin halıları özel makinelerle yıkanıp 

temizlenirken, ibadethanenin tüm müştemilatında yer 
alan ayakkabılıklar, kapı, duvar, ayna ve camlar da silinerek 
genel ve kapsamlı bir temizlik faaliyeti yürütülüyor. Yine, 
cami önleri ve girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile 
tuvaletlerin de genel temizlikleri büyük bir özenle yapılıyor. 
Camilerimizde temizlik mesaisinin sona ermesinin ardın-
dan ise ortama hoş bir koku bırakması için gül suyu sıkıla-
rak faaliyet tamamlanıyor.”  n AA

Camilerde bayram öncesi temizlik

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’nde, 
Sultan İkinci Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyona başlandı

Kubbe-i Hadra’da 
restorasyon çalışması

Tasavvufta Mevlevi yolunun 
öncüsü, düşünce adamı Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin 
bulunduğu Mevlana Müzesi yerli ve 
yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 

Mevlana’nın metfun olduğu 
Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise 
Mevlana Müzesi’nin en çok dik-
kati çeken bölümünü oluşturuyor. 
Mimari yapısı, mozaik ve şekliyle 
görenleri etkileyen Kubbe-i Hadra 
1273 yılında yaptırıldı.

Kubbenin iç aksamı, kalem işi 
süslemeler, nakış, bezeme ve hat-
lardan oluşuyor.

Mevlana’nın metfun olduğu Ye-
şil Kubbe’de iç, kalem ve nakış işleri 
restorasyonu titizlikle yürütülüyor. 
Müzede 16 Haziran’da başlatılan 
restorasyonun 17 Aralık Şeb-i Arus 
törenlerine yetiştirilmesi hedefleni-
yor. 

İl Kültür ve Turizm Müdür Ab-
düssettar Yarar, Kubbe-i Hadra’nın 
iç mekanında deformelerin olduğu-
nu gördüklerini söyledi.

ÖN GÖRDÜĞÜMÜZ SÜRE 180 GÜN
Bu iç mekanda 2. Mahmut dö-

neminde yapılan restorasyonun 
ardından en kapsamlı çalışmanın 
başlatıldığını belirten Yarar, şöyle 
devam etti: “Bilim kurulunun da 
vermiş olduğu kararlar doğrultu-
sunda Kubbe-i Hadra’nın kalem işi 
süslemelerinde çok ciddi bir resto-
rasyon çalışmasına başladık. Rama-
zan ayının son haftasında başlayan 

restorasyonu Allah nasip ederse bu 
yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştire-
ceğiz. Yani öngördüğümüz süre 180 
gündür. Bu zaman içerisinde konu-
nun uzmanları hassasiyet içerisinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Tek 
tek, milim milim işlenerek restoras-
yon ve konservasyon işi tamamlana-
cak. Kubbe-i Hadra’nın, 2. Mahmut 

döneminden bu yana en kapsamlı 
restorasyonu yapılmaktadır. Ustala-
rımız çok hassas bir şekilde çalışıyor. 
Raspi adı verilen yöntem esas alına-
rak çalışmalar sürdürülmektedir.”

Yarar, müzede zamanla önemli 
restorasyon çalışmalarını sürdür-
meye devam edeceklerini dile ge-
tirerek, şunları kaydetti: “Yapılan 
çalışmalarda hatların, desenlerin 
ve geometrik şekillerin üzerindeki 
boyamaların yanlışlıkla yapıldığını, 
orijinalinden farklı olduğunu gör-
dük. Müzenin iç mekanındaki hat-
ların kontrolleri yapılacak. Restore 
edilecek durumları varsa da onları 
yaparak ziyaretçilerimize en güzel 
sunumu yapma amacındayız. Kub-
be-i Hadra’nın çinilerinde de çok 
ciddi anlamda dökülmeler mevcut. 
Bu konuda da çalışmalarımız devam 
ediyor. Önümüzdeki zaman içerisin-
de bu çinilerin yeniden imal edilerek 
yerlerine takılmasını sağlayacağız. 
Amacımız Hazreti Mevlana’nın ru-
haniyetine uygun hizmetlerin daha 
iyi yapılmasını sağlamaktır.”
n AA

Arasta Çarşısı’nda 2. etap giydirme ihalesi
Seydişehir Belediyesi tarafından 

ihalesi yapılan ve birinci etap cephe 
giydirme çalışmaları devam eden 
Arasta Çarşısı İkinci etap ihalesi 
yapılacak. Seyyid Harun Cami ve 
Çevre Kentsel Tasarım Projesi kap-
samında tarihi Arasta çarşısı cephe 
giydirme çalışmalarını ilk etap iha-
lesi Seydişehir Belediyesi tarafından 
yapılmış çalışmalara başlanmıştı. İlk 

etap çalışmalarının Eylül ayı sonla-
rında tamamlanacağını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; ilk 
etap giydirme çalışmalarımız Ban-
kalar Caddesi girişinden başlayan ve 
Arasta Çarşısı ve Leblebiciler Çarşısı 
girişinde bulunan dükkanları ile de-
vam etmektedir. Konya Valiliğine 
yaptığımız başvurular ve girişimler 
sonucunda ikinci etap cephe giydir-

me çalışmamız Hanboğazı bölge-
sinden başlayarak yukarı  Leblebi-
ciler çarşısı bölümünde de bulunan 
çok kurnalı çeşmenin  bulunduğu 
dükkanlarımızı kapsayacak” dedi.  
Başkan Tutal;Seydişehir’in en eski 
çarşılarından olan arasta çarşımız 
için hazırladığımız proje Konya Va-
liliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından onay verilmesi 

ve Seydişehir Belediyemizin yaptığı 
ihale ile başladı. Çalışmalarımız de-
vam ediyor. 

Konya Valiliği Yatırım İzleme 
Koordinasyon Başkanlığına yaptı-
ğımız ikinci başvuru da kabul edil-
di. 2. etap çalışmamızda ihalesinin 
yapılmasının ardından başlayacak” 
şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Taştaki yazını okuyamadım,
Sen kimin nesisin bilmem ki toprak,

Belli ki ahrete giden bir yolcu,
Üstünde duacın kuru bir yaprak..

Bir zamanlar sende can taşıyordun,
Dünya telaşıyla uğraşıyordun,

Oğlum kızım eşim dostum diyordun,
Nerde kaldı simdi o sevdiklerin.

Güldüğün gün oldu ağladığında,
Bir lokma aş için çalıştığında,
Varlığa yokluğa alıştığında,

Kurduğun o dünya tarumar şimdi.

Ölümsüz sanmıstın belki kendini,
Koca dünya yıkıp geçti bendini,

Vurup kırdın hüner saydın zümünü,
Belkide kırmadın hiç bir gönülü.

Tayyip der dünya bu ne yapsan boşa,
Hoş seda eyle ki gönüller coşa,,
Varlığın yokluğun yazılmaz taşa,
Dosttan gelen bir Fatiha servetin.

SAHİPSİZ MEZAR

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, 24 Temmuz Basın bayra-
mı nedeniyle yayımladığı kutlama 
mesajında, basının demokrasilerin 
olmazsa olmazlarından olduğunu 
belirterek, basın çalışanlarının bay-
ramını kutladı.

Basının demokrasi için önemli 
olduğu kadar, olmazsa olmazların-
dan olduğunu belirten CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, “Basın, 
çağdaş demokrasilerin olmazsa 
olmazıdır. İletişim özgürlüğü şef-
faf yönetim anlayışının temel yapı 
taşlarından biridir. Toplumsal de-
ğerlere saygılı, kişisel, hak ve öz-
gürlükleri temel alan tarafsız bir 
anlayışla görevini yerine getiren 
özgür basın demokrasilerin en bü-
yük güvencesi olmuştur. Çağdaş 
ve demokratik hayatın vazgeçil-
mez unsurlarından biri olan ba-
sının, kamuoyuna tarafsız, doğru 
ve hızlı biçimde bilgi ve haber ve-
rerek, toplumu aydınlatıp, meslek 
ilkelerine, kişilik haklarına saygı 
çerçevesinde çalışmalarını sür-
dürmektedir. Basın, yaşadığımız 
bölge ve tüm dünyadaki gelişme-
ler hakkında bilgi sahibi olmamızı 
sağlamaktadır. Vatandaşla devlet 
arasındaki iletişimin sağlanma-
sı, kamuoyu oluşturulması gibi 
önemli görev ve sorumluluklar 
üstlenmektedir” dedi. 

Barış Bektaş her zaman basın 
çalışanlarının yanında olduklarını 
ifade ederek, “Ülkemizin ve şeh-
rimizin sorunlarının her zaman 
takipçisi olan ve bu sorunları ta-
rafsız olarak kamuoyuna aktaran,  
zor şartlarda ve ekonomik koşullar 
içinde fedakârlık göstererek görev-
lerini en iyi şekilde yerine getiren 

basın çalışanlarımıza bizlere ver-
dikleri desteklerden dolayı teşek-
kür ediyorum. Basınımızın özgür 
olarak görevini yerine getirmesi 
için parti olarak elimizden gelen 
her türlü katkıyı her zaman verdi-
ğimiz gibi vermeye de devam ede-
ceğiz. Basının susturulduğu, haber 
alma hürriyetinin kısıtlandığı, bilgi 
edinme yollarının tıkandığı, siste-
matik oto sansürün uygulandığı 
böylesi bir dönemde, 24 Temmuz 
Basından Sansürün Kaldırılışı ve 
Basın Bayramı’nı kutlamaktan 
ne yazık ki uzağız. 24 Temmuzu; 
tutuklu gazetecilerin özgürlüğü-
ne kavuştuğu, işsiz gazetecilerin 
olmadığı, baskı ve dayatmalardan 
arınmış özgür basın ve demokra-
si için topyekun mücadele günü 
olarak algılamak gerektiğine ina-
narak, basın mensuplarımızın 24 
Temmuz Basın Bayramınızı kutlar, 
basın meslek ilkeleri doğrultusun-
da ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bi-
linçli gazetecilik anlayışıyla yapılan 
çalışmaların devamını diler, selam 
ve sevgilerimi sunarım” şeklinde 
konuştu.   n HABER MERKEZİ 

‘Basın, demokrasinin 
olmazsa olmazlarından’

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş İl Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, “Ramazan ayının son haftasında başla-
yan restorasyonu Allah nasip ederse bu yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştireceğiz” dedi.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

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

TEL: 0332 239 23 33

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

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

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

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

r VASIFSIZ PERSONELLER
Alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.
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Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

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

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

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

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

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

Kobisan 2  Sanayi Sitesi’nde bulunan  ve “Ağır Vasıta 
Yedek Parça İmalatı” yapan fabrikamıza, 

İMALAT BÖLÜMÜ İÇİN
•	 ENDÜSTRİ	MÜHENDİSİ,	
•	 İŞLEME	MERKEZİ	OPERATÖRÜ,
•	 CNC	TORNA	OPERATÖRÜ,
•	 EKSANTRİK	PRES	USTASI
•	 DÖKÜM	ÜRÜNLERE	TESVİYE	İŞLEMİ	
YAPABİLECEK	PERSONELLER	
ALINACAKTIR.

DEPO BÖLÜMÜ İÇİN
•	 PAKETLEME,		MONTAJ,	SEVKİYAT	
PERSONELİ	ALINACAKTIR.

Otogar, Cumhuriyet, Fetih Caddesi, Aydınlık Evler 
civarına servis imkanımız vardır.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MH. 10758. SOKAK KOBİSAN 2 
SAN. SİT.  NO:7 / C – 7 /D  KARATAY KONYA 
TEL : 0332 342 3563

 KONYA YILDIZI UN FABRİKASI BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

LABORATUVAR TEKNİKERİ için
• MS Office uygulamaları kullanabilen
• Vardiyalı çalışabilecek
• Askerlik ile ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

ÜRETİM ELEMANI için
• Askerlikle ilişiği bulunmayan
• Vasıflı / Vasıfsız

Yukarıdaki kriterlere uygun personel alımı 
gerçekleştirilecektir.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

KONYA YILDIZI UN GIDA İNŞ. MAK. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: TÖMEK MH. ANKARA CD. 
NO:307/1 SELÇUKLU-KONYA
İLETİŞİM: 0332 271 33 84
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Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

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

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

3 Yetiştirilmek üzere,
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA 

(EN AZ 1.902 TL)

VASIFSIZ 
PERSONEL 

alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

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

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

KAYNAKÇI
ALINACAKTIR

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

KURŞUNEL KALIP MAK. OTO. YD. PRÇ. METAL VE SAÇ İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah.Kosgeb Cad. 10644 Sok No: 61-63 Karatay - KONYA / TÜRKİYE

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

KAYNAKÇILAR
VE

MONTAJCILAR
 ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

0332 239 02 70 2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

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

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN

ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

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

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

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lojistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 
 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. 
Matbaacılar Sitesi No:1   Karatay / KONYA
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www.konyayenigun.com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

Davacı 1670****280 T.C. Kimlik numaralı EMİNE PEKCAN’ın EMİNE olan adının , “BİRCE EMİNE” 
olarak düzeltilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/531 ESAS
-İLANDIR-

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 842960

 

1 Grup Kulak Burun Boğaz Cerrahi Malzeme Alımı İhalesi 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 : 2018/362741
1-İdarenin
a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin
   Keykubad Kampüsü 42250 - SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322244240 - 3322244802
c) Elektronik Posta Adresi : selcuklutipsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Grup Kulak Burun Boğaz Cerrahi Malzeme Alımı 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1 Grup Kulak Burun Boğaz Cerrahi Malzeme Alımı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu ilgili aletler
   60 gün içerisinde teslim edilecektir. Firma cihazları ücretsiz
   olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile
   çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm
   malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin 
   Keykubad Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA Satınalma
   İhale Birimi
b) Tarihi ve saati : 16.08.2018 - 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) İstekliler, teklif edilecek cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit 
etmek amacıyla  ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orjinal katalogları ve ya benzeri tanıtım 
materyallerini ihale dosyasında bulunduracaklardır.
2) İstekliler , teknik şartnamedeki her maddeye tek tek Türkçe cevap verilecektir. Teknik 
şartnamede yer alan tüm maddeler aletlerin orijinal dokümanları üzerinde işaretlenmiş 
olmalıdır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini istekliler, ihale dosyasında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdareden döküman 
satın almak isteyenler 100 TL döküman bedelini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Vakıfbank Nalçacı Şubesi IBAN NO: TR 150001500158007290288909 nolu hesabına yatırdıktan 
sonra dekontunu idaremiz satın alma ihale birimine getirmek zorundadır. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 110 TL doküman bedelini Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Vakıfbank Nalçacı Şubesi IBAN NO: TR 150001500158007290288909 
nolu hesabına yatırdıktan sonra dekontunu (tebligat adresini, telefonunu, faksını açık ve net 
bir şekilde yazmak koşuluyla) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad 
Kampüsü 42250 Selçuklu/Konya Satınalma ihale birimine göndermek zorundadır. adresinden 
satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Vakıfbank Nalçacı Şubesi IBAN NO: TR 150001500158007290288909 nolu 
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC 
Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak 
kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin 
Keykubad Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA Satınalma İhale 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 120 (yüz yirmi) 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.

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 831640
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‘31 Temmuz yapılandırmada son fırsat’
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odasında düzen-
lenen Konya Vergi Dairesi ile isti-
şare toplantısı düzenlendi. Düzen-
lenen toplantıda meslektaşların ve 
mükelleflerin sorunlarını çözmeye 
yönelik çalışmalar ve 7143 sayı-
lı Vergi  ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Kanun hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Konya SMMM Odasında dü-
zenlenen istişare toplantısın da 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver ile Konya SMMM 
Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek 
bir araya geldi. Toplantı Gelir İda-
resi Grup Müdürleri Sayın Veysel 
Bostan, Sayın Emrah Yüksel, Sa-
yın Eyüp Yılmaz ve Konya SMMM 
Odası Yönetim Kurulu ile İlçe Tem-

silcilerinin de katılımlarıyla düzen-
lendi.

Vergi Dairesi Başkanlığı ve 
Konya SMMM Odası yetkilileri 
düzenlenen istişare toplantısında 
meslektaşların ve mükelleflerin ya-
şadıkları sorunların çözümleri ele 
alındı. Yaşanan sorunların gideril-
mesi konusunda üretilecek çözüm 
yolları görüşülen toplantıda asıl 
gündem maddesi ise 7143 Sayılı 
Yapılandırma Kanunu oldu. Borç-
lu mükelleflere büyük kolaylıklar 
ve indirimler sağlayan kanunun 
mükellefler için bir fırsat olduğuna 
dikkat çekildi.

Toplantıda sırasında bilgi ve-
ren Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, birçok kesimi 
ilgilendiren 7143 Sayılı Kanunu 
en iyi şekilde anlatmak, duymayan 
kimsenin kalmaması için çalıştıkla-

rını ve ilçeler dâhil birçok program 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 
Başkan ÜNVER; “Şirket ya da şa-
hıs adına herkes mutlaka bir borç 
sorgulaması yapmalı. Kesinleşmiş 
olan cezalarda kanunun getirdiği 
imkânlardan yararlanıp, yapılandır-
ma takvimini başlatılmalı.” diyerek 
yapılandırma takvimi ile ilgili de 
hem internet sitelerinden hem de 
vergi dairelerine gidilerek bilgi alı-
nabileceğini belirtti. Yapılandırılan 
cezanın peşin ödenmesi halinde 
gecikme zammı veya gecikme fa-
izinin yüzde 90’a yakın kısmının 
silindiğini sözlerine ekledi.

Ardın Konya SMMM Odası 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, Yapı-
landırma Kanunuyla vatandaşların 
kamuya olan borç yükü azalaca-
ğını, toplumun yapılandırmaya 
duyarlı şekilde yaklaşarak mevcut 

olan borçlarını indirimli şekilde 
ödemelerinin kendilerine fayda 
sağlayacağının altını çizdi “7143 
Sayılı Kanunla 31 Mart 2018 Tarihi 
itibariyle gecikmiş ve faiz işlemiş 
vergi borçları kanun kapsamına 
alınmıştır. Mükellefler yapılandır-
ma kanunundan her türlü vergi, 

resim ve harçların ödemelerinde 
yararlanabilecektir. 

Gecikme zammı ve faizlerin 
silinerek, peşin ve taksitler halin-
de ödeme imkanı sağlayan yapı-
landırma mükelleflerimize rahat 
bir nefes aldıracaktır. 31 Temmuz 
2018 Tarihinde son bulacak olan 

yapılandırma başvurularının bir 
an önce yapılması gerekmektedir. 
Mükelleflerimizin yapılandırma 
başvurularını son güne bırakma-
dan yapmalarını tavsiye ediyoruz.” 
diyerek başvuruların son gününün 
yaklaştığına dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ 

M1 Konya AVM yaz alışverişine 
çıkan ziyaretçilerine birbirinden gü-
zel hediyeler veriyor. 23-29 Tem-
muz süresince M1 Konya AVM’yi zi-
yaret edenler, yapacakları alışverişle 
anında hediye kazanacak.  Konya’da 
alışverişi eğlenceyle buluşturan 
M1 Konya AVM, “ Şemsiyeyi Çevir 
Hediyeyi Götür ” kampanyasıyla 
ziyaretçilerini mutlu ediyor. 23-29 
Temmuz tarihleri arasında geçerli 
olacak, kampanyaya aynı gün içeri-
sinde toplamda 300TL ve üzeri alış-
veriş yapan tüm ziyaretçiler katılabi-
lecek. Alışveriş sonrası fatura veya 
fişleriyle birlikte AVM’nin etkinlik 
alanında kurulan ekranda şemsiyeyi  
çeviren ziyaretçiler sürpriz hediye-
lerin sahibi olacak. M1 Konya AVM 
Müdürü Tamer Yılmaz, “Müşterile-

rimizin alışverişlerini  kazançlı hale 
getirmek istedik ve Şemsiyeyi Çevir 
Hediyeyi Götür kampanyasını baş-
lattık. Ziyaretçilerimize bu kampan-
ya ile harcarken kazanma fırsatı su-
nuyoruz. Tüm Konyalıları M1 Konya 
AVM’ye bekliyoruz” dedi.

KAMPANYA KOŞULLARI
*M1 konya AVM’de aynı gün 

içinde yapılan alışverişlerde geçer-
lidir.

*Kampanya stoklar ile sınırlıdır.
*Kazanılan hediyelerde değişik-

lik yapılamaz.
*Kampanya katılım hakkı aynı 

gün içinde 300 TL ve katları alışve-
rişlerde 1 kez ile sınırlıdır.

*Kampanya tarihleri arasında 1 
kişi en fazla 2 kez katılma hakkına 
sahiptir.  n HABER MERKEZİ

‘1968 Konya olayları
isyan değil, vakıadır’

Konya Aydınlar Ocağı’nda Kon-
ya Olayları’nın perde arkasını an-
latan eski sendikacı Ahmet Polat, 
“Yakalanan 50 sanıktan 22’si be-
raat ederken, 28 sanık 5-6 ay arası 
hapis ile 500’er lira para cezası ve-
rildi. Konya olayları isyan değil, bir 
vakıadır” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, 1968’de meydana gelen Konya 
Olayları gündeme geldi. Olaylara 
şahit olan ve yaşayan eski sendika-
cılardan Ahmet Polat, “Mitingden 
bir gün önce 23 Temmuz günü 
olayların çıkması, çeşitli saldırıların 
olması Konya için çok büyük bir 
şans. Ertesi gün miting gününe ge-
çilmiş olsaydı eğer daha önce hazır-
lanmış olan anayasa ve zincirlerle 
birlikte provokatörlerin de devreye 
girmesiyle Konya gençliği birbirine 
girecekti. Taksim olayı gibi bir hadi-
se olabilirdi” dedi.

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sohbette,Konya Olaylarının perde 
arkasını anlatan Ahmet Polat, daha 
önce, 1968’de Dünya’da ve Türki-
ye’de meydana gelen olaylardan ör-
nekler verdikten sonra şunları dile 
getirdi: Konya’da varlıklı insanlara 
ait 250 tane lüks arabaların lastik-
leri bir gecede kesiliyor. Yeni Konya 
gazetesi Altın Gitar Müzik Yarış-
ması düzenliyor. Ortaöğretim yö-
netmeliğinin değiştirilmesi üzerine 
Konya Lisesi’nden başlamak üzere 
öğrenciler boykot yapıp eyleme 
geçiyor ve okul okul dolaşıyorlar. 
Mücadele Birliği eylem düzenliyor 
şehrin muhtelif yerlerine afiş ası-
yorlar. Belediye afişleri kaldırıyor. 
Mücadele Birliği Konya Belediye-
si’ni bu yüzden mahkemeye verip 
1 kuruşluk tazminat davası açıyor. 
Mücadele Birliği davayı kazanıyor. 
Türkiye’de ise üniversiteler kaynı-
yor. Konya’da Vedat Demirci ölü-
yor. Cenazesini Taşkent’ten gelen 3 
bin kişi kaldırıyor. 

23 Temmuz günü çaresiz ve 
endişeli olan topluluk, “partiye, par-
tiye (işçi Partisi (İP)” komutu üzeri-
ne harekete geçip saldırgan bir top-
luluk haline geliyor. Aralarındaki 
belirli insanlar sayesinde oluyor bu 
iş. Bir grup İşçi Partisi’nde ne var ne 
yok boşaltırken bir başka grup da 
Ali Kurt’un bürosunu basıyor. Bu-
rada organize bir yönlendirme söz 
konusu. 

Ertesi gün daha önceden hazır-
lıklı oldukları anlaşılan provokatör-
ler ve görevliler değnek ve zincir-
lerle mitingi basacaklar. Buradaki 
olaylarda ne yapılması gerektiğini 
ayarlayan insanlar başkaları, pro-
vokatörler veya görevliler. İnşaat 
işleriyle uğraşan Ali Kurt büroda 
yok. Dışarıdan Muharrem Mermer 
adında bir öğretmen geliyor. Ne 
karıştırıyorsunuz demeye kalma-
dan onu yakalıyorlar, merdiven-

den aşağıya atıyorlar. Hadisede en 
ağır yaralanan da o öğretmen. İşçi 
Partisi’nden sonra şehre geliyorlar 
Kırmızı Kütüphane, Güngör Kita-
bevi, Devrim Kitabevi ile Bomanti 
Lokantasına gidiyorlar. Lokantanın 
sahibi Osman satırı çekiyor, dükkâ-
nın önüne çıkıyor ve millet gidiyor.

Gençlerin Torans baskını daayrı 
bir şey. Konya Lions Kulübü baş-
kanı Ahmet Hilmi Nalçacı ile Kon-
ya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü, 
Yeni Konya gazetesinde yazdıkları 
yazılarda birbirleriyle karşılıklı atı-
şıyorlar. Lions Kulübü hikâyesinden 
dolayı onlarda ayrı bir gerginlik ya-
ratıyor. 1968 senesinin dünyadaki 
global kafa karışıklığının gereğini 
herkes farkına vararak ya da var-
mayarak yapıyor. Bu yerler tahrip 
edildikten sonra Konya’da üç Cum-
huriyet Savcısı var. Birisi Hamza 
Turgut, diğeri Doğan Öz, öbürü de 
Fikret Doğu. Davanın görüldüğü 
mahkeme ise Asliye Ceza Mahke-
mesi. Asliye Ceza Mahkemesinin 
Hakimi İsmail Güven. İsmail Gü-
ven ise CHP’den 11. Dönem Niğde 
Milletvekili.Bu arada Asım Sözbir’in 
helvacı dükkânı gece saldırıya uğ-
ruyor ve camları kırılıyor. Aynı anda 
Orhan Özer’in babasının dükkânı da 
yakılıyor. Yâni bir sağdan bir soldan 
yapılıyor. Provokasyonlar devam 
ediyor. İnsanlar Konya’da birbirine 
girsinler diye. İllâ Konya’da bir şey 
olacak, olmalı! Konyalı İçişleri Ba-
kanı (Faruk Sükan), açıkçası Kon-
ya’da hadise çıkarmaya çalışıyor. O 
zamanki lakabı Zehir Hafiye. Adam 
ben 20 adam gönderdim, diyor. 
Ayrıca, “Nefesimiz Komünistlerin 
ensesinde” diyor. Ondan sonra da 
bakan şoförü komünist çıkıyor.”

Konya Olaylarından dolayı dö-
nemin Başbakanı Demirel’in “Hür-
riyetten bunalananlar var” diye 
beyanat verdiğini, gazetelerin ise; 
“Konya gençliği galeyana geldi”, 
“Şehirde dün gece tahripler oldu”, 
“Genelev basıldı” şeklinde manşet 
attıklarını belirten Polat,yakalanan 
ve yargılanan, dört saat süren karar 
duruşmasından sonra50 sanıktan 
22’sinin beraat ettiğini, 28 sanığın 
da 5-6 ay arası hapis ile 500’er lira 
para cezası verildiğini söyledi. Ceza-
ların daha sonra 647 Sayılı Kanuna 
göre paraya çevrildiğini ifade etti.
n HABER MERKEZİ 

İçeriçumra ve Tahtalı Mahallelerini ziyaret eden ve vatandaşlarla buluşan Çumra Beledi-
ye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, 25 yılda yapılmayan hizmetlerin hayata geçtiğini söyledi

‘25 yılda yapılmayan
hizmetleri yaptık’

Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz, mahalle ziyaret-
leri kapsamında İçeriçumra ve 
Tahtalı mahallelerini ziyaret etti. 
İçeriçumra Mahallesinde vatan-
daşlarla sohbet eden sıkıntılarını 
dinleyen ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde verdikleri destekten 
dolayı vatandaşlara teşekkür eden 
başkan Oğuz’un ikinci durağı tari-
hi 1200’lü yıllara dayanan Tahtalı 
mahallesi oldu. 

İçeriçumra Mahallesinde ger-
çekleşen ziyaret sırasında Pazar 
yeri, düğün salonu, yollar, park, fi-
danlık ve prestij cadde başta olmak 
üzere yapılan hizmetlerden dolayı 
vatandaşlar Başkan Oğuz’a teşek-
kür eden mahalle halkı bu dönem 
yapılan hizmetlerin son 25 yılda ya-
pılmadığını söyledi. 

Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz’un ikinci durağı ta-
rihi 1200 yıllara dayanan ve Çum-
ra’ya 60 km uzaklıkta olan en uzak 
mahallesi oldu. 

Tahtalı mahallesini ziyaret eden 
başkan Oğuz’a Tahtalı mahalle 
muhtarı Hüseyin Çıtlık; ben 2014 
yılı seçimlerinde mahalle muhta-
rı olarak göreve geldim. Göreve 
geldiğim süre içerisinde Çumra 
Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 
tarafına büyük hizmetler aldığımıza 
inanıyorum. Çöp konteynerlarımız 
geldi, Parkımız yapıldı, yollarımız 
yapıldı, 20 yıllık içme suyu sorunu-

muz çözüme kavuştu ve şimdide 
köy konağımız yapılıyor ben Çumra 
Belediye Başkanımız Dr.Mehmet 
Oğuz başta olmak üzere önceki 
dönem Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Konya Milletvekilimiz Tahir 
Akyürek, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay’a teşekkür ederim” dedi. 

Oğuz, “Tahtalı mahallemizde-
yiz ilçemize en uzak olan ama gönül 
bağımızın en yakın olduğu mahal-
lelerimizden birisidir burası Büyük-

şehir yasasıyla birlikte ilçe merkezi-
mize 60 km mesafede olan en uzak 
mahallemize ne kadar hizmet gö-
türülebileceğini dönem içerisinde 
göstermiş olduk. Gerek Büyükşehir 
Belediyemizin mahalle içerisindeki 
park çalışması ve 20 yıllık su soru-
nunun çözülmüş olması gerek İlçe 
Belediyemizin mahallemizin içeri-
sindeki tüm yolların asfaltlanması 
ve İlçe Beledimizin bütçesinden 
yaptırdığımız Mahalle Konağımı-
zın da inşaatının devam ediyor 

olmasıdır. Tahtalı mahallemiz 60 
km uzaklıkta tarihteki adı ise Tahtı 
Ali, Ali kadının tahtının olduğu yer 
tarihi 1200’lü yıllara dayanmakta-
dır. İnşallah hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Bu çalışmalarımızda biz-
lere destek veren İl Teşkilatımıza, 
önceki ve yeni milletvekillerimize, 
İlçe Teşkilatımıza teşekkür ediyo-
rum. 53 Mahallemiz var her yerde 
çalışmalarımız devam ediyor, et-
meye de devam edecek” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ 

M1 AVM’den müşterilerine hediye fırsatı

Ahmet Polat 

Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, mahalle ziyaretleri kapsamında İçeriçumra ve Tahtalı mahallelerini ziyaret etti. 
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 Geçtiğimiz cumartesi günü Bü-
yük Selçuklu Eğitim ve Kültür Vak-
fının programında davetliler arasın 
da idim. Davete katıldım ve gördüm 
ki programa ilgi oldukça büyüktü. 
Programın Şeref misafir İstanbul’un 
saygın ailelerinden olan Topbaş ai-
lesi mensuplarından Osman Nuri 
Topbaş Hoca Efendi idi. Program 
Kur ‘an tilavetiyle başladı. Kur’an 
tilavetini gerçekleştiren seste özel 
konuklar arasındandı. Aziz Mahmut 
Hüdai Camiinin imamı muhteşem 
okuyuşu ile gönüllerin pasını temiz-
ledi. 

Semaya  Alak ve Fecr sureleri 
yükseldi. İnsan öylesine mest olu-
yordu ki sıcak ve kalabalığa rağmen 
insanlar kendilerini ayetlerin huzuru-

na bırakmışlardı.
         Daha sona mikrofona 

Sayın Topbaş hoca efendi geçti 
temmuz ayı içerisinde bulunmamız 
itibari ile 15 temmuz şehitlerini ha-
tırlattı. Gerçekleşen hadiseyi zalimlik 
olarak değerlendirdi ve darbecilerin 
asıl zalimliği kendilerine yaptığını 
dünya ve ahiretlerini kararttıklarını 
belirtti. Şehitlerin acılarının burada 
kaldığından bahsederek ailelerine ve 
Türk milletine sabırlar diledi.

        Mütevazılık göstererek 
kendi cümleleriyle konuşmak yeri-
ne okunan ayetlerden bahsetmeyi 
tercih etti. Alak süresi üzerinde dur-
du yapılan her işin Allah adı ile ya-
pılması gerektiği, insana  acziyetini 
belirten ayetler üzerinde durdu. Fecr 

süresinde ise yetimin 
hakkı konusu konu 
başlıkları arasındaydı. 
Bolluk içindeki nimet-
lere rahmet yetimi 
gözetemedigimizin 
vurgusu yapıldı. Ayette 
geçen yetim hakkının 
yalnızca maddi kısmın-
dan ibaret olmadığı 
manevî olarak da so-
rumlu olduğumuza vurgu yapıldı. 
Örneğin bir yetime en azından 10 
dakikada olsa ahlak ve kişilik yapı-
sının gelişmesi, vatan duygularının 
oluşması adına zaman ayrılması 

gerektiği ve bu zaman 
diliminde samimi olun-
ması tavsiyeleri veril-
di. Örnekler arasında 
peygamber efendimiz 
ve Zeyd’ın ilişkisi arasın-
daki bağda vardı. Toplu-
mumuzda ki her yetim 
ve sahipsiz çocuğun 
önemi, ihtiyaç duyduğu 
peygamber efendimizin 

örnek gösterdiği ilgiye değinildi. 
Ameller üzerinde yetim hakkının et-
kisi anlatıldı.

       Fecr süresinde bahsi 
geçen Semud ve Ad kavminin 

akıbeti ve çağımız insanlarının ben-
zerlikleri. Her iki kavimin ilahlık tas-
ladıkları hâlde Uzaktan gelen derin 
bir sayha ile helâk oldukları konu-
şuldu. Ne kadar da ibretlik değil mi 
bir tıp doktorunun yıllarca kanser 
üzerine araştırma yapması, çözüm 
yolu araması, tedavi metotları geliş-
tirmesine rağmen  kendisinin de bu 
hastalığa yenik düşmesi gibi

Ne kadarda ibretlik bir hadise. 
Konuşmalar sırasında en çok bu 
iki kavmin vasıfları ve günümüz 
modern insanları karşılaştırıldık 
farketmeden, ne kadar çok kendi-
mize güveniyoruz sağlam düzenler 
kuruyoruz sanki onunda bir düzen-
leyicisi yokmuş gibi. Firavunda bu 
konuşmadan nasibini alanlardandı. 

Firavunlaşan modern insanlarda.
         Konuşmanın sonunda 

ise hakiki müminlere müjde vardı. 
‘’Ey itminana ermiş nefis Rabbin 
senden razı sende ondan razı bir 
biçimde gir cennete’’. Yaradan zayıf 
noktalarımızı ve bunları giderme şif-
relerini verdikten sonra (yetim hakkı 
gözetme, vermeye teşvik etme ve 
heva heveslere kapılma) cennet te-
minatını veriyordu. En güzel makam 
rıza makamı ile müjdeliyor vesse-
lam.

      Oldukça bereketli bir 
programdı, istifade ettik ve buradan 
programı düzenleyen ve emeği ge-
çen herkese teşekkür edip rıza ma-
kamında buluşmak temennisiyle…. 

YETİMİN HAKKI BENİM KURTULUŞUMDU!!

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Karaman’da boş arsadaki otların 
tutuşması sonucu çıkan yangın, ya-
kınlardaki bir eve sıçramadan itfai-
ye tarafından söndürüldü. Yangın, 
Çeltek Mahallesi 438. Sokak’ta çıktı. 

Alınan bilgiye göre, tek katlı ahşap 
evin bitişiğinde bulunan boş arsa-
daki kuru otlar henüz bilinmeyen bir 
nedenle tutuştu. Alevlerin rüzgarın-
da etkisiyle bir anda büyümesi üzeri-

ne mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi 
arayarak yardım istedi. Kısa sürede 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 
alevleri ahşap eve sıçramadan sön-
dürdü. İtfaiye, bir süre yanan kuru 

otlarda soğutma çalışması yaptı. İt-
faiye, kuru otların sigara veya cam 
parçalarının mercek görevi yapması 
sonucu tutuşmuş olabileceğini belir-
ledi.  n İHA

Biri oyaladı, diğeri 
kasayı soydu

Konya’da uyuşturucu 
operasyonu: 3 gözaltı

Direksiyon başında kalp
krizi geçiren sürücü öldü  

Bir konfeksiyon mağazasına 
gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini 
oyalarken, diğeri ise kasadaki para-
ları ve cep telefonunu çaldı. O anlar 
ise güvenlik kameralarına yansıdı.  
Olay, 21 Temmuz günü merkez 
Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi’n-
de meydana geldi. Alışveriş yapma 
bahanesiyle konfeksiyon mağazası-
na gelen bir kişi, iş yeri sahibi ka-
dına iyi derece Türkçe bilmediğini 
belirtip, işyerinin önündeki kıya-
fetlerden almak istediğini söyledi. 
İş yeri sahibi de bu kişiyle birlikte 

dışarı çıktı. Bu sırada iş yerine gelen 
başka bir kişi de etrafı kontrol ettik-
ten sonra, kasadaki ve kadının çan-
tasındaki paralar ile tezgahtaki cep 
telefonunu alıp çıktı. Kadını oyala-
yan diğer kişi de alışveriş yapma-
dan ayrıldı. O anlar ise güvenlik ka-
merası görüntülerine yansıdı. İçeri 
girdiğinde para ve cep telefonunun 
çalındığını fark eden iş yeri sahibi 
polise haber verdi. Polis, 3 bin 500 
lira değerinde para ve cep telefonu-
nu çalan şüphelileri yakalamak için 
çalışma başlattı. n DHA

Kadınhanı ilçesinde uyuştu-
rucu ticareti yaptığı ileri sürülen 
3 kişi, polis tarafından gözaltına 
alındı. Kadınhanı İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuş-
turucu ticareti yaptığı iddia edilen 
şebekeye yönelik yaklaşık 4 ay 
süren teknik ve fiziki takibin ardın-
dan bugün operasyon düzenledi. 
Operasyonda İsmail K., Mehmet B. 
ve Yaşar E. gözaltına alındı. Evde 

yapılan aramada 13 gram esrar, 11 
gram skunk ve 343 adet uyuşturu-
cu hap ele geçirildi. Şebeke üyesi 
olduğu ileri sürülen şüphelilerden 
G.M.’nin yakalanması için çalışma-
nın sürdüğü, diğer şüpheli F.B.’nin 
de 3 gün önce askere gittiği belirtil-
di. Gözaltına alınan 3 kişi, yapılan 
sorgunun ardından adliyeye sevk 
edildi.
n DHA

Ereğli ilçesinde, direksiyon 
başında kalp krizi geçiren Osman 
Karacadağ (55), hayatını kaybetti. 
Olay, saat 17.00 sıralarında Çöm-
lekçi Mahallesi İvriz Yolu mevkiin-
de meydana geldi. Osman Karaca-
dağ, 42 AAJ 83 plakalı otomobiliyle 
İvriz yönüne gittiği sırada aniden 
fenalaştı. Otomobil, fenalaşan sü-

rücüsünün direksiyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu yolun solundaki 
şarampole düştü. Çevredekiler ta-
rafından çağrılan ambulansla Ereğ-
li Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve 
kalp krizi geçirdiği belirlenen Ka-
racadağ, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı.
n DHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de ilk kez hayata geçirdikle-
ri “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile rehabilite edilen köpekleri sahiplendirdiklerini söyledi

Büyükşehir’den Gönüllü 
Hayvan Dostları Projesi 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de 
ilk olan “Gönüllü Hayvan Dostları 
Projesi” ile örnek bir çalışma yürüt-
tüklerini söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz 
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde sağlık kontrolleri, 
bakımları ve aşıları yapılan hayvan-
ların kırsaldaki mahallelerde belirle-
nen gönüllülere sahiplendirildiğini 
söyledi. 

Gönüllü Hayvan Dostları Pro-
jesi’nin Türkiye’ye örnek bir pro-
je olduğunu kaydeden Altay, “Bu 
projemiz ile hayvanlarımız sıcak bir 
yuvaya kavuşuyor. Yine proje ile 
köylerimizde vatandaşımızın hem 
geçimlerine katkı sağlıyoruz hem 
de hayvanlarımızın aile ortamında 
hayatlarını devam ettirmelerini sağ-
lıyoruz. Bugüne kadar 2 binin üze-
rinde köpeğimiz bu şekilde sahiple-
nildi. Amacımız 5 bine ulaşmak. Bu 
projenin Türkiye’ye yayılmasını arzu 
ediyoruz” dedi. 
GÖNÜLLÜLER PROJEDEN MEMNUN 

Şehrin kırsal mahallelerinde 
hayvan sahiplenen gönüllüler ise, 
hayvanları çok sevdiklerini belir-
terek, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından verilen imkanın çok önemli 
olduğunu ifade ettiler. Belediye ta-
rafından hayvanların kontrolünün, 
gerekli sağlık taramalarının ve hay-
vanların giderinin düzenli olarak 
yapıldığını kaydeden gönüllüler, 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler. 

HAYVANLARA SICAK BİR YUVA 
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin sokak hayvanları için kalıcı 

çözüm ürettiği Gönüllü Hayvan 
Dostları Projesi ile şehir merkezinde 
ilçe belediyeleri tarafından toplana-
rak Konya Büyükşehir Belediyesi 
Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde sağlık kont-
rolleri yapılan, üremeleri kontrol 
altına alınan, aşılanan, kulak küpesi 
ve çipi takılan köpekler, Konya ili 

kırsalındaki mahallelerde belirlenen 
gönüllülere sahiplendiriliyor. Her 
gönüllünün en fazla 3 adet köpek 
sahiplenebildiği projede, sahiplen-
dirme sonrası bakım uygunluk kont-
rolü, sağlık ve aşı hizmetleri de ve-
riliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri 
hayvanların giderlerinde kullanmak 
üzere her köpek için aylık 100 lira 

destek ödeniyor. 
“E-PATİ” İLE SÜREKLİ TAKİP 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

“e-pati” programı ile sahiplendirilen 
hayvanların periyodik kontrollerini, 
gelişim durumlarını, aşılarını, gıda 
desteklemelerini web sayfaları ve 
uygulamalar yardımı ile sürekli takip 
ediyor.  n HABER MERKEZİ 

Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü



Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD), 1990 yılında bir 
grup genç iş insanı tarafından İstan-
bul’da kurulan bir sivil toplum örgü-
tü. Kuruluşundan kısa süre sonra, 
sermaye girişimlerinin İstanbul’da 
yoğunlaştığı, Anadolu girişimcile-
rinin henüz sesinin duyulmadığı 
o yıllarda, Türkiye’nin her yerinde 
şubeleşerek organizasyon ağını tüm 
Türkiye’ye yayan MÜSİAD, bugün 
yurtiçinde 87, yurtdışında ise 73 ül-
kede 197 irtibat noktası ile yaklaşık 
olarak 1.600.000 kişiye istihdam 
sağlayan 50.000 işletmeyi temsil 
eden dünyanın en etkin ve en yay-
gın STK’sı konumunda.

MÜSİAD Konya ise, bu büyük 
yapının en büyük ve etkin şubesi. 
1993 yılında, MÜSİAD’ın Türki-
ye’de açılan ilk şubelerinden birisi 
olarak faaliyete başlayan MÜSİAD 
Konya, aradan geçen 25 yılda, gerek 
kurumsal yapısıyla, gerekse ortaya 
koyduğu faaliyetleri ile Konya’nın 
ekonomik ve sosyal hayatında hatırı 
sayılır bir yer edindi. MÜSİAD’ın ba-
şarısını ve hedeflerini MÜSİAD Kon-
ya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Faruk Okka ile konuştuk. 

Kaç üyeniz bulunmaktadır? Üyeler 
ile birlikte ne tür çalışmalar da 

bulundunuz?
MÜSİAD Konya Şubemizin bu-

gün itibariyle 400’e yakın üyesi bu-
lunmaktadır. 

Güçlü bir kurumsal yapıya ve et-
kin bir üye potansiyeline sahip olan 
MÜSİAD Konya, üyelerinin kurum-
sal vizyonlarına ulaşmalarını sağla-

mak misyonuyla hareket etmekte 
ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışında 
ticari hacimlerini artırmalarına yö-
nelik çalışmalar yapmaktadır.

Bununla birlikte, MÜSİAD Kon-
ya, sadece bir işadamı derneği olma-
nın ötesinde, şehrimizin yaşanabilir 
ve örnek bir şehir olması için de pro-
jeler üretmektedir. Öyle ki hazırladı-
ğı birçok proje devlet projesi haline 
dönüşerek şehrimiz için bir kazanç 
oluşturmuştur.
Derneğinizin genel amaçları nelerdir? 
Gelişen Türkiye’de konumunuzu nasıl 

görüyorsunuz?
MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışında 

düzenlediği organizasyonlar, üyeleri 
arasında kurduğu güçlü dostluk ve 
işbirlikleriyle, etkileşimde bulun-
duğu insan sayısını her geçen gün 
artırmaktadır. MÜSİAD, dünyanın 
her bir noktasında teşkilatlanmaya 
devam eden MÜSİAD, yürüttüğü 
etkili ticaret diplomasisiyle giderek 
güçlenen bir sermaye platformudur.

Biz de, MÜSİAD Konya olarak 
Büyük Türkiye olma yolunda üret-
meye ve istihdama, ara vermeden 
devam ediyoruz. Bu çerçevede eko-
nomimizde yaşanan gelişmelere 
destek olmak ve ihracat oranlarına 
katkı sağlamak için yeni pazar ara-
yışlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 
“Hedef Afrika” sloganıyla hareket 
ederek Afrika ülkeleriyle ekonomi 
ve kültür başta olmak üzere ilişki-
lerimizi her alanda artırmaya çalışı-
yoruz.

Mayıs ayı içerisinde, odalarımız-
la birlikte “Türkiye-Afrika Ekonomi 

Forumu”  programını gerçekleş-
tirdik. Bu program, bu güne kadar 
Konya’da gerçekleştirilen en büyük 
Ekonomi Forumu ve B2B platfor-

mu oldu. 33 Afrika ülkesinin Bü-
yükelçilerini, Afrikalı Bakanları ve 
150 kişilik Afrikalı iş adamı heyetini 
şehrimizde ağırladık. 2 gün süren 
programımızda fabrika gezileri ve 

fuar ziyareti de gerçekleştirdik. Ay-
rıca toplantımızda, Konya’dan ve 
diğer illerden katılan 300’ün üzerin-
de Türk iş adamı, yaklaşık 1000’in 

üzerinde iş görüşmesi gerçekleştir-
di. İnanıyoruz ki, bu programımız 
başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz 
ekonomisine ve Afrika ile olan ilişki-
lerimize ciddi anlamda katkı sağla-

yacaktır. 
Yapılanmanızı nasıl 

oluşturdunuz? Türkiye, özelinde 
Konya’da çalışmalarınızı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
MÜSİAD olarak bundan 28 yıl 

önce, iş dünyasında erdemi ve yük-
sek ahlakı temel alan bir yapıyı inşa 
etme inancıyla yola çıktık. Kuruldu-
ğumuz günden bu yana, bu inancı-
mızdan da değerlerimizden hiçbir 
zaman ödün vermedik. Çünkü biz, 
ticaretin para kazanmaktan, ser-
maye artırmaktan ibaret olmadığını 
savunuyoruz.Her zaman daha faz-
la insana temas etmenin, dili, dini, 
ırkı ne olursa olsun temas ettiğimiz 
insanlara destek olmanın kıymetini 
anlatmak için çabalıyoruz.MÜSİ-
AD’ın dünya çapında ulaştığı nokta-
ya baktığımızda, ne kadar doğru bir 
yolda ilerlediğimizi gururla görüyo-
ruz.

Ülkemizin kazanımlarının ko-
runup, yoluna devam etmesi, Kon-
ya’mızın projelerinin tamamlanarak 
ve artırılarak sürdürülebilmesi kuş-
kusuz hepimizin bir borcudur ve 
bizlere sorumluluk yüklemektedir. 
MÜSİAD Konya olarak, üyelerimize 
ve şehrimize değer katacak her pro-
jenin arkasındayız ve yeni projeler 
üretmeye devam edeceğiz. 

Son olarak eklemek istedikleriniz 
nelerdir? 

Ülkemiz bir seçim sürecinden 
yeni çıktı. 24 Haziran seçimleri, 
çıktığımız Büyük Türkiye yolunda 
ülkemiz adına oldukça önemliydi. 
Halkımız, bu seçimde de güçlü Tür-

kiye’den, güçlü liderden, istikrardan, 
adaletten ve kalkınmadan yana oyu-
nu kullandı.

Seçim öncesi ve sırasında yapı-
lan bütün siyasi manipülasyonlara 
ve seçim sonuçlarına dair uyandı-
rılmaya çalışılan şüphelere rağmen, 
halkımız çok büyük bir katılımla 
tercihini ortaya koymuş, huzur ve 
sükûnetle sonuçlandırılan seçimler; 
bütün dünyaya Türkiye’nin kendi 
seçimini kendisinin yapacağını ka-
nıtlamıştır. MÜSİAD Konya olarak, 
seçim sonuçlarının ve yeni dönemin 
ülkemiz için hayırlı olmasını diliyo-
ruz.

Diğer yandan, Haziran ayı içeri-
sinde, Türkiye’nin 2018 yılı ilk çey-
rek büyüme oranı TÜİK tarafından 
%7,4 olarak açıklandı. Bildiğiniz gibi 
2017 yılı da aynı oranda büyüme ile 
tamamlanmıştı. Bu da, Türkiye’nin 
büyümesinin tesadüf olmadığını 
gösteriyor.

MÜSİAD Konya olarak, ülke-
mizin Büyük Türkiye hedeflerine 
ulaşacağına olan inancımız tamdır. 
Ülkemizin kalkınmasının yolu, alın 
teri ile ve akıl teri ile üretmekten ve 
ihracattan geçmektedir. Bu günden 
itibaren ülke gündeminin ilk mad-
desi ekonomi olmalıdır. Bu süreçte, 
sanayici ve işadamlarımız, yeni bir 
motivasyonla, yatırıma ve üretime 
devam edecektir. Yeni dönemde, 
ekonomi yönetiminin de üretimi, 
istihdamı ve ihracatı önceleyecek 
şekilde yapısal reformları biran önce 
gerçekleştirmesini bekliyoruz.
n RASİM ATALAY
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MÜSİAD Konya, üyelerinin kurumsal vizyonlarına ulaş-
malarını sağlamak misyonuyla hareket etmekte ve 

üyelerinin yurt içi ve yurt dışında ticari hacimlerini artır-
malarına yönelik çalışmalar yapmaktadır”

“

1990 yılında bir grup genç iş insanı tarafından İstanbul’da kurulan MÜSİAD, iş adamlarına yol göstermeye devam ediyor.  MÜSİAD Konya Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD’ın hazırladığı birçok proje devlet projesi haline dönüşerek şehrimiz için bir kazanç oluşturmuştur” dedi

‘Türkiye’ye değer katıyoruz’

1993 yılında, MÜSİAD’ın Türkiye’de açılan ilk şubelerinden birisi olarak faaliyete başlayan MÜSİAD Konya, aradan geçen 25 yılda, gerek kurumsal yapısıyla, gerekse ortaya koyduğu faaliyetleri ile Konya’nın ekonomik ve sosyal hayatında hatırı sayılır bir yer edindi.

 MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD olarak 
bundan 28 yıl önce, iş dünyasında erdemi ve yüksek ahlakı temel alan bir yapıyı 

inşa etme inancıyla yola çıktık. Kurulduğumuz günden bu yana, bu inancımızdan da 
değerlerimizden hiçbir zaman ödün vermedik” dedi.
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Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bur-
saspor’da, yeşil-beyazlı futbolcuların yüzleri gülüyor. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap 
kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren ye-
şil-beyazlılar, hazırlık maçında Afyon Stadyumu’nda 
karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etmişti. Bur-
saspor’lu oyuncular, dün sabah saatlerinde günün 
ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Samet 
Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 
1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordi-
nasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda 
oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra 
çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölüm-
de yarı sahada çift kale maç yaptı. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor’un yeni transferi Aydın Karabulut takımın Bo-
lu’daki kampına katılarak çalışmalara başladı. Yeni 
sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren kırmızı-beyazlı 
ekip çalışmalarına kampının 14. gününde sabah saat-
lerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direk-
tör Tamer Tuna yönetimde yapılan antrenman, kondis-
yon ve denge çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha 
sonra dar ve geniş alanda oyun oynayarak idmanı ta-
mamladı. Antrenmanda yeni transfer Aydın Karabulut 
da yer aldı. 
n İHA

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, anlaşmaya 
vardığı Sırp futbolcu Zoran Tosic’in takımıyla oyna-
dığı maçta sakatlanması üzerine bu transferi askıya 
aldı. Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürer-
ken, yönetim forvet hattı için arayışlarını sürdürüyor. 
Teknik Direktör Erol Bulut’un forvete takviye istemesi 
üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son 
olarak Sırbistan’ın Partizan takımında forma giyen 
Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. 
Ancak bu futbolcu takımıyla oynadığı hazırlık maçında 
ayağından ciddi şekilde sakatlanınca Malatya ekibi 
transferi durdurduğunu açıkladı. Başkan Adil Gevrek, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tosic transferinde 
bir noktaya kadar geldik ama önceki gün aldığımız 
haber takımıyla oynadığı maçta bir sakatlığı olmuş. Bu 
sakatlığını ciddi olduğunu öğrendik ve bundan dolayı 
bu transferi durdurduk. Aldığımız bilgi sakatlığın ciddi 
olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde. 
Bizde bu yüzden geri adım atmak zorunda kaldık” diye 
konuştu. 
n İHA

Bursaspor’da 
yüzler gülüyor

Aydın Karabulut 
idmanlara başladı

Malatyaspor, Zoran 
transferinden vazgeçti

Borçlar dağları aştı!
Türk futbolunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu 10 milyar liraya 
yaklaştı. Kulüplerin geride kalan aylarda açıklanan mali tabloları ve başkanlarının beyanlarına göre 

8,7 milyar lira olan toplam borç, son iki aydaki kur artışları ve faizlerle 9,5 milyar lirayı geçti

4 takım arasında en fazla borç Fener-
bahçe’de bulunuyor. Toplam 10 milyar lira-
ya yaklaşan borçlarda sarı-lacivertli kulübün 
payı 3,5 milyar lira durumunda. Fenerbah-
çe’yi 2,8 milyar lira ile Galatasaray izlerken, 
Beşiktaş’ın borcu 2,1 milyar lira civarında. 
Trabzonspor Kulübünün borcu da 1,1 milyar 
lirayı buluyor.

GELİRLER TEMLİKLİ
Borçları kur ve faiz nedeniyle her geçen 

gün artan kulüpler gelirlerinden de faydalana-
mıyor. Spor kulübü yöneticileri, yapılan borç-
lara karşılık gelecek 5 yıldaki gelirlerin büyük 
çoğunluğunu finans kuruluşlarına temlik ola-
rak vermiş durumda. Kulüplerin taşınmaz mal 
varlıklarının büyük kısmı da ipotek veya rehin 
olarak başka kuruluşlarda bulunuyor. Kulüp-
ler; tribün, loca, yayın, Spor Toto’dan alınan 
pay ve mağaza gelirleri gibi birçok kalemi 

bankalara temlik ettirdiği için kullanamıyor.
TRANSFERDE KEMER SIKMA DÖNEMİ
Büyük maddi sıkıntı içindeki “Dört büyük-

ler” bu sezon transferde kemer sıkma politika-
sı izliyor. Fikret Orman başkanlığında geçen 
yıllarda “Feda” diyerek ciddi bir yapılanmaya 
giden ve izlediği transfer politikası sonrasın-
da başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, son 
dönemde oyuncu satışlarından ciddi gelirler 
elde etti. Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk 
kovalayacak olan siyah-beyazlılar, Türkiye’yi 
UEFA Avrupa Ligi’nde de temsil edecek. Bu 
sezon kadrosundaki önemli isimleri ciddi 
rakamlara elden çıkaran Beşiktaş’ta birkaç 
oyuncunun da gitme ihtimali bulunuyor. Si-
yah-beyazlılar, buna rağmen şimdiye kadar 
kadrosuna genç oyuncular Dorukhan Toköz ve 
Güven Yalçın haricinde takviye yapmadı.

Son 10 yılda aldığı yıldız oyuncularla 

adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, genç-
lere yöneldi. Başkanlığa Ali Koç’un gelmesi-
nin ardından Fransız sportif direktör Damien 
Comolli yönetiminde yeniden yapılanmaya 
giden sarı-lacivertliler, transfer döneminde 
genç futbolcular Berke Özer, Barış Alıcı ve 
Ferdi Kadıoğlu’nu renklerine bağladı.

Geride kalan sezonu şampiyon tamamla-
yan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan 
katılım hakkı elde eden Galatasaray da diğer 
iki kulüp gibi transfer dönemini sakin geçiri-
yor.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık 
olarak forma giyen Japon oyuncu Yuto Naga-
tomu’nun bonservisini alan sarı-kırmızılılar, 
İngiltere’nin Everton Kulübünden Henry On-
yekuru’yu kiraladı. Galatasaray, Türk oyuncu 
olarak sözleşmesi elinde bulunan Muğdat 
Çelik’i kadrosuna kattı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti 
düşün oyunculara yönelen Trabzonspor ise 
şimdiye kadar İranlı futbolcu Vahid Amiri’yi 
transfer etti.

KULÜPLER, UEFA KISKACINDA
UEFA, kulüplerdeki mali disiplini sağla-

mak için sıkı tedbirler uyguluyor. Türk kulüp-
lerinin mali verilerini yakından takip eden 
UEFA Finansal Kontrol Kurulunun Beşiktaş’a 
uyguladığı kısıtlamalar yeni sona erdi.  Fe-
nerbahçe ve Trabzonspor’un mali disiplin 
uygulamaları sürerken, Galatasaray da geçen 
aylarda UEFA ile yeni anlaşma imzaladı. Sa-
rı-kırmızılılar, sürdürülebilir bir finansal yapı 
için sıkı tedbirlere maruz kaldı. Kulüplere, 
elde ettikleri bonservis geliri kadar transfer 
harcaması yapabilme, kadro ve bütçe kısıtla-
ması gibi yaptırımlar uygulanıyor.
n AA

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turunun 
ilk maçında Beşiktaş, bugün Faroe Adaları 
temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek. Sezona erken baş-
layan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun ilk 
resmi karşılaşmasına bugün çıkacak. Si-
yah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön 
Eleme Turu’nda yarın Gundadalur Staydu-
mu’nda TSİ 21.00’de Faroe Adaları temsil-
cisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek. Mücadeleyi Ukrayna Fut-
bol Federasyonu’ndan Evgeni Aranovskiy 
yönetecek. Aranovskiy’in yardımcılıklarını 
Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak yapa-
cak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise 
Vitaliy Romanov olacak. Daha önce Türk 
ve Faroe Adaları temsilcileri 6 kez karşı 
karşıya gelirken bu maçların tamamını 
Türk takımları kazandı. 

CEBELİTARIK VE KARADAĞ 
EKİPLERİNİ ELEDİ 

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde eş-
leştiği B36 Torshavn, turnuvaya ön eleme 
turundan başladı. Oynadığı ilk turda Cebe-
litarık ekibi St Josephs’ı, 1. ön eleme tu-
runda da Karadağ temsilcisi OFK Titograd 
eleyen Torshavn, siyah-beyazlıların rakibi 
oldu. Oynadığı dört karşılaşmada 4 gol 
atan Faroe Adaları temsilcisi, kalesinde de 
3 gol gördü. 

5 BİN KİŞİLİK STADYUMDA OYNUYOR 
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’n-

da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Faroe 
Adaları temsilcisi Torshavn, maçlarını 5 
bin kişilik Gundadalur Stadyumu’nda oynu-
yor. 1911 yılında inşa edilen bu stadyumun 
zemini suni çimden oluşuyor. Beşiktaş, 
stadyumun suni çim olmasından dolayı 
İstanbul’daki son hazırlık çalışmasını Ful-
ya’da bulunan ve zemini suni çim olan Hak-
kı Yeten Tesisleri’nde gerçekleştirdi. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına 
kısa bir süre kala 18 takımından sadece 
Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı tek-
nik direktör hazırlıklarını sürdürmeyi ter-
cih etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 
Süper Lig takımları bir yandan da trans-
fer çalışmalarına devam ediyor. Ligin 
başlamasına kısa bir süre kala 18 takım, 
teknik direktörlerini belirledi. Takımlar, 
geçtiğimiz sezonlara göre bu sene de 
tercihlerini Türk teknik adamlardan yana 
kullandı. Bu takımlarından içerisinde sa-
dece Fenerbahçe ve Akhisarpsor yabancı 
antrenörlerle lige başlayacak. 

FENERBAHÇE VE AKHİSAR’I 
YABANCILAR ÇALIŞTIRACAK 

Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü’nün 
başına geçmesinin ardından teknik di-
rektör koltuğuna getirilen Hollandalı 

çalıştırıcı Phillip Cocu ve önümüzdeki 
sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek 
olan Akhisarspor’un Teknik Direktör Saf-
fet Susic, Süper Lig’deki yabancı teknik 
adamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiği-
miz sezon Aykut Kocaman ile birlikte yeni 
sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ligi 
ikinci sırada bitirmişti. 2017-2018 sezo-
nuna Okan Buruk ile başlayan ve müthiş 
bir sezon geçiren Akhisarpor ise sezonun 
sonunda Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. 
GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 TAKIM YABANCI 

ANTRENÖRLE LİGE BAŞLADI 
Spor Toto Süper Lig’deki diğer 16 

takım ise yerli hoca tercihinde bulundu. 
Geçtiğimiz sezon 3 takım lige yabancı 
antrenörler başlamıştı. Yabancı teknik 
direktörlerle lige start veren Galatasaray, 
Bursaspor ve Alanyaspor, sezon bitme-

den yerli teknik adamlara döndü. 
Süper Lig’deki takımları yeni sezona 

hazırlayan antrenörler şu şekilde:  Gala-
tasaray: Fatih Terim 

Fenerbahçe: Phillip Cocu (Hollanda), 
Beşiktaş: Şenol Güneş, Trabzonspor: 
Ünal Karaman, 

Bursaspor: Samet Aybaba, Kasım-
paşa: Kemal Özdeş, Başakşehir: Abdul-
lah Avcı, Ankaragücü: İsmail Kartal, Göz-
tepe: Bayram Bektaş, Konyaspor: Rıza 
Çalımbay, Sivasspor: Tamer Tuna, An-
talyaspor: Bülent Korkmaz, Akhisarspor: 
Safet Susic (Bosna Hersek), BB Erzu-
rumspor: Mehmet Altıparmak, Yeni Ma-
latyaspor: Erol Bulut, Çaykur Rizespor: 
İbrahim Üzülmez, Kayserispor: Ertuğrul 
Sağlam, Alanyaspor: Mesut Bakkal.
n İHA

Türkiye’de iki takımı yabancılar çalıştıracak

Beşiktaş’ın Avrupa macerası başlıyor
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 
futbol turnuvası düzenlendi. Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde, 
amatör ligde mücadele veren Huğluspor Futbol Kulübü yönetimi 
tarafından düzenlenen futbol turnuvası başladı. Huğluspor Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sandal, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Selçuk Üniversitesi halı sahasında gerçekleştirilen tur-
nuvanın bu yıl ikincisini organize ettiklerini söyledi. Turnuvaya 14 
takımının katıldığını belirten Sandal, “Geleneksel hale getirdiğimiz 
bu turnuvayla 15 Temmuz şehitlerimizi daima hatırlamış olacağız. 
Ayrıca, gençleri kötü alışkanlıklar yerine spora yönlendirmek isti-
yoruz. Turnuvaya, Beyşehir merkezin yanı sıra, Üzümlü ve Gencek 
mahallelerimizden de olmak üzere 14 takım katılıyor. Fair play eş-
liğinde güzel bir turnuva geçmesini diliyoruz. Katılan tüm takımlara 
başarılar diliyoruz.” diye konuştu.
n AA

 Seydişehir Belediye Güreş Takımı, jeotermal havuz suyunda 
antrenman hazırlıklarını sürdürüyor. 10-15 Ağustos tarihlerinde 
kalkınma şenliklerinde ikincisi yapılacak yağlı güreşler öncesi 
Belediye Güreş Takımı pehlivanları, hazırlıklarını termal havuzda 
sürdürüyor. Belediye Güreş Takımı’nda 70 güreşçi yer alıyor. Spor-
cular şenliklere hazırlanırken, hem eğleniyor hem çalışmalarına 
devam ediyor. 
n AA

Beyşehir’de 15 Temmuz 
Turnuvası düzenlendi

Güreşçiler hem eğleniyor 
hem antrenman yapıyor

Kasırga’ya teklif yağıyor!
U11 ve U12 takımları ile Macaristan’da düzenlenen Kaposvar Cup’a katılarak Konya ve Türkiye’yi temsil eden Kasırga Spor ta-
kımı, U12 kategorisinde şampiyon olurken, U11 kategorisinde de 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. Kasırga Spor antrenörü 

Emre Demirölmez yaptığı açıklamalarda, Süper Lig ekiplerinin oyuncularına transfer teklifinde bulunulduğunu ifade etti

DMD Sportif Organizasyonları 
sponsorluğunda katıldığı Kaposvar 
Cup’da birçok yurt dışı kulübü geri-
de bırakarak şampiyon olan Kasırga 
Spor U12 takımı Türkiye’yi en iyi şe-
kilde temsil etmeyi başardı. Kasırga 
Spor Futbol Okulları Sportif Direktörü 
Emre Demirölmez yaptığı açıklama-
da, “2018 yılı içerisinde bu turnuvada 
dahil katıldığımız 7. özel turnuva oldu. 
Hepsinden başarı ile ayrılmanın mut-
luluğu içindeyiz. Ancak bu turnuvanın 
yurt dışında olması ve İstiklal Marşı-
mızı okutabilmemiz bizim için ayrı 
bir gurur kaynağıydı. Emeklerimizin 
karşılığını alıyoruz. Amacımız yetiş-
tirdiğimiz sporcuları profesyonel ve 
alt yapıya önem veren iyi takımlara 
gönderebilmek” dedi.

GÜÇLÜ VE CİDDİ
 TAKIMLARI YENDİK

Kasırga Spor Futbol Okulları 

Sportif Direktörü Emre Demirölmez, 
Macaristan’da yapılan turnuvanın 
ardından açıklamalarda bulundu. De-
mirölmez, oyunculara Süper Lig ekip-
lerinin transfer teklifinde bulunduğunu 
belirtirken, Konya’dan destek gelme-
mesine üzüldüklerini sözlerine ekledi. 
İşte Demirölmez’in açıklamaları…

“Kasırgaspor Kulübü olarak 6-13 
Temmuz tarihileri arasında Macaris-
tan’da düzenlenen Kaposvar Cup Tur-
nuvası’na U11 ve U12 olmak üzere iki 
ayrı takım olarak katıldık. Toplamda 
24 sporcu ve 3 antrenör olarak Macar-
sitan’da yer aldık. Burada U12 takımı-
mız şampiyon olurken, U11 takımımız 
yarı finalde yenilerek turnuvayı üçün-
cü olarak tamamladı. Özellikle 2006 
takımımız bu sene içerisinde çok 
önemli başarılara imza attı. İlk olarak 
Antalya’da Ocak ayında katıldığımız 
turnuvada birçok profesyonel takım 

altyapılarının bulunduğu turnuvada 
final oynama başarısı gösterdiler. 
Finalde Fenerbahçe ile karşılaştık ve 
1-0 kaybettik. Daha sonra Çanakka-
le Şehitleri Kupası’nda ve İstanbul 
Cup’ta şampiyon olduk. Bu katıldığı-
mız turnuvalarda çok güçlü ve ciddi 
takımlar vardı. Galatasaray, Başakşe-
hir ve Sivasspor gibi önemli takımları 
yenmeyi başardık. 2006 takımımı çok 
kaliteli bir jenerasyon oldu. Uzun yıl-
lar boyunca böyle jenerasyon yakala-
mak çok bir iş.”

‘SÜPER LİG TAKIMLARINA 
KAZANDIRACAĞIZ’

“2006 takımımızdan 7-8 tane 
sporcumuzu İstanbul takımları istiyor 
ancak biz henüz yaşları küçük olduğu 
için erken olduğunu düşünüyoruz ve 
göndermeme kararı aldık. İlerleyen 
zamanlarda umarım ki bu çocukları-
mızı Süper Lig takımlarının altyapıla-

rına kazandırmayı planlıyoruz. Ama-
cımız zaten oyuncu yetiştirmek. Ama 
bunun doğru zamanda doğru yerde 
olmasını istiyoruz.”

‘İKİ OYUNCUMUZ OLSA 
ŞAMPİYON OLURDUK’

“Macaristan’daki turnuvada 2007 
takımımız üçüncü oldu. Bu jenerasyo-
numuz da çok kaliteli oyunculardan 
kurulu. Bu takımdan iki önemli oyun-
cumuzu Macaristan’a götüremedik. 
Onları da takıma dahil edebilsek ora-
da rahatlıkla şampiyon olabilirdik.” 

‘YURTDIŞINA EĞİTİM 
VERMEYE GİDECEĞİZ’

“Yurtdışındaki turnuvalarda elde 
ettiğimiz başarılardan çok sevindiri-
ci olan şey ise, orada Filistin Futbol 
Academi ve bir Romanya ekibi olan 
CZ Atletic 4 takımını yöneticilerini 
bizi kendi futbol kulüplerine eğitim 

vermek için davet etmeleri oldu. 
Yani bu demek oluyor ki; ilerleyen 
dönemlerde Filistin ve Romanya’da 
bu takımlara eğitim vermek üzere gi-
deceğiz. Bizim futbol anlayışımızdan 
çok etkilendiklerini söylediler. Kısa 
süreli de olsa oraya giderek hem 
antrenörlere hem sporculara eğitim 
vermeye gideceğiz. Bu bizim için çok 
büyük bir gurur kaynağı oldu.” 

‘DESTEK GÖRMEMEK 
BİZİ ÜZDÜ’

“Macaristan’da İstiklal Mar-
şı’mızı dinleterek, bayrağımızı dal-
galandırdık. Çok iyi takımları yene-
rek şampiyon olduk. Bu Konya için 
de çok güzel bir olay. Ancak biz oraya 
giderken hiçbir kurumdan maddi ve 
manevi destek alamadık. Belediye 
ve gençlik spora yazı yazmamıza 
rağmen destek alamadık. Sadece 
Türkiye’de her kulübün sezon başın-

da aldığı desteklerden faydalandık. 
Maddi olarak sıkıntı yaşadık. Biz sa-
dece Konya’yı değil Türkiye’yi temsil 
eden bir ekip olarak Macaristan’da 
yer aldık. Durum böyle olunca bizi 
derinden üzdü. Eğer destek olmuş 
olsalar destekledikleri takım yurt-
dışında şampiyon olacaktı. Bu da 
kendileri için büyük kazanç olurdu. 
Basında da çok az yer bulmamız bizi 
üzdü. Ama biz bunlara takılı kalma-
dan yolumuza devam edeceğiz. Ben 
hiçbir zaman işin skor kısmında ol-
madım. Doğru eğitim verilmeden 
alınan başarılar her zaman için kısa 
sürelidir. Kasırgaspor genel itibari 
ile doğru oyun oynuyor. Takip edil-
diğinde de karşılığında güzel skorlar 
elde ediyor. Ekip olarak iyi yoldayız. 
İlerleyen zamanlarda daha da başa-
rılı olacağımızı düşünüyorum.”
n MUHAMMED SAYDAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlı-
ğı arasında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen 
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme 
Projesi kapsamında 2.etap çalışmaları başladı. Sağlık-
lı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor 
yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere 
yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek 
onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan 

yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlen-
dirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağla-
mak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora 
Yönlendirme Projesi kapsamında Selçuklu, Meram ve 
Karatay ilçelerinde taranan 12 bin çocuk arasından se-
çilen 1.100 çocuğu kapsayan 2.etap çalışmalarında, ço-
cukların koordinasyon gelişimlerini sağlayacak fiziksel 
etkinlikler yapılıyor. n SPOR SERVİSİ

Atletizm U-18 Avrupa Şampiyona-
sı’nda Milli Takım halinde ikinci olan 
Konyalı sporcularından İlyas Çanakçı, 
Kaan Gacar ve antrenör Tuğba Hadi 
Yurdaer, Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. 05-08 
Temmuz 2018 tarihleri arasında Maca-
ristan’da yapılan U-18 Avrupa Şampiyo-
nası İsveç Bayrak Yarışında 200 metre-
de koşan Kaan Gacar ve 400 metrede 
koşan İlyas Çanakçı’nın yer aldığı Milli 
Takım 1.53,84 dereceyle Türkiye rekoru 
kırarak şampiyonayı ikincilikle tamam-
ladı. Ayrıca 400 metreyi beşincilikle 
tamamlayan İlyas Çanakçı Ekim ayın-
da Arjantin’de yapılacak olan Gençlik 
Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Avrupa Şampiyonası’nda başarı-
lı sonuçlar elde eden sporcuları tebrik 
ederek başarı dileklerinde bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Sportif yetenek taramasında 2. etap başladı Milli atletlerden Ömer Ersöz’e ziyaret

Temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, resmi sitesinden yaptığı açıklama 
ile Basın Bayramı’nı kutladı. Yapılan 
açıklamada, “Türk basınında sansürün 
kaldırılmasının 110. yıl dönümünde basın 
mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler 
ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimiz-
le kutluyoruz. Kulüp Başkanımız Mehmet 
Güney, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “ Zor şartlar altında ve 
büyük bir özveri ile görevlerini en iyi şekil-
de yapmaya çalışan, demokratik toplumun 
en önemli güvencelerinden birisi olan, 
halkı doğru ve objektif bilgelerle aydınla-
tan ve bu uğurda hizmet veren tüm basın 
mensuplarını tebrik eder, 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten 
dileklerimle kutlarım” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Başkan
Güney’den 
basına kutlama



Atiker Konyaspor’un golcü ismi Jaho-
vic Hollanda kampını değerlendirdi. Hol-
landa kampının son derece faydalı geçtiği-
ni ve hazırlık maçlarıyla eksiklerini görme 
imkanı bulduklarını ifade eden golcü Adis 
Jahovic, B.B. Erzurumspor maçına kadar 
en hazır hale gelmek istediklerini söyledi.

 Atiker Konyaspor’un Hollanda’da ger-
çekleştirdiği ikinci etap kamp hazırlıklarını 
değerlendiren Adis Jahovic, “Şu an kamp 
yaptığımız otel güzel, çalışma imkanları-
mız gayet iyi. Bazen antrenmanlara bisik-
let ile gidip geliyoruz. 4 güzel maçımız var 
kamp döneminde. Bu maçlarda hataları-
mızın neler olduğunu ve nerede olduğumu-
zu görmek istiyoruz. Takımımıza katılan ve 
transfer olan yeni arkadaşlarımız var. 

Onların takımımıza uyum sağlaması adına 
oynayacağımız hazırlık maçlarının önemi 
çok büyük. Hazırlık dönemimiz iyi geçi-
yor. Allah’a şükür sakat oyuncumuz yok. 
Sadece Petar Filipovic var ve onun da en 
kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz. 
Ümit ediyorum ki lige kadar olan zamanda 
güzel şeyler yapıp B.B. Erzurumspor ma-
çına hazırlanmış olacağız. Çünkü sezonun 
başlamasına kısa bir süre kaldı” derken, 
taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Onları 
bu sezon tüm maçlarımızda geçtiğimiz yıl-
dan daha fazla olarak tribünlerde görmek 
istiyoruz. Onlar bizim itici gücümüz. Bizi 
yalnız bırakmasınlar” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Jahovic: Taraftar bizi 
yalnız bırakmasın

Çok izlenen bir Türk komedi filminin 
damga vuran repliklerinden biridir. Filmin 
kahramanı kendine özgü jest ve mimikle-
ri ile yabancı dostunu (Braveheart filmine 
atıfla) gaza getirmeye çalışır: Benimle mi-
sin İskoçyalı!

Filmde İskoçyalı onunla olmaz ama 
Konyaspor taraftarı İskoçyalı artık bizim-
le. Sosyal medyada Konyaspor sevgisini 
gösteren paylaşımları Konyaspor tarafta-
rının ilgisini çeken Dean Guild, Konya’ya 
geldi. Binlerce kilometre ötede filizlenen 
Konyaspor sevgisini de Konya Yenigün 
Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz’a 
anlattı.

YEŞİL BEYAZ RENKLERİN TILSIMI
Türkiye ile tanışmasının uzun yıllar 

önce tatile gelmesi ile olduğunu belirten 
İskoç Konyasporlu, “İsmim Dean Guild. 
İskoçyalıyım Uzun süre önce Marmaris’e 

tatile geldim ve bu ülkeyi çok sevdim. Her 
yıl tatile Türkiye’ye geliyorum. Bir süre 
sonra Türk futbolunu merak ettim ve takip 
etmeye başladım. Renklerinden dolayı da 
Konyaspor’a sempati duydum” dedi.

CELTİC ETKİSİ
İskoçya’da sıkı bir Celtic taraftarı ol-

duğunu belirten Dean Guild, “Süper Lig’i 
izlemeye başlayınca dikkatimi Konyaspor 
çekti. Çünkü ben İskaçya’da sıkı bir Celtic 
taraftarıyım. Renklerinden dolayı Kon-
yaspor daha çok ilgimi çekti. 

Hem de Konyaspor’un çok başarılı ol-
duğu sezonlardı. 

Bu şekilde Konyasporlu oldum. Sosyal 
medyada da bu sevgimi dile getirdim. Bu 
da Konyaspor taraftarının ilgisini çekti. 
Aramızda çok sıcak bir bağ oluştu” ifade-
lerini kullandı.

TARAFTARLAR DAVET ETTİ

Bu yıl yine Marmaris’e tatile geldiğini, 
Türkiye’de olduğunu öğrenen Konyasporlu 
taraftarların kendisini Konya’ya davet etti-
ğini belirten Dean Guild, “Konya büyük ve 
çok güzel bir şehir. Çok beğendim. Stad-
yumu ve müzeyi gezdik. Çok etkilendim” 
diye konuştu.

İSKOÇ LİGİ DAHA HIZLI
Son olarak Konyaspor’un ve Celtic’in 

köklü takımlar olduğunu ancak Türkiye 
ile İskoçya futbolu arasında fark olduğunu 
belirtti. Türk futbolunun daha çok mücade-
leye dayalı olduğunu belirten Dean Guild, 
“İskoç futbolu daha hızlı ve tempolu. 

İkisini de izlemek zevkli. Konyaspor ta-
raftarı ile Celtic taraftarını birbirine benze-
tiyorum. İkisi de çok ateşli. Konyaspor’un 
Celtic stilinde bir forması olmasını çok is-
terim” dedi
n SPOR SERVİSİ

Ve o İskoçyalı bizimle: Dean Guild

RPS

Atiker Konyaspor, uzun süredir gündemini meşgul 
eden Aminu Umar ve Musa Çağıran transferinde mutlu 
sona ulaşamadı. Transfer hakkında açıklamalar ya-
pan  Çaykur Rizespor’un kulüp başkanı Hasan Kemal 
Yardımcı, Aminu Umar ve Musa için kulüpleri ile an-
laştıklarını belirtti.

Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmele-
rin devam ettiğinin altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü 
yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar Aminu’nun kira-
lık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son 
bir görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökme-
yi planladıklarını sözlerine ekledi.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı teknik direktör Mehmet Yıldırım U16 milli 
takım antrenörlüğüne getirildi.

Atiker Konyaspor alt yapısının Türk futboluna ka-
zandırdığı ve uzun yıllar Süper Lig’de oynadıktan sonra 
teknik direktörlük kariyerine başlayan Mehmet Yıldı-
rım, Konyaspor’da antrenörlük yapmış ve bir dönem 
de Anadolu Selçukspor’u çalıştırmıştı. 

Konya Yenigün Gazetesi’nde  köşe yazarlığı da 
yapan başarılı teknik adam son olarak U16 milli takı-
mının başına getirildi. Yıldırım, Türkiye Futbol Gelişim 
Direktörü ve Genç Milli Takımlar SorumlusuTolunay 
Kafkas’ın yırdımcılığını yürütüyordu.  n SPOR SERVİSİ

İkinci etap kamp hazırlıkları için bulunduğu Hollan-
da Arnhem’de ikinci özel maçında bugün (26 Temmuz 
Perşembe günü) Hollanda Eredivise’den Ajax ile karşı-
laşacak Atiker Konyaspor, dünü yaptığı tek antrenman-
la değerlendirdi.

 İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcıla-
rından Abbas Kılınç ve As Başkanlardan Osman Ko-
çak’ın da izlediği antrenman koşu ve ısınma hareket-
leri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti.

 Oyuncular daha sonra tam sahada çift kale maç 
yaptı.

 Antrenman açma-germe hareketleri ile sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

Musa ve Umar 
Rizespor yolunda 

Milli takıma Konyalı 
teknik direktör

Konyaspor günü tek 
antrenmanla bitirdi

Hesaplar inceleniyor!
Atiker Konyaspor’un yönetimi kulüp hesaplarının eskiye yönelik incelemesi için düğmeye bastı. Anadolu Kartalı’nın 
yeni başkanı Hilmi Kulluk’un bizzat ilgilendiği incelemede, kulübün özellikle geçen sezon olmak üzere bütün hesap-

ları inceleniyor. İncelemeden çıkacak sonucun kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağı ise merak konusu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un önceki gün kamuoyuna 
yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Fenerbahçe’nin borcu-
nun söylenenden çok daha yüksek olduğunun ortaya çıkması, 
hatta kulübün çok büyük ekonomik tehdit altında bulunması 
gözleri Süper Lig kulüplerinin ekonomik durumuna çevirdi. 
Tahmini rakamlarla bütün kulüplerin toplam borcu 10 milyar li-
rayı geçerken, camialar adım adım yok olmaya doğru gidiyor. 

KONYASPOR’UN BORCU NE KADAR?
Atiker Konyaspor’un son yapılan genel kurulunda verilen 

bilgiye göre yeşil beyazlıların toplam borcunun 30 milyon lira 
olduğu ifade edilmişti. Ancak yeni yönetim tarafından hala 
bu bilgi teyit edilmiş değil. İddialara göre eski yönetim tara-
fından verilen 30 milyon rakamının çok üzerinde bir borç söz 
konusu. Konyaspor yönetiminin transfer sezonunun ardından 
Konyaspor’un mali durumu ile ilgili kapsamlı bir açıklama yap-
ması bekleniyor.

BORÇLANARAK AYAKTA KALMA DÖNEMİ BİTTİ
Süper Lig kulüplerinin borçlarının sürdürülemez noktaya 

ulaşması spor camiasını tedirgin ediyor. Sürekli borçlanarak 
büyük hedefler peşinde koşan asırlık camialar batma tehlikesi 
ile karşı karşıya. Bu ekonomik bunalımdan çıkmanın tek şartı 
ise ekstra kaynak oluşturmak. Önümüzdeki dönemlerde bütün 
kulüplerin zorunlu olarak alt yapıdan çıkardıkları oyunculara ve 
genç oyuncu transferlerine yönelmesi bekleniyor.

GİRDAPTAN İLK ÇIKAN KONYASPOR’DU
Süper Lig kulüplerinin içine düştüğü ekonomik girdaptan 

ilk etkilenen kulüplerden biri Konyaspor’du. 2011’de o döne-
me göre yüksek bir borç yükü ile bir alt lige düşen yeşil be-
yazlılar, daha sonra alt yapısından çıkardığı oyuncular ve cüzi 
transferlerle Süper Lig’e yeniden yükseldi. Ekonomik disiplinle 
Süper Lig’de de devam eden yeşil beyazlılar, oyuncu satışları 
ve sportif başarı ile geçen sezon başında kasasında para olan 
ve borçsuz bir kulüp haline gelmişti. 

KISA SÜREDE YENİDEN BORÇLU YAPI
Başarısız bir sezon geçiren ve büyük transfer hamlesi boşa 

çıkan Atiker Konyaspor sadece bir sezonda yeniden borçlu 
bir kulüp haline geldi. Menajer transferlerine ödenen milyon 
eurolar nedeniyle yeniden ekonomisi bozulan Konyaspor’un 
yeni yönetiminin bu konuda hassas davranması taraftarının 
takdirini topluyor.

HESAPLAR İNCELENİYOR
Atiker Konyaspor yönetimi özellikle geçen sezon başta ol-

mak üzere geçmişe yönelik hesapları inceliyor. Kulübün gelir 
durumunu, yapılan harcamaları tek tek inceleten Konyaspor 
Başkanı Hilmi Kulluk’un, mali konular konusunda çok hassas 
olduğu gelen bilgiler arasında. Yapılan incelemenin tamam-
lanmasının ardından herhangi bir şaibeli durum olup olmadığı 
ortaya çıkacak. Sonuçların kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılma-
yacağı ise merak konusu.
n SPOR SERVİSİ


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

