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05 Türkiye’nin gündemi 
ekonomi olmalı 14

‘Yönetici
atamalarında 

mülakat kaldırılmalı’ 13 Kuzuyu çöp 
kutusuna atmışlar

n HABERİ SAYFA 3’TE

İNSÜLİN DİRENCİNE 
KARŞI DOĞAL DESTEK 

SAFA TARIM, KAN
BAĞIŞINA DESTEK VERDİ

Zade Vital’den doğal yağ önerisi

Yöneticiler ve personel kan bağışında bulundu

İnsülin direnci, insülinin dolaşım-
da bulunmasına rağmen glukoz, 
yağ ve protein metabolizmasın-
daki biyolojik etkilerini göstere-
memesidir. Peki insülün diren-
cinin hangi hastalıklar ile bağı 
var? İnsülin direncini kırmak için 
neler yapılmalı? Zade Vital insülin 
direncine karşı Çörek Otu Yağıve 
Chia Tohumu Yağı’nı öneriyor. 

Safa Tarım yöneticileri ve personeli, sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında kan bağışında bulundu. Safa Tarım A.Ş. 
Yönetimi Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Kan vermeyi 
kendimiz için bir ibadet, bir görev saymamız gerektiğini 
düşünüyorum” dedi

YAŞAM KALİTESİ ŞEHİR 
İSTİŞARELERİ İLE ARTACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Şehir İstişareleri programında vatandaşlarla bir araya gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  
“Ortak akıl yönetimi ile Konyamızın yaşam kalitesini artırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TEŞehir Parkı’nda 
nilüfer şöleni 

Meram’da sohbet 
günleri başladı 

Karatay Şehir Parkı’nda bulunan 
Türkiye’nin en büyük biyolojik gö-
letinde açan nilüferler büyülüyor. 
Kendi kendini temizleyebilme 
özelliğine sahip 12 Bin 500 m2’lik 
biyolojik gölet nilüfer çiçeklerine 
ev sahipliği yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 17’DA 

Meram Belediyesi tarafından 
hizmete açılan Fahrünnisa Hatun 
Kültür Merkezi’nde Salı günle-
ri, Kapu Camii Baş İmam Hatibi 
Ünver Güngör ile “Ser Levha Ha-
disler Kitabından Sohbetler” adlı 
program gerçekleştiriliyor.
n HABERİ SAYFA 15’TE 

Konya’ya yeni
Başsavcı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 
Birinci Dairesinin HSK Birinci Da-
iresi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı 
Ana Kararnamelerini tamamladı. 
Kararnameye göre Antalya Cum-
huriyet Başsavcısı Ramazan Sol-
maz, Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığına atandı.  n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Bedelli askerlik
hassas bir konu’

“Bedelli askerlik konusu özel bir 
konu, hassas bir konudur.” diyen 
MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Vatan savunmasını ak-
satacak ve riske sokacak manevi 
veya moral çöküntüye müsamaha 
gösterilmemelidir” dedi.
n HABERİ SAYFA 16’DA 

Çelikkayalar AVM, TOKİ şubesini yeniledi

Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri TOKİ Şubesi yenilenen yüzüyle hizmete girdi. 
Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü Ali Kaya, bin 200 metre kare olan 
TOKİ Şubesinin, yenilendiğini ve 2 bin 500 metrekare alanda hizmet vereceğini dile 
getirdi. Kaya, “17 olan mağaza sayımızı ilerleyen dönemlerde 20’ye çıkaracağız. 
Konya halkına destek veren Çelikkayalar bu şehrin markasıdır. Bizim patronumuz 
siz değerli müşterilerimizsiniz” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE 

Borcunuz olabilir!
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Yapılandırma Kanunu’nun 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sona 

ereceğini hatırlatarak, “Borçlarınızı sorgulayın, vatandaşları ilgilendiren birçok husus var” dedi
“BORÇ YÜKÜ AZALACAK”

Yapılandırma kanunu ile vatandaşların kamuya 
olan borç yükünün azalacağını da dile getiren Ün-
ver, “Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit 
ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca in-
dirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödene-
bilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Daha önce 
unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için piş-
manlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları ger-
çek duruma kayıtlı hale getirilecek” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘MUTLAKA  BORÇ 
SORGULAMASI YAPIN’

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver,  
7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgi verdi.  
Ünver, “Tüm vatandaşlarımız mükellef olsun veya 
olmasın mutlaka bir borç sorgulaması yapsınlar. 
Kanun kapsamında sadece vergi mükelleflerine il-
gilendiren hususlar değil, vatandaşları ilgilendiren 
birçok husus var” dedi 

Selçuklu Belediyesi tarafından tarihe yolculuğun en iyi organi-
zasyonlarından biri olan “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzin-
de” projesinde üçüncü etap tamamlandı. Bilecik ve Söğüt’e 
yapılan ziyaret turlarında üç etabın sonunda 3800 kişi organi-
zasyondan yararlandı. 
Gezi kapsamında 3800 Selçuklu Torunu ecdada dua için Bile-
cik ve Söğüt’e gitti.

Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde projesinde üçüncü etabı 
tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,”Selçuklu Beledi-
yesi olarak ismimizi aldığımız Kadim Selçuklu Medeniyetine 
olan vefa borcumuzu her fırsatta hatırlıyor, ecdadı tanımak ve 
tanıtmak için çalışıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Selçuklu torunları 
ecdada dua etti

Musa Kazım Ünver
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Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 31 Temmuz 
2018 tarihi itibariyle sona ereceğini belirterek, “Vatandaşları ilgilendiren birçok husus var. Mutlaka borç sorgulaması yapsınlar” dedi

‘Borç sorgulaması mutlaka yapılmalı!’
Konya Vergi Dairesi Başkanı 

Musa Kazım Ünver ve Grup Müdür-
leri Emrah Yalçın ile Veysel Bostan 
gazetemizi ziyaret ederek 7143 sa-
yılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun hakkında bilgilere yer 
verdi. Ziyaret esnasında Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Hasan Ayhan’da hazır bulundu. 
7143 saylı Yapılandırma Kanu-
nunun son gününün 31 Temmuz 
2018 olduğuna dikkat çeken Vergi 
Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, 
vatandaşlara uyarılarda bulunarak, 
“7143 sayılı Yapılandırma Kanunun 
son günü 31 Temmuz 2018 olup, 
tüm vatandaşlarımız mükellef olsun 
veya olmasın mutlaka bir borç sor-
gulaması yapsınlar. Kanun kapsa-
mında sadece vergi mükelleflerine 
ilgilendiren hususlar değil, vatan-
daşları ilgilendiren birçok husus var. 
Borç sorgulamasının ardında kanun 
kapsamına giren borcun tespiti du-
rumunda da biran önce son günü 
beklemeksizin müracaat etsinler. 
Seçeneklerde ise bizim vatandaşlara 
önerimiz; peşin ödeme seçeneğini 
seçmeleridir. Peşin ödeme seçeneği-
ni seçmeleri halinde yurt içi fiyat en-
deksinin yüzde 90’nı silinmektedir” 
diye konuştu. 

“KAMUYA OLAN
 BORÇ YÜKÜ AZALACAK”

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, yapılandırma 
kanunu ile vatandaşların kamuya 
olan borç yükünün azalacağını dile 
getirerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “7143 sayılı Vergi ve diğer bazı 
alacakların yeniden yapılandırılması 
ile bazı kanunlarda değişiklik yapıl-
masına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 
girmişti. Yapılandırma kanunuy-
la vatandaşlarımızın kamuya olan 

borç yükü azalacak. Yapılandırılan 
borçların peşin veya ilk iki taksit öde-
me süresi içinde ödenmesi halinde 
ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar 
taksitler halinde ödenebilecek. Ver-
gi ihtilafları sonlandırılacak. Devam 
eden vergi incelemeleri için kanun-
dan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl 
beyanları artırılarak vergi inceleme-
sine muhatap olunmayacak. Daha 
önce unutulmuş, eksik beyan edil-
miş vergiler için pişmanlık beyanı 
yapılabilecek. İşletme kayıtları ger-
çek duruma kayıtlı hale getirilecek. 
Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli 
tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı 
imkanlarla milli ekonomiye kazan-
dırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı 
kanunlar kapsamında yapılandırılan 
ve ödemeleri devam eden alacakla-
rın tamamının ilk taksit veya ilk iki 
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi 
halinde kalan taksit tutarları içinde 
yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden 
indirim yapılacak”

“KANUN BORÇLARA ÖDEME 
KOLAYLIĞI GETİRİYOR”

Yapılandırma Kanunun kesinleş-

miş borçlara ödeme kolaylığı getirdi-
ğini de ifade eden Ünver, “Vergi da-
irelerine ödenmesi gereken vergi ve 
diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında 
yani yaklaşık üçte iki oranında azaltı-
lıyor. Vergi aslına bağlı cezalarda ta-
mamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarında da indirim 

yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi 
halinde katsayı alınmadığı gibi tek-
rar indirim yapılıyor ve borcun tama-
mının ilk taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında 
hesaplanan tutardan yüzde 90 ora-
nında, yapılandırılan borcun kanun 
kapsamında idari para cezalarından 

olması halinde ceza tutarından da 
ayrıca yüzde 25 oranında indirim 
yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini 
tercih edenler; isterlerse ilk taksit 
ödeme süresi içinde peşin ödeme 
yapabilir, ve getirilen imkanlardan 
yararlanabilirler. Bu durumda ya-
pılandırma nedeniyle hesaplanan 
katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE 
tutarından yüzde 50 oranında in-
dirim yapılacak. Yapılandırılan bor-
cun kanun kapsamındaki idari para 
cezalarından olması durumunda 
ceza tutarından yüzde 12,5 oranın-
da indirim yapılacak. Yapılandırılan 
alacağın sadece faiz, gecikme zam-
mı gibi fer’i alacaklardan oluşması 
halinde de indirim uygulamasından 
yararlanabilecek. Bu durumda fer’i 
alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE 
tutarının tamamının ilk taksit öde-
me süresi içinde ödenmesi halinde 
Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, birin-
ci taksit süresinde ödenmiş olması 
koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi 
içinde ödenmesi halinde yüzde 25 
indirim yapılacak. Yapılandırma ka-
nunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir 

sürede ödeme imkanı veriyor. Tak-
sitlere bu gün için uygulanan faizin 
çok altında bir oranda katsayı uygu-
lanacak. Gelir vergisi, kurumlar ver-
gisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, 
ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna 
göre yapılandırılabilecek. Ayrıca çok 
sayıda vatandaşımızı ilgilendiren tra-
fik, nüfus, seçim, askerlik para ceza-
ları, karayollarından usulsüz geçişler 
nedeniyle kesilen cezalar da kanun 
kapsamında yapılandırılabilecek. 
YURT-KUR’dan kredi alan öğrenci-
lerin, öğrenim ve katkı kredisi borç-
ları ile çiftçilerimizin, işletmelerimi-
zin ecrimisil borçları da bu kanuna 
göre yapılandırılarak ödenebilecek. 
Motorlu taşıtlar vergisi borcunu ya-
pılandıran araç sahipleri, taksitlerini 
ödediği sürece fenni muayenelerini 
yatırabilecekler” diye konuştu. 

SON GÜN;31 TEMMUZ 2018
Kanundan yararlanmak iste-

yenlerin, 31 Temmuz 2018 gününe 
kadar başvuru yapması gerektiğine 
dikkat çeken Başkan Ünver, ifadele-
rine şu şekilde yer verdi: “Kanundan 
yararlanmak isteyenlerin 31 Tem-
muz 2018 tarihinde kadar ilgili vergi 
dairesine başvuruda bulunmaları 
gerekiyor. Matrah artırımı için özel 
bir düzenleme yapıldı ve bu konuya 
ilişkin başvuru süresinin son günü 
31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. 
Başvurular bizzat vergi dairesine ge-
lerek veya posta yoluyla yada Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.
tr veya www.türkiye.gov.tr adresin-
den internet aracılığı ile yapılabile-
cek. Özetle toplumun her kesimini 
ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun 
olan bu yeni yapılandırma kanu-
nundan yararlanmak için son güne 
bırakmadan bir an önce başvurula-
rın yapılması ve imkanlar dahilinde 
peşin ödemelerin seçilmesinde çok 
büyük avantajlar olduğunu duyur-
mak istiyoruz.” n HÜSEYİN MENEKŞE

Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri TOKİ Şubesi yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Çelik-
kayalar Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü Ali Kaya, “17 olan mağaza sayımızı ilerleyen dönemlerde 20’ye çıkaracağız” dedi

Çelikkayalar TOKİ Şubesi yenilendi
Çelikkayalar Alışveriş Mer-

kezlerinin TOKİ Şubesi yenilenen 
yüzüyle hizmete açıldı. Çok sayıda 
kişinin yer aldığı açılış törenine 
Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
Kaya, Çelikkayalar Alışveriş Mer-
kezleri Genel Müdürü Ali Kaya, 
Perakendeciler Derneği Başkanı 
Habib Güngör, Yatağanlı Osma-
nağa Unlu Mamulleri Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şükrü Doğan katıldı. 
Açılış konuşmalarını gerçekleşti-
ren Çelikkayalar Alışveriş Merkez-
leri Genel Müdürü Ali Kaya, bin 
200 metre kare olan TOKİ Şube-
sinin, yenilendiğini ve 2 bin 500 
metrekare alanda hizmet verece-
ğini dile getirdi. Çelikkayalar Alış-
veriş Merkezleri olarak toplamda 
800 kişiye istihdam sağladıklarını 
da dile getiren Kaya, 17 olan ma-
ğaza sayılarını ileriki dönemlerde 
20’ye çıkaracaklarını sözlerine 
ekledi. Açılış töreni vatandaşlara 
çeşitli ikramların bulunulmasının 
ardından sona erdi. 
“TOPLAMDA 800 KİŞİYE İSTİHDAM 

SAĞLIYORUZ”
Çelikkayalar Alışveriş Mer-

kezleri Genel Müdürü Ali Kaya, 
açılışını gerçekleştirdikleri yeni 
mağazada 70 kişiye istihdam sağ-
ladıklarını ve Çelikkayalar olarak 

toplamda 800 kişiyi istihdam et-
tiklerini vurgulayarak sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Otogar 

bölgesinde geçtiğimiz hafta 17. 
Şubemizin açılışını yaptık. Bu ma-
ğazamız 8 yıllık bir mağaza ve ilk 
açtığımızda bin 150 metrekare 
bir alanda hizmet veriyordu. Böl-
gede nüfusun çoğalması ile bir-
likte mağazamızı yenileme kararı 
aldık. Mağaza şuan toplam 2 bin 
500 metrekare alana sahip hale 
geldi. Mağazamızın konsepti ise 
son zamanlarda yaptığımız en iyi 
konseptlerden bir tanesi oldu.  Bi-
zim amacımız Konyalı vatandaş-
larımıza en iyi hizmeti sunmaktır. 
Mağazamızın daha önceki halinde 
35 kişi çalıştırıyorduk şuan ise 70 
kişiye istihdam sağlıyoruz. Çelik-
kayalar ailesi toplamda 800 kişiyi 

istihdam ediyor. Hem Konya eko-
nomisine hem de Türkiye ekono-
misine katkı sağlıyoruz. Şuanda 

projesi devam eden 2 şubemiz 
daha var. İnşallah Allah’ın izniyle 
17 olan şube sayımızı 20’ye ulaş-
tıracağız. Konya halkına destek 
veren Çelikkayalar bu şehrin mar-
kasıdır. Bizim patronumuz siz de-
ğerli müşterilerimizsiniz”

“YEPYENİ BİR MAĞAZAYI 
HALKIMIZA SUNDUK”

“Bizim patronumuz müşterile-
rimizdir” diyen Çelikkayalar Alış-
veriş Merkezleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut Kaya da, “Çelikka-
yalar ailesi olarak Konya’ya hizmet 
vermekten gurur duyuyoruz. Biz 
Konya için gece gündüz demeden 
sürekli çalışıyoruz. Toki halkına 
yepyeni farklı konseptte bir mağa-

za sunduk inşallah memnun kalır-
lar. Mağazamızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

“KONYA’DA Kİ İŞSİZLİK ORANINI 
YOK ETMEK İSTİYORUZ”

Perakendeciler Derneği Baş-
kanı Habib Güngör, “Konya’da 
toplamda 25 üyemiz var. Bunların 
tamamı yerel zincir marketlerden 
oluşmaktadır. Yerel zincirlerimiz-
den Çelikkayalar ailesine teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Kısa zamanda 
700 personelden 800 personele 
ulaştı. Buradaki amacımız Kon-
ya’da ki işsizlik oranlarını en az 
seviyeye indirmek. Yerel marketler 
zincirine her gün takılan yeni bir 
halka istihdam sorununu da yok 
edecektir.  n HÜSEYİN MENEKŞE

 Ali Kaya  Mesut Kaya Habib Güngör

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, yapılandırma kanunu ile vatandaş-
ların kamuya olan borç yükünün azalacağını dile getirdi.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:03 05:42 13:03 16:52 20:11  21:43 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   20°C   32°C

Karaman             19°C 32°C 

Aksaray               18°C  32°C

Ankara                 19°C 30°C
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‘Yaşam kalitesi şehir istişareleri ile artacak’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir 
İstişareleri programında vatandaş-
larla bir araya gelerek sorunları ve 
talepleri dinledi, çözüm için tali-
matlar verdi. Her zaman vatan-
daşla iç içe olduklarını dile getiren 
Başkan Altay, “Birlikte karar ver-
meye ve hizmetlerimizi vatanda-
şımızın görüşlerini dikkate alarak 
gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” 
dedi.  Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay Şehir 
İstişareleri programında vatandaş-
la bir araya geldi.  

Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen prog-
ramda vatandaşların sorunlarını ve 
taleplerini dinleyerek çözüm için 
talimatlar veren Başkan Altay, bu 
tür istişarelere büyük önem verdik-
lerini söyledi. 

Konyalılarla her zaman iç içe 
olduklarını, şehrin gelişimi için 
birlikte hareket ettiklerini kayde-
den Altay, “Her gittiğimiz mec-
rada hemşehrilerimizle bir araya 
gelerek onlarla sohbet etme, isti-
şare etme ve sorunlarını dinleme 
imkânı buluyoruz. Bundan sonra 

Şehir İstişareleri programları ile de 
hemşehrilerimizle bir araya gelme-
yi sürdüreceğiz. Birlikte karar ver-
meye ve hizmetlerimizi vatanda-
şımızın görüşlerini dikkate alarak 
gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. 
Ortak akıl yönetimi ile Konyamızın 
yaşam kalitesini artırmayı hedefli-

yoruz. Bu doğrultuda bize destek 
veren hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum” dedi. 

İstişare programına katılan 
Konyalılar da programdan son de-
rece memnun olduklarını belirte-
rek, Başkan Altay’a teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu torunları 
ecdada dua etti

Selçuklu Belediyesi tarafından 
tarihe yolculuğun en iyi organi-
zasyonlarından biri olan “Selçuklu 
Torunları Osmanlı’nın İzinde” pro-
jesinde üçüncü etap tamamlandı. 
Bilecik ve Söğüt’e yapılan ziyaret 
turlarında üç etabın sonunda 3800 
kişi organizasyondan yararlandı. 

Konya’nın en büyük kültür 
organizasyonlarına imza atan Sel-
çuklu Belediyesi,  Bilecik-Söğüt 
kültür gezileri ile Beylikten Osman-
lı Devletine uzanan büyük bir tari-
hin merkezine ziyaret düzenledi. 
“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde” ismiyle düzenlenen ve yo-
ğun ilgi gören projede üçüncü etap 
da tamamlandı. Gezi kapsamında 
3800 Selçuklu Torunu ecdada dua 
için Bilecik ve Söğüt’e gitti.

Selçuklu ve Osmanlı’ya baş-
kentlik yapmış iki tarihi şehri bu-
luşturan tarihi ve kültürel gezi or-
ganizasyonu kapsamında her gün 
40 kişiden oluşan grupların yüksek 
hızlı trenle Bilecik’e yolculukları 
sağlandı.Profesyonel rehber eşli-
ğinde ziyaretlere katılan Selçuklu 
Torunları, Bilecik’in tarihi ve eşsiz 
güzelliklerini, Osman Gazi’nin Os-
manlı Beyliği’nin temellerini attığı 
ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne 
başkentlik yapan Söğüt ilçesini 
ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Ga-
zi’nin kabristanını ziyaret etme 
imkânı buldu.  Bilecik’te Şeyh 
Edebali’nin kabrini de ziyaret eden 
vatandaşlar Şeyh Edebali’nin Os-
man Gazi’ye “Ey oğul” ile başlayan 
ve  “Nereden geldiğini unutma ki; 
nereye gideceğini unutmayasın”  
yazılı tarihi tavsiyesine yerinde şa-
hitlik ettiler. Bilecik Türbesi, Söğüt 
Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ile 
Pelitözü Göleti ve daha birçok ta-
rihi ve doğal güzellikler ziyaretler 
kapsamında yer aldı. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
KUSURSUZ ORGANİZASYON               
Bilecik ve Söğüt gezisine katı-

lan vatandaşların memnuniyetini 
ön planda tutan Selçuklu Belediye-
si gezi boyunca en iyi hizmeti su-
narken % 100’e yakın memnuni-
yet sağladı. Tüm detayları en ince 
ayrıntısına kadar düşünülen etkin-
lik kapsamında yüksek hızlı trenle 

ulaşım, yemek organizasyonu,  an-
ketlerle geri dönüşüm, acil durum 
aracının kafileye eşlik etmesi ve 
geziye ait hatıra fotoğrafının çerçe-
veli bir şekilde vatandaşlara hediye 
edilmesi gibi birçok detayın düşü-
nülmesi de geziyi başarılı kılan fak-
törler arasında yer aldı.

Tarihi ve Kültürel Organizas-
yonlar Sürecek

Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde projesinde üçüncü 
etabı tamamlamanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı,”Proje kapsamında top-
lam 3800 hemşehrimiz Bilecik ve 
Söğüt gezisine katıldı. Yoğun ilgi 
üzerine üçüncü etabını gerçekleş-
tirdiğimiz projemizde başarılı bir 
şekilde sona erdi. Selçuklu Bele-
diyesi olarak ismimizi aldığımız 
Kadim Selçuklu Medeniyetine 
olan vefa borcumuzu her fırsatta 
hatırlıyor, ecdadı tanımak ve tanıt-
mak için çalışıyoruz. Bu kapsamda 
gezimize yoğun ilgi gösteren tüm 
hemşehrilerimize bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Projelerimize 
gösterilen yoğun ilgi bizleri yenile-
rini düzenleme konusunda teşvik 
ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak 
kültürel ve tarihi organizasyonlar 
düzenlemeye devam edeceğiz” 
dedi.  

MEMNUNİYET EN ÜST SEVİYEDE
Konya’dan günübirlik Bilecik 

ve Söğüt’e giden ziyaretçiler kültür 
turlarından duydukları memnuni-
yeti dile getirerek Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı’ya teşekkür ettiler. Ziyaretçiler 
“Ecdadımızın yaşadığı ve Osmanlı 
Devleti’nin temellerinin atıldığı ta-
rihi yerleri gezip görmek ve ecdada 
dua etmek bizi çok mutlu etti. Gezi 
ile Şeyh Edebali’nin,”Geçmişini 
bilmeyen geleceğini bilemez” öğü-
dünü yeniden hatırlamış olduk. 
Bizlere bu toprakları vatan olarak 
bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. 
Burada hem ecdadın izlerini gö-
rüyoruz hem de onların manevi 
şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah 
tüm geçmişlerimizden razı olsun” 
şeklinde konuştular.
n HABER MERKEZİ

Sosyal Sorumluluk Projeleri’ne devam eden Safa Tarım, kan bağışında bulundu. Türk Kızıla-
yı’nın kan bağışına destek verdiklerini belirten Safa Tarım A.Ş. Yönetimi Kurulu Başkanı Mus-
tafa Büyükeğen, “Kan bağışı paylaşmayı, dayanışmayı kuvvetlendiren insani bir davranış” dedi

Safa Tarım’dan kan 
bağışına destek 

Safa Tarım, sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında kan bağışında bu-
lundu. Türk Kızılayı’nın kan bağışına 
destek veren Safa Tarım yöneticileri ve 
personeli güzel bir etkinliğe imza atma-
nın mutluluğunu yaşadı. Kan bağışına 
yaklaşık 200 personel destek verdi. 
Fabrikanın bahçesinde Kızılay’ın kur-
duğu modern tesis içinde kan bağışında 
bulunuldu. 

Safa Tarım A.Ş. Yönetimi Kurulu 
Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını 
karşılamak için 2005 yılından bu yana 
kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren 
Türk Kızılayı’nı tebrik ederiz” dedi. 

KAN BAĞIŞI PAYLAŞMAYI, 
DAYANIŞMAYI KUVVETLENDİREN 

İNSANİ BİR DAVRANIŞ
“Gerek savaş, gerekse barış zama-

nında doğal afetlerin meydana geldiği o 
zor günlerde daima insanımızın yanın-
da olan Kızılayımızı, başarılı çalışmala-
rından dolayı kutluyorum” diyen Be-
ğen, “Kızılayımız, sadece ülke sınırları 
içinde hizmet vermiyor.  Artık sınırları 
taşan bir hizmet sunuyor. İhtiyaç du-
yulan kanın tek kaynağının insandır. 
Bu açıdan kan bağışının teşvik edilmesi 
gerekir. Kan bağışı kan verene de, kan 
alana da şifa olmaktadır. Kan bağışı 
vücuda faydalı olduğu kadar, insan-
lar arasında paylaşmayı, dayanışmayı 
kuvvetlendiren insani bir davranıştır.  
Kan veren insana, bunun herhangi bir 
zararı olmadığı gibi bedenindeki kanın 
yenilemesine de faydalı olur.  Acil bir 
hastanın iyileşmesine vesile olmanın 
çok büyük bir iyilik olduğu açıktır.  Kan 
bağışı sadece afet durumlarında değil 
her zaman düzenli olarak yapılması ge-
rekmektedir.  Bu noktada bizlerin; kan 
vermeyi kendimiz için bir ibadet, bir 
görev saymamız gerektiğini düşünüyo-
rum. Kan bağışını candan cana en bü-
yük sadaka olarak da görebiliriz. Hem 
bunu verirken böyle bir ibadet aşkı ile 
vermek hem de vücudumuzdaki kanı 
temizleme noktasında da bunun bir 
faydasının olduğunu bilmemiz gerekir. 
Bu açıdan kan bağışı organizasyonuna 
ev sahipliği yaptığımız için son derece 
sevinçliyim.  Kızılay’ın kan bağışı kam-
panyasına destek veren kan bağışlarıyla 
örnek bir davranışa imza atan tüm Safa 
Tarım çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür 
ederim. Türk Kızılayı’nın hali hazırda 
Türkiye genelinde birçok yerde kan 
alma merkezleri, araçları kan bağışı 
toplamaktadır.  Kan verecek durum-
daki vatandaşlarımıza bu iyiliği, bu gü-

zelliği kardeşlerinden esirgememesini 
istirham ediyorum. Şimdiden kendile-
rine teşekkür ediyorum” dedi. 

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ DEVAM EDİYOR 

Sosyal Sorumluluk Projelerine des-
tek verdiklerini belirten Büyükeğen 
şunları kaydetti: “Sosyal sorumluluk 
projelerine dahil oluyoruz. Selçuklu 
Belediyesi’nin öncülüğünde kurulmuş 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Mer-
kezimiz var. Oraya da katkıda bulunu-
yoruz. Ayrıca bunun yanında okul ve 
yurt yaptırma gibi projelerimiz de var. 
Safa Tarım olarak sosyal sorumluluk 
projelerimiz devam edecek. Bu kan ba-
ğışını da bundan sonra düzenli şekilde 
sürdüreceğiz.”

YÖNETİCİLERİMİZE VE 
ÇALIŞANLARIMIZA 

TEŞEKKÜR EDİYORUZ 
Türk Kızılayı Konya Kan Kazanım 

Personeli Özlem Arslan Kuru da kan 
bağışına destek verdikleri için Safa 
Tarım yöneticilerine ve personeline 
teşekkür etti. “Birçok kurum ve kuru-
luşun destekleri ile ülke genelinde kan 
bağışı ihtiyacını karşılamaya çalışıyo-
ruz” diyen Kuru, “Türk Kızılayı olarak 
temel amacımız ihtiyaç olan tüm kanı 
gönüllü, bilinçli ve düzenli bağışçılar 
tarafından karşılanması. Oluşturmak 

istediğimiz bir kişi kan aramadan gü-
venli kana ulaşmasını istiyoru z. Hasta 
ve hasta yakını mağduriyetini önlemek 
istiyoruz. Birçok kurum ve kuruluşun 
desteği ile bu süreci yönetiyoruz. Geç-
lerimizden çocuklarımıza kadar herke-
sin destek verdiği kampanyalar yapıyo-
ruz. Yaz döneminde kan bağışlarında 
düşüşler meydana gelebiliyor. Bunun 
sebebi ise hava sıcaklıkları ve insan-
ların tatil modunda olması. Kurumsal 
şirketlerde ve fabrikalarda bizler dışa-
rıda sahada ulaşamadığımız, fakat kan 
bağışını yapmayı hep aklından geçirmiş 
birçok kişiye ulaşıyoruz. Bugün burada 
kan bağışında bulunan bağışçılarımız 
ilk defa kan bağışında bulunan ve son-
rasında bunu gönüllü ve düzenli olarak 
devam ettirmek isteyen kişiler oluyor. 
O yüzden ülkemizde oluşturmaya ça-
lıştığımız  davranış değişikliği açısından 
bugün burada yapmış olduğumuz kan 
bağış kampanyası çok önemli. Kurum 
yöneticilerimizin ve çalışanlarının sos-
yal sorumluluk projesi olarak bakma-
larını ve bunu her yıl tekrarlamaları 
ayrıca önemli. Çünkü onların destekleri 
ile burada çalışanlara hizmet sunmuş 
oluyoruz. O sebeple tüm yöneticileri-
mize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyo-
rum. İstiyoruz ki önümüzdeki yıllarda 
hiç kimsenin kana ihtiyaç duymadan 
ülke genelinde işi çözmek istiyoruz. Yaz 

döneminde çok farklı projeler yapmaya 
çalışıyoruz.  Farklı kitlere ulaşmaya çalı-
şıyoruz. Ülkemizde bayan bağışçı oranı 
az olduğu için okullarla çalışıyoruz. Üni-
versite eğitim gören geçlere eğitimleri 
devam ederken konu ile ilgili bilgilen-
dirme ve yönlendirme yapıyoruz. Biz-
lerin ulaşamadığı genellikle sanayide 
çalışan kişiler oluyor. Bu kişiler olduk-
ça yoğun.  Haftanın 6 günü çalıştıkları 
için bizim onların ayağına gitmemiz 
gerekiyor. Bu işin kalıcı olarak kalabil-
mesi için.  Onun için bu yaz işadamları 
derneklerimiz, birçok fabrikamız bu 
konuya destek veriyorlar” ifadelerini 
kullandı. 

Türk Kızılayı olarak sürekli sahada 
olduklarını belirten Kuru, “Kan bağışı 
alıyoruz. 18-65 yaş arasındaki her sağ-
lıklı birey bir kan bağışçısı adayı olabi-
lir. Aday olduktan sonra bağışçımızın 
sağlığı açısından tüm gerekli ön bilgiyi 
doktorlarımız tarafından muayeneleri 
gerçekleşiyor. 

Doktorumuz ile muayeden sonra 
hastaya ve bağışçıya bir zarar olmaya-
cak ise kan bağışı kabul ediliyor. 3 kişi-
nin hayatını kurtarmak bizim elimizde 
olan bir durum. 18-65 yaş arasında 
bulunan herkes Türk Kızılayı Kan Bağış 
Merkezlerine başvurarak bu iyiliğe or-
tak olabilirler” diye konuştu. 
n HASAN AYHAN 

Safa Tarım A.Ş. Yönetimi Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için 2005 
yılından bu yana kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Türk Kızılayı’nı tebrik ederiz” dedi.



https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/insulin-direnci-nedir/

Bu Soruları Kendinize Sorun…
• Abur cubur diye adlandırılan; çerez, cips, patlamış mısır 
besinleri tüketiyor muyum?

• Tansiyonum 140-90 üzerine çıkıyor mu? 

• Düzenli spor veya egzersize rağmen kilo vermemde problem 
oluyor mu? 

• Bel kalınlığım fazla mı? (Bel çevresinde yağ birikimi var mı?) 

• Ailemde; diyabet veya kalp hastası, tansiyon yüksekliği, 
polikistik over hastası ve şişman birey var mı? 

• Yemek sonra konsantrasyon güçlüğü, dengesizlik ve baş ağrısı 
yaşıyor uyum? 

• Kolesterol yüksekliğim var mı? 

• Ani olarak şeker ve hamur işi yeme ihtiyacım oluyor mu? 

• Her yemekten sonra yorgunluk ve uyku hali hissediyor 
muyum?

• Açlık kan şekerimde yükseklik tespit edildi mi?

• Haftada 2 kereden az mı egzersiz yapıyorum?

Yukarıdaki sorulara verilen EVET yanıtlarının 
sayısına göre kişideki insülin direnci riski 
konusunda değerlendirme yapılmaktadır.

İnsülin Direncini Kırmak İçin Neler Yapmalı?
İnsülin direnci, insülinin dolaşımda bulunmasına rağmen glukoz, yağ ve protein metabolizmasındaki biyolojik etkilerini 
gösterememesidir. Peki insülün direncinin hangi hastalıklar ile bağı var? İnsülin direncini kırmak için neler yapılmalı?

Zade Vital
Çörek Otu Yağı

Zade Vital 
Chia Tohumu Yağı

İNSÜLİN 
DİRENCİNE 

KARŞI DESTEK 
ÜRÜNLER

İnsülin Direnci Oluşumunun 
Nedenleri Neler?
 • Genetik faktörler
 • Hareketsiz yaşam
 • Fazla kalorili beslenme 
 • Tip 2 diyabet, hipertansiyon, lipid yüksekliği ve polikistik over 
sendromu gibi eşlik ettiği hastalıkların varlığı.

İnsülin Direnci Belirtileri Neler?
 • Ağır bir yemek sonrası, şekerli bir gıda yedikten sonra 
gereğinden fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması
 • Yemekten sonra şekerin kontrolsüz 
olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi,
terleme
 • Mide kazınması şikayetleri
 • Kilo almanın kontrol edilememesi
 • Sık tatlı yeme isteği
 • Yorgunluk hissi
 • Bel çevresinin giderek genişlemesi
 • ‘Akantozis Nigrikans’ denilen özellikle koltuk altı, kasık,
boyun bölgelerinde esmerleşme
 • Karaciğerde yağlanma
 • Kadınlarda adet düzensizlikleri

İnsülin Direncine Karşı
Neler Yapılmalı?
 • Doğru ve sağlıklı beslenme
 • Egzersiz ve hareketin artırılması
 • Düzenli Uyku

Cevap: Pankreastan salgılanan insülin, 
açlık hissi uyandıran; şeker ve yağın vü-
cutta depolanmasını sağlayan hormondur. 
İnsülin direnci olan kişilerde şekerin do-
kulara alınıp, kullanılması, yakılması ve 
depolanması zor olmaktadır. Bu durum 
daha çok insülin ihtiyacı doğurur ve pank-
reas normalinin 2-3 katı insülin salgılamak 
zorunda kalmaktadır. Aşırı salınan insülin 
görevi gereği acıkmaya, daha çok yemeye 
ve atıştırmaya neden olarak kilo artışına 
yol açar. 

Soru: İnsülin direnci kilo artışına 
neden olabilir mi?

Değerli okuyucular 
merhaba,

Bu hafta annelerin de, 
toplumun da son zamanlarda 
dilinde olan, konuşulan 
konulardan biri olan 
insülin direnci konusunda 
birkaç öneride bulunmaya 
çalışacağım.

İnsülin direnci olan 
çocukların çok azında 
diyabet görülüyor ama 

diyabet görülme riskinin şişman çocuklarda daha 
fazla olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu sebeple 
çocuğunuzda insülin direnci varsa diyetini 
düzenlemekte gecikmemek gerekiyor. Diyete şunlara 
dikkat ederek başlayabiliriz;

İnsülin direnci olan çocuk ve ergenlerde 
büyümeyi engellemeyecek, yaşa uygun kaloriyi 
içeren, protein, yağ ve karbonhidratın dengeli 
olduğu, bir beslenme planı yapılmalı. 

3 Pirinç pilavı, makarna, hamur işleri, tost, muz, 
şekerli içecekleri sıklıkla tüketilmemeli.

3 Atıştırmalık gıdaların yüksek kalori içermeyen 
(kuru yemiş, ayran, yoğurt ve meyve) gibi gıdalar 
olmasına dikkat edilmeli.

3 Doğru beslenme yanında genel hareketlilik ve 
düzenli bir egzersiz programı, hem obeziteyi hem 
de obeziteden bağımsız olarak insülin duyarlılığını 
arttırıyor ve böylece insülin direncini azaltır.

3 Çocukluklarımıza aşırı kilo alımının önlenmesi 
için doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzının 
benimsenmesi.

3 Şayet çocuğunuzda D vitamini eksikliği 
varsa, doktor kontrolünde gıda takviyesi almak 
insülin direncinin gelişimini engellemeye yardımcı 
olacaktır.

3 Çocuklarınıza yavaş yeme konusunda telkinler 
vermekte alabileceğimiz önlemlerden sayılabilir.

3 Ayrıca çocuklarınıza uygun Omega 3 Balık 
yağı da beslenmelerine ekleyebilirsiniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.

Araştırmacı Anne

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Bizler genellikle kırmaktan 
hoşlanmayız. Ne etrafımızdaki 
insanları ne de eşyalarımızı 
ancak kırılması önemli bir 
süreçten bahsedeceğim size 
bugün: İnsülin Direnci. 

İnsülin dediğimiz 
madde, kanımızda dolaşan 
şekerin hücrelerimize 
girmesini sağlar. Bu 
sayede de kanda fazla 
şeker olmasını engeller. 
Çok az hücre hariç insulin olmadan şeker 
hücreye giremez. Yemek yememizle birlikte 
kanımızda şeker yükselirken pankreas adı 
verilen organımızdan insulin salgılanır ve şekeri 
hücrelerin içine sokar. Bu sayede de kandaki 
şeker düşer.

Kanımızda şeker miktarı yüksek olsun 
istemeyiz çünkü şeker hücrelerimiz için çok 
önemli ve gerekli olsa da kanda kaldığında 
damarlarımıza zarar verir. Damar yapısının 
bozulmasına neden olduğu için kalp ve damar 
hastalıklarına yol açar. Küçük damarları 
zedelediği için göz ve böbreklerde hasar yaratır 
ve uç sinirler beslenemediği için sinir harabiyeti 
ortaya çıkar ve duyu kaybı yaşanır. Tüm bunlar 
ölüme kadar uzanır.

Vücudunuzda her şey yolunda ise 
kanınızdaki şeker, insülinin salgılanması ile 
birlikte hücrelerin içine girer demiştik. Ancak 
eğer vücudunuzda insülin direnci denen bir 
problem varsa sorun çıkar. İnsülin direnci 
gelişmeye başladıkça hücrelerin şekeri içeri 
alması zorlaşır. Hücreler şekeri içeri alabilmek 
için insulin tanımak zorundadırlar. Ancak 
insulin direnci olan hücre ne yazık ki insulin 
tanımaz ve şekeri içeri alamaz.

Şeker hücre içine giremeyince kanda 
kalır ve hücrede şekersiz kaldığı için enerji 
elde edemez. Kişi kendini hep aç ve yorgun 
hisseder. Tüm bu süreçler siz farketmeden 
ortaya çıkar. Uzun bir süre de siz farketmeden 

devam eder. En sonunda da şeker hastası 
olarak hayatınıza devam edersiniz. Bu nedenle 
yemek yediğiniz halde doymuyorsanız, göbek 
çevrenizde eskisine göre yağ miktarı arttıysa, 
yemek yedikten sonra bir uyku hali oluşuyorsa 
hekiminize danışarak insulin direncinize 
baktırmanızı öneririz. 

Eğer insulin direnciniz varsa metabolic 
pek çok soruna eğilimlisiniz demektir. Bu 
yüzden dikkatli olmanız gerekir. 

Beslenmenize dikkat etmek, bol bol 
yürüyüş yapmak ve sigarayı bırakmak 

yapılacak ilk hareketlerdir. Gerektiği taktirde 
hekiminiz size ilaç önerecektir. Destekleyici 
olarak da çörek otu yağı, chia tohumu yağı ve 
omega 3 balık yağı kullanılabilir. Bu sayede 
metabolizmanız düzene girecektir.

İnsülin direnci ülkemizde sık karşılaşılan 
bir problemdir. Geç kalmadan önlem alınması 
gelecekteki problemlerin önlenmesi açısından 
çok önemlidir.

Sağlıkla kalın.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü
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Selçuk Üniversitesi ile 
ODTÜ arasında iş birliği

Sokak hayvanlarının yiyecek 
ve su ihtiyaçları karşılanıyor

Selçuk Üniversitesi ile Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
arasında iş birliği protokolü imza-
landı. Selçuk Üniversitesi ile Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi arasında 
imzalanan iş birliği protokolüyle 
Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merke-
zi (İLTEK) ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Merkezi Laboratuva-
rı’nın (MERLAB) numune analiz-
lerinde karşılıklı olarak birbirine 
destek vermesi ve ortak eğitim 
programlarının düzenlenmesi 
amaçlanıyor.Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan 
Kök tarafından imzalanan proto-
kole göre, Selçuk Üniversitesi İleri 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (İLTEK) ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Merkezi La-
boratuvarı’nın (MERLAB) numu-
ne analizlerinde karşılıklı olarak 
birbirine destek vermesi ve ortak 
eğitim programlarının düzenlen-
mesi amaçlanıyor. İmzalanan pro-
tokol ile İLTEK’de yapılamayan 
analizler hızlı bir şekilde, İLTEK 
üzerinden MERLAB’da yaptırıla-
bilecek. Ayrıca, İLTEK ile MER-
LAB ortak eğitim programları dü-
zenleyebilecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 
imzalanan iş birliği protokolünün 
her iki üniversite için de hayırlı ol-
masını diledi.
n HABER MERKEZİ 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk gündemi meclis toplantısında değerlendirdi. Öztürk, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet sistemine geçen Türkiye’de gündemin ekonomi olması gerektiğini söyledi

‘Türkiye’nin gündemi 
ekonomi olmalıdır’

Konya Ticaret Odası’nda Tem-
muz ayı olağan Meclis toplantısı 
gerçekleştirildi. KTO Meclis Top-
lantı Salonu’nda meclis üyelerinin 
katılımıyla yapılan toplantıda Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk gündemdeki ekonomik geliş-
meler ve Oda faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. 

Sözlerine 15 Temmuz hain dar-
be girişimin ikinci yıl dönümünde 
şehit olan vatandaşlarımızı anarak 
başlayan Başkan Öztürk, “15 Tem-
muz darbe girişiminin ikinci yılında, 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü programları kapsamın-
da binlerce Konyalı hemşehrimizle 
bir araya gelerek, vatan için canını 
feda eden şehitlerimizi andık. Bu 
devlete yapılan hiçbir ihaneti, kal-
leşliği unutmayacağımızı, unut-
turmayacağımızı göstermek için 
aynı imanla, inançla, vatan aşkıyla 
meydanı dolduran tüm Konyalılara 
bir kez daha teşekkür ediyorum, 
hepsinden Allah razı olsun.  Tür-
kiye’nin işgal edilmesi için zemin 
oluşturma olarak gördüğümüz bu 
darbe girişiminde 250’den fazla 
vatan evladımızı şehit verdik. Ce-
nab-ı Allah’tan niyazım bu millete 
bir daha böyle acılar yaşatmasın” 
dedi. 24 Haziran seçimlerinden 
sonra Türkiye’de yeni bir dönemin 
başladığını söyleyen Öztürk, “Cum-
hurbaşkanımızın yemin töreninin 
ardından açıklanan bakanlar kuru-
lunun göreve başlaması ile resmi 
olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi de başlamış oldu. Öncelikle 
yeni dönemin ülkemize, milletimize 
ve tüm dünyaya hayırlar getirme-
sini temenni ediyorum. Artık Tür-
kiye parlamenter sistemden, cum-
hurbaşkanlığı sistemine geçmiştir. 
Özellikle bundan sonra Türkiye’nin 
gündemi mutlaka çok net bir şekil-
de ekonomi olmalıdır” dedi.

ÖZTÜRK ODA FAALİYETLERİNİ 
DEĞERLENDİRDİ

Başkan Öztürk, toplantıda Mec-
lis üyelerine hitaben; “Türkiye’nin 
2. Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ve 
Konya’nın Yeri”, “Alacak Sigorta-
sı Ve İşletmeler İçin Önemi”, “Fi-
nansal Okuryazarlık” konularında 
sunum yaptı. Oda faaliyetlerini 
değerlendiren Öztürk şu konulara 
değindi: 

“İlimiz merkez ve ilçeler dahil 

olmak üzere imalat ve ihracat ya-
pan işletmelerin yurt dışında daha 
fazla tanınırlığını amaçlamaktayız. 
Bu kapsamda KOP ile birlikte yü-
rüttüğümüz Konya Sanayi Envan-
teri projemiz devam etmektedir. 
Konya’daki firma ve ürün bilgileri 
www.listofcomapany.com adresi 
altında toplanmıştır. Yurt dışından 
ürün arayan bir ithalatçı firma lis-
tofcomapany.com sitesi sayesinde 
çok kısa sürede Konya’da istediği 
firmalara alternatifleriyle birlikte 
ulaşabilecektir. Site yayın hayatına 
Türkçe ve İngilizce olarak başlamış 
olup önümüzdeki dönemde farklı 8 
dilde de yayın yapacaktır. Hali ha-
zırda sitede Konya’dan 7 bin firma 
ve 42 sektör yer almaktadır. Site 
androit ve İOS uygulaması mağaza-
lardan indirilebilinmektedir.

Konya Ticaret Odası olarak ili-
miz ve bölge ihracatını, ihracatçı 
firma sayısını ve ihracat pazarlarını 
çeşitlendirmeye ve artırmaya yöne-
lik dış ticaret konusunda firmalara 
danışmanlık ve rehberlik hizmeti 
sunacak bir merkez kurulmasına 
yönelik çalışmalarımız başlatmıştık. 
Yapılan ön hazırlıklar tamamlanmış 
olup Dış Ticaret Merkezi konusun-
da MEVKA ile imzaladığımız söz-
leşme ile projeye start veriyoruz. 
Merkez önümüzdeki 3-4 ay içeri-

sinde fiili olarak faaliyete başlaya-
caktır. Merkezde İşletmelerin yurt 
dışına açılmalarına yardımcı olmak 
için firmaya özel pazar araştırması 
yapılarak hedef pazar tespiti, itha-
latçı firma istihbaratı, firma bulma 
adresleriyle, ihaleleri takip etme, 
ithalat danışmanlığı vermek, Ucuz 
hammadde tedariki, gümrük bilgisi 
verilmesi, Mevzuat takibi, bölgeye 
dış ticaret stratejisi oluşturmak, dış 
ticaret dil ve istihbarat okulu gibi 
konularda faaliyet gösterecek. Ayrı-
ca merkezde firmalara danışmanlık 
hizmetleri sunulacak olup bunlar-
dan bazıları ise gümrük, lojistik, 
teşvik, bankacılık, muhasebe, vergi-
ler, iadeler, ve uluslararası sorunlar 
olacaktır.

Konya Ticaret Odası Olarak 
Android ve IOS uygulamasını hiz-
mete geçirmiş bulunmaktayız. 
Konya Ticaret Odası Andoid ve IOS 
uygulaması ile Üyelerinin web say-
fasında yapabildikleri işlemlerin bir-
çoğunu mobil üzerinde yapma im-
kânı tanımaktadır. Online hizmetler 
bölünden Aidat ödemesi, Online 
belge ve Üye sorgulaması yapıla-
bilmektedir. Etkinlik takvimi bölü-
münden ise Konya Ticaret Odasının 
yapacağı faaliyetleri takip edebilir 
bu etkinleri kendi takviminize ko-
layca kayıt edebilme imkânı bulun-

maktadır. Bunların yanı sıra Güncel 
haber ve duyurulara ulaşılacağı gibi 
mobil uygulama ile gönderilen anlık 
bildirimlerle üyelerimizin bilgilen-
dirilmesi sağlanılmaktadır. 

Oda olarak, satıştan satın alma-
ya, üretimden finansa, insan kay-
naklarından sosyal medyaya kadar 
birçok başlıkta üyelerimizin ihtiyacı 
olan eğitimleri düzenlemeye devam 
ediyoruz. Üyelerimize bu hizmeti 
daha iyi sunabilmek için bu yılın ba-
şında KTO Eğitim Akademisi’ni ha-
yata geçirdik. 1. ve 2. dönem olmak 
üzere iki dönemde, Ocak ayından 
Aralık ayının sonuna kadar eğitim-
lerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğitim-
lerimizi, yine üyelerimizin çoğun-
luğunun talebi doğrultusunda hafta 
sonu Cumartesi ve Pazar günleri 
yapıyoruz. 2. Dönem eğitim progra-
mımızı broşür olarak bastırdık ve bu 
ay dergimizle beraber üyelerimize 
ileteceğiz. Ayrıca istediğiniz zaman 
Odamız web sitesinde yer alan KTO 
Eğitim Akademisi’ni tıklayarak eği-
tim başlıklarına ve içeriklerine eri-
şebilir, aynı zamanda online kayıt 
yaptırabilirsiniz. İnsana yatırım, ge-
leceğe yatırım anlayışıyla çıktığımız 
bu yolda, önümüzdeki dönemlerde 
de eğitim faaliyetlerimize hız kes-
meden devam edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekipleri hava 
sıcaklıklarının artmasıyla düzen-
li olarak gerçekleştirdikleri sokak 
hayvanlarına yönelik besleme fa-
aliyetlerini yoğunlaştırdı. Karatay 
Belediyesi ilçenin çeşitli noktaları-
na yerleştirilen kedi ve köpek bes-
leme istasyonları ile hayvanların 
beslenme ve su ihtiyacını karşı-
larken; ilçedeki park ve bahçeler-
de insan elinin ulaşamayacağı ve 
kuşların kendilerini güvende his-
sedebilecekleri uygun yerlere yer-
leştirilen kuş evleriyle de kuşların 
korunmasını sağlıyor. 

 Karatay Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü yetkilileri; Ka-
ratay’ın muhtelif mahallelerinde 
26 adet köpek, 12 adet kedi bes-
leme istasyonu ve 200 adet kuş 
evi bulunduğunu ifade etti. Sokak 
hayvanları için  yıllık 78 ton kö-

pek maması, 8 ton kedi maması 
dağıtıldığını aktaran yetkililer, her 
besleme istasyonunda yemin yanı 
sıra su haznelerinin de sürekli dolu 
kalması için çalıştıklarını belirtti. 
Karatay Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, “Hava sı-
caklıklarının artması en çok sokak 
hayvanlarını etkiliyor. Yiyecek bu-
lamamalarının yanı sıra hayvanlar 
susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya 
kalıyor. Biz sokak hayvanlarının zor 
durumda kalmamaları için yiyecek 
ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz” 
dedi. 

Yetkililer, sıcak havalarında 
tüm canlılar gibi sokak hayvanları-
nın da su ihtiyacının arttığını belir-
terek; vatandaşları sokak hayvan-
ları için kapılarının önlerine bir kap 
su koymaları konusunda duyarlı 
olmaya davet etti.
n HABER MERKEZİ  

‘Duvarlardaki hadisler öğrencilerimizi çok etkiledi’
Yunus Emre Enstitüsü’nün “2018 

Uluslararası Türkoloji Yaz Okulu” progra-
mına katılan öğrenciler, KTO Karatay Üni-
versitesi’ni gezdi. Türk dilinin öğrenilmesi 
ve Türk kültürünün tanıtılması noktasında 
öncü rol oynayan Yunus Emre Enstitüsü, 
düzenlediği “Türkoloji” programı kapsa-
mında yabancı öğrencilerle Konya’yı gezdi. 
Öğrencilerin hafta sonu durağından birisi 
de Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi oldu.

Program kapsamında, Yunus Emre 
Enstitüsünde eğitim gören 33 ülkeden 150 
öğrenci KTO Karatay Üniversitesi’nin mo-
dern kampüs alanında vakit geçirdi, 1251 
yılına dayanan tarihini de yakından hisset-
me imkânı buldu. Öğrenciler, KTO Karatay 
Üniversitesi yetkilileri eşliğinde üniversite-
yi gezerek, ayrıntılı bilgi aldı.

Türkoloji Yaz Okulu Koordinatörü Öz-
gür Can Yıldız, “Toplamda 100’ü aşkın ül-
keden 1000 öğrenci bir aylığına ülkemize 

geldiler. Bunlardan 150 öğrenciyi biz An-
kara’da ağırlıyoruz ve hafta sonu çevre illeri 
gezdiriyoruz, ilk durağımız da Konya oldu. 
Yıllardır merak ettiğimiz Karatay Medre-
sesi’ni de bugün KTO Karatay Üniversite-
si olarak görmek, kampüsünde dolaşmak 
öğrencilerimizi çok heyecanlandırdı. Du-
varlarında yer alan hadisler öğrencilerimizi 
çok etkiledi, bu tarihi havayı solumaktan 
dolayı mutluyuz, teşekkür ederiz” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi’nde bulun-
maktan dolayı duydukları memnuniyeti 
dile getiren yabancı öğrenciler, üniversite-
ye hayran kaldıklarını belirttiler.

Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Yaz 
Okulu” programına dünyanın farklı ülke-
lerinden katılım sağlayan yüzlerce öğrenci, 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerini, üniversite-
lerini, Türk dilini, kültürünü, tarihini ve 
sosyal yaşamını yerinde keşfetme imkânı 
yakalıyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk gündemdeki ekonomik gelişmeler ve Oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
27 Temmuz 2018 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3405

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Hakimler ve Savcılar Kurulu 
(HSK) Birinci Dairesi Adli ve İdari 
Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamele-
rini tamamladı. Adli yargıda 3 bin 
19, idari yargıda ise 301 hakim ve 
savcının görev yerinin değiştiril-
mesini içeren kararnameler kuru-
lun internet sitesinde yayımlandı. 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi-
ne de ilk kez hakim ve savcı ata-
ması yapıldı. Kararnameye göre 
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Konya Cumhu-
riyet Başsavcılığına atandı. 1001 
Sayılı İdari Yargı Kararnamesi 
kapsamında Konya’dan 13 hakim 
giderken, 14 yeni hakim atandı. 

RAMAZAN SOLMAZ KİMDİR?
Afyon Dinar’da doğup, bü-

yüyen Ramazan Solmaz, aslen 
Isparta’nın Keçiborlu İlçesi Ay-
doğmuş Köyündendir. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
1993 yılı mezunu olan Cumhuri-
yet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
ayrıca Marmara Üniversitesi Ban-
kacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 
Bankacılık Anabilim Dalında da 
yüksek lisans yaptı. 1998 yılında 
ilk görev yeri olan Burdur Cum-
huriyet Savcılığına atanan Cum-
huriyet Başsavcısı Ramazan Sol-
maz, 2001-2003 yıllan arasında 
Batman’ın Beşiri ilçesinde, 2003-
2005 yıllan arasında Sivas’ın Kan-
gal ilçesinde Cumhuriyet Savcı-
sı olarak görev yaptıktan sonra, 
2005 yılında Ağrı Cumhuriyet 
Başsavcılığına atandı. 2008-2011 
yılları arasında Nazilli Cumhuri-
yet Başsavcılığı görevini sürdüren 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, 2011 yılı kararnamesi 
ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına atandı. Başsavcı Solmaz son 
HSYK kararnamesi ile Diyarbakır 
İl Cumhuriyet Başsavcdığı görevi-
ne atandı.

1001 SAYILI İDARİ YARGI 
KARARNAMESİ KONYA’YA GELENLER 

Abdullah Mutlu Türker, Deniz-
li Vergi Mahkemesi  Üyeliğinden 
Konya Bölge İdare Mahkemesi   
Üyeliğine

Salih Sefa Sekni, İstanbul Ver-
gi Mahkemesi  Üyeliğinden Konya 
Vergi Mahkemesi  Üyeliği

Ahmet Gök, İstanbul İdare 
Mahkemesi  Üyeliğinden Konya 
İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Cüneyt Karaman, Danıştay 
Tetkik Hâkimliğinden Konya Bölge 
İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Selman Özdemir, Şanlıurfa 
İdare Mahkemesi  Başkanlığından 
Konya Bölge İdare Mahkemesi  
Üyeliğine

Eda Ekmekci, İzmir Vergi Mah-
kemesi  Üyeliğinden Konya Bölge 
İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Aysel Bedir, Danıştay Tetkik 
Hâkimliğinden Konya Bölge İdare 
Mahkemesi  Üyeliğine

Dr.Mehmet Gök, Gaziantep 
İdare Mahkemesi  Başkanlığından 
Konya Bölge İdare Mahkemesi  
Üyeliğine

Fikri Bedir, Gaziantep Bölge 
İdare Mahkemesi  Üyeliğinden 

Konya Bölge İdare Mahkemesi  
Üyeliğine

Volkan Demirkol Çorum Vergi 
Mahkemesi  Başkanlığından Konya 
Vergi Mahkemesi  Başkanlığı’na

Ahmet Dökmeci, Konya Böl-
ge İdare Mahkemesi  Üyeliğinden 
Konya İdare Mahkemesi  Üyeliği’ne

İbrahim Ethem Kalkan, Isparta 
İdare Mahkemesi  Başkanlığından 
Konya Bölge İdare Mahkemesi  
Üyeliğine

Faruk Sağlam, Kayseri İdare 
Mahkemesi   Başkanlığından Konya 
İdare Mahkemesi   Başkanlığı’na

İrfan Ceren, Diyarbakır İdare 
Mahkemesi  Başkanlığından Konya 
İdare Mahkemesi  Başkanlığı’na

1001 SAYILI İDARİ YARGI 
KARARNAMESİ KONYA’DAN 

GİDENLER 
Osman Dinler, Konya İdare 

Mahkemesi  Başkanlığından Erzu-
rum Bölge İdare Mahkemesi   Daire 
Başkanlığı’na

Kenan Yaz, Konya İdare Mah-
kemesi  Üyeliğinden Erzurum İdare 
Mahkemesi  Üyeliğine

Tayfur Sami Atılgan, Konya 
İdare Mahkemesi  Üyeliğinden İs-
tanbul İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Özlem Hatipoğlu Konya Bölge 
İdare Mahkemesi  Üyeliğinden İz-
mir Bölge İdare Mahkemesi  Üye-
liğine

Volkan Aydın, Konya İdare 
Mahkemesi  Başkanlığından Anka-
ra İdare Mahkemesi  Başkanlığı’na

Nazım Taha Koçak, Konya Böl-
ge İdare Mahkemesi  Üyeliğinden 
Ankara İdare Mahkemesi  Başkan-
lığı’na

Vefa Hatipoğlu, Konya Vergi 
Mahkemesi  Başkanlığından İzmir 
Bölge İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Abidin İldeş, Konya Bölge İdare 
Mahkemesi  Üyeliğinden Gaziantep 
Bölge İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Cemile Şahin Güngör, Konya 
İdare Mahkemesi  Üyeliğinden An-
kara İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Hatice Bulut, Konya İdare Mah-
kemesi  Üyeliğinden Ankara İdare 
Mahkemesi  Üyeliğine

Refik Turşucu, Konya İdare 
Mahkemesi  Üyeliğinden Ankara 
İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Derviş Mehmet Uzun, Konya 
İdare Mahkemesi  Üyeliğinden An-
kara İdare Mahkemesi  Üyeliğine

Deniz Özdemir, Konya İdare 
Mahkemesi  Üyeliğinden Gaziantep 
Bölge İdare Mahkemesi  Üyeliğine

FARKLI ŞEHİRDEN KONYA’YA 
ATANAN VE KONYA’DAN 

GİDEN HAKİM VE SAVCILAR;
Mustafa Mutlu-Tokat Ağır Ceza 

Mah. Bşk.-Konya Ağır Ceza Mah.
Başkanlığı

Bayram Ercan- Muş Ağır Ceza 
Mah.- Konya Ağır Ceza Mah. Baş-
kanlığı 

Ramazan Solmaz- Antalya 
Cum. Başsavcısı- Konya Cumhuri-
yet Başsavcılığı

Ahmet Murat Doğan- Malatya 
Hakimi- Konya Hakimliği

Mustafa Arslantürk- Kayseri 
Cumhuriyet Başsavcı vekili- Konya 

Cumhuriyet Savcılığı
Ayfer Duman- Afyonkarahisar 

Hakimi- Konya Bölge Adliye Mah-
kemesi Üyeliği

Hüsnü Sarıkaya- Adana Cum-
huriyet Savcısı –Konya Cumhuriyet 
Savcılığı

Davut Yıldırım- Isparta Hakimi- 
Konya Hakimliği 

Zekeriya Çakar- Denizli Savcısı- 
Konya Cumhuriyet Savcılığı

Yalçın Kurt- Adana Cumhuriyet 
Savcısı- Konya Cumhuriyet Savcı-
lığı

Ahmet Küçükpınar- İzmir 
Cumhuriyet Savcısı- Konya Cum-
huriyet Savcılığı

Cemil Temel- Giresun C. Savcı-
sı- Konya Cumhuriyet Savcılığı

Bülent Yılmaz- Isparta Hakimi- 
Konya Hakimliği

Ayşegül Türel- Ortaca Hakimi- 
Konya Hakimliği

Selahattin Kolcu- İstanbul Ha-
kimi- Konya Hakimliği

Hacı Ünal-Çerkezköy Cumhuri-
yet Başsavcısı- Konya Cumhuriyet 
Savcılığı

Ahmet Okuyan- Samsun Bölge 
Adliye Mahkemesi Üyesi- Konya 
Hakimliği

Nazik Yüksel Ceren- Diyarbakır 
Hakimi- Konya Hakimliği

Ekrem Hocaoğlu- Menemen 
Cumhuriyet Başsavcısı- Konya 
Cumhuriyet Savcılığı

Ayşegül Biçer- Batman Cum. 
Savcısı- Konya Cum. Savcılığı

Gamze Tümerdem Salman- 
Orhangazi Hakimi- Ereğli Konya 
Hakimliği

AtillahBoztoprak- Burdur Cum-
huriyet Savcısı- Konya Cumhuriyet 
Savcılığı

AdemKayretli- Fatsa Cumhu-
riyet Savcısı- Konya Cum. Savcılığı

Özlem Güngörmez- Nevşehir 
Hakimi- Konya Hakimliği

Hüseyin Serdar Baş- Nevşehir 
Hakimi- Konya Hakimliği

Sinan Ergüden- Nazilli Cumhu-
riyet Savcısı- Konya Cum. Savcılığı

Gülhan Özkan- Gaziantep Ha-
kimi- Konya Hakimliği

Aydın Ertek- Kilis Cum. Savcısı- 
Konya Cum. Savcılığı

İlyas Erdal- Batman Cum. Sav-
cısı- Konya Hakimliği

Ziya Burak Gürgah- Urla Cum. 
Sav.- Konya Cum. Savcılığı

Şerife Hilal Savaş- Serik Haki-
mi- Konya Hakimliği

Şüheda Oktay Arslan- Akyazı 
Cum. Savcısı- Konya Cum. Savcılığı

Adem Fidan- Kozan Hakimi- 
Konya Hakimliği

Fatih Karataş- Kütahya Hakimi- 
Ereğli Konya Hakimliği

Hasan Özgün- Alaşehir Cum. 
Sav.- Konya Cum. Sav.

Celal Sünger- İvrindi Hakimi- 
Konya Hakimliği

Osman Şahin- Ereğli (Zongul-
dak) Hakimi- Konya Hakimliği

Şule Birol- Batman Hakimi- 
Konya Hakimliği

Hüseyin Demirses- Birecik Ha-
kimi- Konya Hakimliği

Rahim Yelli- İskilip Hakimi- 
Konya Hakimliği

Tuncay Abalı- İskenderun 
Cum. Sav.- Konya Cum. Sav.

Ahmet Demirtaş- Suluova Ha-
kimi- Konya Hakimliği

Engin Kapsal- Kadirli Cum. 
Sav.- Konya Cum. Sav.

Mehmet Yılmaz- Fethiye Haki-
mi- Konya Hakimliği

Erkan Uygun- Tavşanlı Hakimi- 
Konya Hakimliği

Atılgan Sert- Korkuteli Hakimi- 
Konya Hakimliği

Cemal Alper Tahtamiscioğlu- 
Çarşamba Hakimi- Konya Hakim-
liği

Haluk Tunç- Göle Hakimi- 
Ereğli Konya Cum. Sav.

Ayşe Soy- GemrekHakimi- 
Ereğli Konya Hakimi

Merve Doğan Tunç- Göle Haki-
mi- Ereğli Konya Hakimi

Adil Seyrek- İliç Cum. Sav- 
Ereğli Konya Cum. Sav.

Muhammet Hilal- Hatay Cum. 
Sav. Akşehir Cum. Sav.

Ahmet Yaşar Akbay- Adilcevaz 
Hakimi- Akşehir Hakimliği

Gülhan Akbay- Sivrihisar Haki-
mi- Akşehir Hakimi

Alihan Özispartalı- Mesudiye 
Hakimi- Akşehir Hakimliği

İzzet Kardoğan- Erdemli Cum. 
Başsavcısı- Seydişehir Cum. Baş-
savcılığı

Mehmet Sedat Deveci- Mersin 
Hakimi- Seydişehir Ağır Ceza Mah-
kemesi Başkanlığı

Melek Doğan- Torul Hakimi- 
Seydişehir Hakimliği

Mehmet Bal- Gölköy Cum. Sav-
cısı- Seydişehir Başsavcılığı

Muzaffer Umut Beycur- Sarız 
Hakimi- Beyşehir Hakimliği

Cennet Beter- Suşehri Hakimi- 
Beyşehir Hakimliği

Erhan Eroğlu- Kalkandere Cum. 
Savcısı- Ilgın Cumhuriyet Savcılığı

Oğuzhan Altekin- Göynük Ha-
kimi- Kulu Hakimliği

Burak Deveci- Ödemiş Cum. 
Savcısı- Sarayönü Cum. Savcılığı

Muhammer Çalık- Yargıtay 
Cum. Savcısı- Konya Bölge Adliye 
Mahkemesi Daire Başkanlığı

Hüseyin Avni Turgut- Denizli 
Hakimi- Konya Bölge Adliye Mah-
kemesi Daire Başkanlığı

Bilgin Şen Altınpınar- Eskişehir 
Hakimi- Konya Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği

İbrahim Polat- Gaziantep Böl-
ge Adliye Mahkemesi Daire Bşk.- 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Daire Başkanlığı

Mehmet Özkan- Gaziantep Böl-
ge Adliye Mahkemesi Üyesi- Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sevgi Topuz- Mersin Hakimi- 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Üyeliği

Metin Tancı- Erzurum Bölge 
Adl. Mah. Daire Başkanlığı- Kon-

ya Bölge Adliye Mahkemesi Daire 
Başkanlığı

Gökhan Şimşek- Balıkesir Haki-
mi- Konya Adliye Mahkemesi Daire 
Başkanlığı

Mehmet Ağır- Kayseri Ağır 
Ceza Mah. Başkanı- Konya Bölge 
Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Mehmet Zafer Özcan- Denizli 
Hakimi- Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Bülent Göksoy- Samsun Bölge 
Adliye Mahkemesi Üyesi-Konya 
Bölge Adliye Mahkeme Üyeliği

Ali Özdemir- Aydın Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Yaşar Çelenk- Uşak Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Yakup Asil-Antalya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Zeynel Abidin Ekici- Antalya 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Mustafa Eraslan- Samsun Ha-
kimi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Hatice Çaman Aksoy- Manisa 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Zeynep Mutlu-Tokat Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Erdal Güney- Yargıtay Tetkik 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Muammer Koç-Antalya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Cafer Mutlu-Van Hakimi-Kon-
ya Bölge Adliye Mahkeme Üyeliği

Harun Esen- Yargıtay Tetkik 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Nagehan Kaleli Demir- Yargıtay 
Tetkik Hakimi-Konya Bölge Adliye 
Mahkeme Üyeliği

Hilal Bağcıvan- Yargıtay Tetkik 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Gülbahar Soybaş-Yargıtay Tet-
kik Hakimi-Konya Bölge Adliye 
Mahkeme Üyeliği

Celal Çağrı Gökgül- Düzce Ha-
kimi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Arzu Altınışık Demir- Rize Ha-
kimi-Konya Bölge Adliye Mahkeme 
Üyeliği

Hasan Soybaş- Yargıtay Tetkik 
Hâkimi-Konya Bölge Adliye Mah-
keme Üyeliği

Kenan Yaz- 
Ali Gökpınar-Konya Bölge Ad-

liye Mah. Cumhuriyet B.Savcılığı- 
Adana Bölge Mah. Cum. Savcılığı

Şenol Demir-Konya Hakimi- 
Antalya Bölge Adiye Mah. Başkan-
lığı 

Nuri Koçer- Konya Ticaret Mah-
kemesi Başkanı- Sakarya Bölge Ad-
liye Mah. Başkanlığı

Bestami Tezcan- Konya Cum-
huriyet Başsavcısı- İzmir Bölge Ad-
liye Mah. Cum. Başsavcılığı

Muhammet Murat Salman-Or-
hangazi Cum. Başsavcısı- Ereğli 
Cum. Başsavcılığı

Mehmet Öksüzoğlu-Ereğli Ağır 
Ceza Mahkemesi Üyesi- Denizli 
Ağır Ceza Mah.Üyeliği

Durmuş Ali Karakoca-Erdemli 
Cum. Başsavcılığı- 

Uğur Akın- Ereğli Cumhuriyet 
Savcısı- Adana Cum. Savcılığı

Mustafa Yılmaz-Konya Cum 
Savcısı-Batman Cumhuriyet Sav-
cılığı

Mustafa Aydın-Konya Hakimi- 
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Baş-
kanlığı

Ömer Azküçük-Konya Hakimi- 
Ankara Hakimliği

Nevzat Sarğın-Konya Cum. 
Savcısı-Konya Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği

Yakup Şahin- Konya Cum. Sav-
cısı- Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Sefa Bilek- Konya Hakimi- Kon-
ya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Melike Tanağardı-Konya Haki-
mi- Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Mikail Demirci- Konya Hakimi- 
Konya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Muammer Çalık-Yargıtay Cum 
Sav. Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Ayşin Filikçi- Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Abdullah Gündüz-Konya Cum. 
Başsavcı vekili-Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

Hasan Hüseyin Yanardağ-Kon-
ya Hakimi-Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

Ahmet Hamdi Yılmazok- Kon-
ya Cum. Sav- Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

MevlütGülbudak- Konya Haki-
mi- Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Ünzile Özsoy- Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Ali Kaya- Konya Hakimi-Konya 
Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Kadir Gezici- Konya Ağır Ceza 
Mah. Başkanı- Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

Mehmet Esen- Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Beyhan Gök Berber- Konya 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği

Osman Akıncı- Konya Cum 
Sav.-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Hakan Demirci- Konya Cum. 
Sav.-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Mustafa Özden- Konya Cum. 
Sav- Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

İbrahim Ünal- Konya Hakimi- 
Konya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Sadettin Kepenek- Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Hasan Ay- Konya Ağır Ceza 
Mah. Başkanı-Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

Ramazan Okur- Konya Cum. 
Savcısı-Konya Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği

Mustafa Kazankaya- Konya 
Cum. Savcısı- Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

Mahmut Aydoğdu- Konya 
Cum. Savcısı- Konya Bölge Adliye 
Mah. Üyeliği

Muharrem Karadağ- Konya 
Hakimi-Konya Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği

Ahmet Odabaş-Konya Haki-
mi-Konya Ağır Ceza Mah. Başkan-
lığı

Filiz Özdemir- Konya Hakimi- 
Konya Bölge Adliye Mah. Dairesi 
Başkanlığı

Üzeyir Sarı-Konya Cum. Sav.- 
Konya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Ahmet Göztaş- Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Mustafa Demirel- Konya Haki-
mi- Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Eyüp Özdemir- Konya Cum 
Savcısı- Konya Bölge Adliye Mah. 
Üyeliği

Muhlise Kumaş- Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Yasemin Yaman-Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Hatice Özkara-Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Cemil Kotuk-Konya Haki-
mi-Konya Bölge Adliye Mah. Üye-
liği

Ülkü Özdemir- Konya Hakimi- 
Konya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA/HÜSE-
YİN MENEKŞE 

HSK Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerini tamamladı. Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 
301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildi. Kararname ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Ramazan Solmaz atandı

HSK’dan yeni kararname 

Ramazan Solmaz Bestami Tezcan
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Bozkır Müftülüğü ve Bozkır İmam Hatip 
Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİM-
DER) tarafından ortaklaşa 2. Hafızlık İcazet 
Merasimi düzenlendi. Bozkır Anıt Mey-
danı’nda gerçekleştirilen programda, İlçe 
Müftülüğüne bağlı Tevfik Bilge Yatılı Erkek 
Kur’an Kursu ve Hz. Aişe Yatılı Kız Kur’an 
Kursu’nda hafızlığa geçen 8 hafız ve 2 
hafizeye belgeleri Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu tarafından verildi. Programa 
ilçe müftüleri, ilçe protokolü ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
n AA

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, 
tarihi arasta çarşısını gezerek esnafları 
ziyaret etti.
Erdoğan, arasta çarşısının durumu ile ilgili 
bilgi aldı, esnafın sorunlarını dinledi, onlarla 
sohbet etti. Yeni yapılan peyzaj düzenleme 
ve kentsel tasarım projesiyle arastanın eski 
canlılığını yeniden kazanacağını dile getiren 
Erdoğan, esnafın ilçe ekonomisine katkısı-
nın büyük olacağına vurgu yaptı.
n AA

Bozkır’da hafızlık
töreni yapıldı

Arasta Çarşısı
canlanacak

Konya Valisi Yakup Canbolat, Seydişehir ilçesinde an-
nesini kaybeden eski Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci’ye taziye ziyaretinde bulundu. Tüfekci’nin 

Yeni Cami Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret eden Vali 
Canbolat, aileye taziyelerini iletti.
n AA

Vali Canbolat’tan Tüfekci’ye taziye ziyareti

Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz mahalle ziyaretlerine 
devam ediyor. Ziyaretler sırasında 
mahallede yapılan yatırımları ince-
leyen başkan Oğuz mahalle halkıyla 
sohbet edip istekleri ve şikayetlerini 
dinliyor. Ziyaret Sırasında Cumhur-
başkanımıza ve Milletvekillerimize 
verilen destekten dolayı mahalle 
halkına teşekkür eden Oğuz yatı-
rımlar noktasında bir açıklama yaptı. 

Başkan Oğuz, “Arıkören mahal-
lesindeyiz 2014 yılında Beldeden 
devralmış olduğumuz bir mahal-
le olan bu alanda belde bütçesiyle 
yapılamayacak olan işler 4 yıl gibi 
bir sürede yapılmış oldu. 4 yıl gibi 
bir süre içerisinde tüm mahallenin 
kanalizasyonu yapıldı, tüm mahal-
lenin su şebekesi yenilenmiş oldu 
ve bugün itibariyle üstünün asfalt 
yapılması da tamamlanmış oldu. 

Belediyemiz bütçesinden de Halı 
Sahamız yapılması ve parkların ya-
pılmasıyla Arıkören mahallemize 
vermiş olduğumuz tüm sözlerde ye-
rine getirilmiş oldu. Mahallemizdeki 
tüm hizmetlerin bitmesi de mahalle 
halkımızı da rahatlatmış oldu. 53 
mahallemizden birisi olan Arıkören 
mahallemize yapılan tüm hizmetle-
rin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Oğuz, belediye meclis üyeleri, 

mahalle temsilcileri, mahalle muh-
tarı ve tüm ilçe teşkilatımızla birlikte 
Çumra’ya hizmet etmeye devam et-
tiklerini söyledi.

Arıkören Mahalle muhtarı Ziya 
Erdoğan, “Başta Çumra Belediye 
Başkanımız Dr.Mehmet Oğuz olmak 
üzere mahallemize hizmetlerinden 
dolayı büyükşehir belediyemize ve 
tüm emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum” dedi.   n HABER MERKEZİ

Sokak hayvanlarının
kısırlaştırması sürüyor

Çocuk parklarına 
güvenlik kamerası

Ereğli Belediyesi, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Çevre Sağlığı Koruma Müdürlü-
ğüne bağlı Veteriner Hekimler 
ile birlikte 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu çerçevesinde 
sokak hayvanlarını kısırlaştırma 
çalışmalarını sürdürüyor. Teda-
visi tamamlanan sokak hayvan-
ları alındıkları ortamlara tekrar 
bırakılıyor. 

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, sokak hayvanla-
rının ekolojik sistem içerisinde 
korunmaya muhtaç varlıklar 
olduğunu belirterek, yerel yöne-
tim olarak bu konuda üzerleri-
ne düşen görevi eksiksiz yerine 

getirdiklerini söyledi. Başkan 
Özgüven şöyle konuştu; “Sokak 
hayvanlarımızın bu ortamlarda 
vatandaşlarımıza zarar verme 
olasılığı bulunmaktadır. Bu an-
lamda belediyemizin ve Büyük-
şehir Belediyemizin veteriner 
hekimleri birlikte kısırlaştırma 
çalışmaları gerçekleştiriyor. So-
kak hayvanlarının alıştıkları or-
tamlar içerisinde çevreye zarar 
vermeden yaşamalarına olanak 
sağlamaya gayret gösteriyoruz. 
Hemşehrilerimizden çevrelerin-
de kulağında küpesi olmayan so-
kak hayvanlarımızı Alo Belediye 
hattımıza bildirmelerini rica edi-
yoruz.”
n İHA

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Direnişten Şahlanışa 
2023” programı AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın katılımı ile başladı

‘Direnişten Şahlanışa’
gençleri buluşturuyor

AK Parti Selçuklu İlçe Genç-
lik Kolları tarafından geçtiğimiz 
Çarşamba günü startı verilen ve 
her iki haftada bir siyaset ve farklı 
camialardan birisini ağırlayacak 
olan “Direnişte Şahlanışa 2023” 
programı, Ahmet Keleşoğlu Kül-
tür Merkezi’nde İl Başkanı Hasan 
Angı’nın konuşmacı olarak ka-
tılımı ile başladı. “Gençliğe dair 
ne varsa burada” sloganı altında 
buluşan gençler, Hasan Angı’nın 
siyasi tecrübelerini dinleyerek 
gençlik siyaseti hakkında sohbet 
gerçekleştirdi. Programa İl Genç-
lik Kolları Başkanı Ahmet Murat 
Koru, Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer ve Selçuklu Be-
lediyesi Meclis Üyesi Faruk Ulu-
lar’da katıldı.

Program hakkında kısa bir 
bilgi veren AK Parti Selçuklu 
Gençlik Kolları Başkanı Osman 

Şahin programının her iki hafta-
da bir Çarşamba günleri gerçek-
leşeceğini ifade ederek, “Direniş 
zamanlarından şahlanış zaman-

larına kadar katılımcıların gençlik 
anılarını anlatacağı programımız 
ciddi anlamda teşkilat içerisinde 
bulunan gençlerimiz için büyük 

önem taşıyor. Bugün açılışını İl 
Başkanımız Sayın Hasan Angı 
ile gerçekleştirdik ve listemizde 
birbirinden tecrübeli kişiler yer 
alıyor. Gençliğe dair ne varsa ko-
nuşulacak olan buluşmalarımız-
da asıl hedefimiz 2023 yolunda 
ilerleyen ülkemizin gençliğe ne-
ler kazandıracağı ve onları doğru 
olarak nasıl yönlendireceği. İşte 
bu yüzden gerçekleştireceğimiz 
buluşmaları fazlasıyla önemsiyo-
ruz. Anlamlı olması açısından sa-
atini 20:23 olarak belirlediğimiz 
programımıza ben şimdiden tüm 
gençlerimizi davet ediyorum” 
dedi. 

Açılış programının ardından 
günün anlam ve önemine ait 
İl Başkanı Hasan Angı’ya tablo 
hediye edilerek toplu fotoğrafla 
program sona erdi.  
n HABER MERKEZİ

İhlas Medya kuruluşları olan 
TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve 
İhlas Haber Ajansının (İHA) ‘Ço-
cuk parklarına güvenlik kamerası 
konulsun’ çağrısına Beyşehir Bele-
diyesinden de destek geldi.  Bey-
şehir ilçesinde, çocuk oyun park-
ları belediye tarafından güvenlik 
kameralarıyla donatılmaya başladı. 
İlk etapta, göl kenarındaki park-
larda başlayan uygulama zamanla 
diğer parklarda da yaygınlaştırıla-
cak. Beyşehir Belediyesi tarafından 
Öğretmenevi karşısındaki park ala-
nının yenilenmesinin ardından gü-
venlik kamerası da yerleştirdiklerini 
belirten Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, “Belediye olarak 
bugüne kadar ilçemiz sınırlarında-
ki 67 merkez ve dış mahallemize 
parklar yaparak çocuklarımızın ve 
ailelerimizin hizmetine sunduk. Bu 
parkları yaparken birinci önceliği-
miz hep çocuklarımızın güvenliği 
oldu. Bu anlamda belediye olarak 
en son Öğretmenevi karşısındaki 
oyun parkımızı yüksek güvenlikli 
oyun gruplarıyla yenileyerek kısa 
süre önce çocuklarımızın hizme-
tine sunduk. Beyşehir Belediyesi 
olarak artık ilçemize Türkiye stan-
dartlarında çocuk oyun parkları 

kazandırmaya başladık. Dolayısıy-
la bu güvenlik konsepti içerisinde 
bu parklara kamera yerleştirilmesi 
çalışmaları da yer alıyor. Zabıta 
ekiplerimiz, çocuk parkları çevre-
sinde zaman zaman devriye atarak 
güvenlik noktasında ailelerimize, 
çocuklarımıza destek veriyor. Aynı 
uygulamayı kolluk kuvvetlerimiz 
de yapıyor. Ancak, tüm bunları da 
yeterli görmeyerek bu parklarımızı 
artık günümüzün olmazsa olmazı 
olan son teknoloji ürünü güven-
lik kameraları ile donatma kararı 
aldık. Bu noktada ülkemizde son 
zamanlarda da çocuk istismarı ve 
çocuk kaçırma olaylarının arttığı 
bir dönemde parklarımıza güvenlik 
kamerası takılması yönünde de va-
tandaşlarımızdan çok talepler gel-
meye başlamıştı. Bu konuda, gerek 
medyamızda, gerekse toplumu-
muzda büyük bir hassasiyet oluştu. 
Bunun üzerine kentimizdeki park-
larda güvenlik kamerası dönemini 
Vuslat Parkı’ndan başlatmış olduk” 
dedi.  Öte yandan, parklara çocuk-
larıyla gelen aileler de Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’a 
başlatılan bu yeni uygulamadan 
dolayı teşekkür etti.
n İHA

Arıkören’de tüm sözler yerine getirildi

“Direnişte Şahlanışa 2023” programı, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde İl Başka-
nı Hasan Angı’nın konuşmacı olarak katılımı ile başladı.
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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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• 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

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.

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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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.

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
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Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından çöp kon-
teynerinde bulunan kuzuya belediye sahip çıktı. Edi-
nilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Gülbançe 
Mahallesi’ndeki bir çöpten ses geldiği ihbarını değer-
lendiren Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiple-
ri, çöp konteynerinin içinde canlı halde kuzu buldu. 
Bitkin olduğu görülen kuzu hemen zabıta ekiplerince 
alınarak güvenli bir ortama götürüldü. Burada vete-
riner çağrılarak kuzunun gerekli tedavisi yapıldı. Ku-
zuya süt veren ekipler hayvanın kendine gelmesini 
sağladı. 

Konu hakkında açıklama yapan Zabıta Komiseri 
Sami Aygül, “Öncelikle bu kuzuyu fark ederek ihbar-
da bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Son 

dönemlerde hayvanlara yapılan işkenceleri ve çöpe 
atanları kınıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha 
duyarlı olmalarını istiyoruz. Dün gece saat 23.00 ci-
varında ekiplerimize bir ihbar yapıldı ve olay yerinde 
çöp konteynerinin içinde bitkin bir vaziyette bu kuzu-
muz bulundu. Sabaha kadar sütünü verdik veterine-
re gösterdik adını ise ‘Garip’ koyduk. Sağlık durumu 
iyiye gidiyor. Sahibi çıkana kadar bizim korumamız 
altında duracak. Sahibi çıktıktan sonra teslim edece-
ğiz. Sahibi mi çöpe attı? Başkaları mı attı? Çalındı mı? 
Orasını bilmiyoruz. Tahkikat yapıp ona göre hareket 
edeceğiz ama bu süre içerisinde belediyemizin emin 
ellerinde olacak” diye konuştu. Kuzu veteriner kont-
rolünde otlak bir alanda bakımı gerçekleştiriliyor.
n İHA

Kuzuyu çöp konteynerine atmışlar!
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 Fizik ötesi anlatımlar, sırlar, insan 
aklının kolayca kavrayamayacağı gi-
zemler, hep ilgi odağı ola gelmiştir. Zira 
insanın yaratılışı başlı başına çözülme-
si gereken bir sırdır. Çünkü kat edilin 
mesafe kat eden tarafından uzak görül-
se de mesafeyi koyan sonsuz kudret ve 
kuvvet sabi tarafından bir hiçtir. İnsa-
noğlu kendi hesaplarına göre yaradılı-
şının üzerinde asırlar geçtiği varsayımı 
ile avuna dursun, daha başlangıç nok-
tasında olduğu gerçeğini bile kavramış 
değildir. Kendisine yaratıcısı tarafından 
onca nimete karşı verilen basit külfeti 
bile kavrayamamış insan, daha hangi 
konuda ilerleğinin bilincinde bile erişe-
memiştir.

Ondandır ki, onu varlık olarak arzın 
kucağına salan yaratıcı başıboş bırak-
mamış, yol göstericiler, hedef belirle-
yiciler, geçmişi hatırlatıcılar, yarınına 
ışık tutucular göndermiştir. Ne yazık 
ki tüm bu kuşatıcı, kavrayıcı ve uyarıcı 

ve uygulayıcıların çabalarına rağmen 
içinde iyiliklerin okyanuslarını barındı-
ran insanoğlu o okyanusun tam orta-
sında bulunan ayrık otundan gözünü 
bir türlü alamamıştır. O ayrık otu onun 
mihenk taşı olmuştur. Oysa o mihenk 
taşına ulaşmak, okyanusun içinde 
barınan tüm nimetlerden istifa ederek 
keyf çatmaktan daha zahmetli ve daha 
fazla çaba harcamak gerektirmektedir.

Bu eylem, zoru başarma kahra-
manlığı değil, gafletle, kolayı varken 
zoru kolay görme körlüğüdür. Bu kör-
lüğü insanın başarı sanarak taçlandır-
makta bir başka aymazlıktır. Hani var-
dır ya masallarda “az gittim uz gittim. 
Altı ay bir güz gittim. Dönüp baktım ki 
ardıma bir arpa boyu yol gitmişim.” 
Diyen. Dünün, ömrünün her saniyesini 
yaratanın hatırı için yaratılana hizmet 
etmeyi ibadet sayan ilim adamı kılı 
kırk yararak olayları; yaşamını devam 
ettirmekten başka çabası olmayan 

insanlara, kapasitelerine 
göre değerlendirerek su-
narken, bu günün kitap 
kaçkınları sokakta bul-
duğu kâğıt parçasından 
aşırdığı iki satırlık bilgiyle 
ahkâm kesmeye kalkış-
maktadır.

Cehaleti bilgiçlik sa-
nan günün cahil aydını, 
okyanusun ortasında 
gördüğü ayrık otunu ha-
yatın iksiri sanmakta, kendi mundar 
ölümüne suçsuz günahsız insanları da 
ortak etmek istemektedir. Bu gerçek, 
özellikle içinde yaşadığımız toplumda 
tüm çıplaklığıyla gözler önündedir, 
görmesini bilene ya da gördüğünü 
söyleyebilen cüretkâr insanlara. İn-
san yaradılışı ve fıtratı gereği ayrı ya-

şamadansa toplu halde 
yardımlaşarak yaşamayı 
kendine şiar edinmiş, 
zamanla kendi akli me-
lekeleri doğrultusunda 
içinde yaşadığı toplumda 
kargaşa çıkmaması için 
kurallar koyarken bazen 
de okyanusundan aldığı 
bir katreyle yaradılışına 
paralel kurallarla hayatını 
düzene sokmaya çalış-

mıştır.
İbret olsun, örnek alınsın diye elçi 

ve onların aracılığıyla insanlığa ulaş-
tırılan hayat dersleri ne yazık ki yine 
alınmaması gereken tarafı, sözüm 
ona bilgece! Keşfettiği zannıyla örnek 
edinilmiş ve olumlu hayat koşulları 
olumsuza çevrilmiştir. İnsan hayatı-

nın kıyamet saatine kadar devam 
edebilmesi, yaşamın acıyla tatlı, 
haklıyla haksız arasında geçecek 
bir mücadelenin kilometre taşlarıy-
la örülü olduğunun görülebilmesi 
için, Âdemoğlu Kabilin, kendilerine 
biçilen eşe razı olmayarak kardeşi 
Habil’le evlenmesi gereken eşe sa-
hip olmak için onun canına kıyması, 
insanlığa çıkar için kardeş kardeşi 
bile öldürebilir, öğüdünü vermek 
için değil, mazlum ve mağdur olan 
insanının gerektiğinde ne kadarda 
vahşileşeceğine örnek olması için 
sergilenmiştir.

Dününün mürekkep yalamış-
ları, sözde aydınlık çağda, uzay 
çağ’ında yaşayan insanlarından 
önce bu gerçeği kavrayıp anlat-
malarına rağmen, onlar hala Laz 
uşakları gibi martının kuyruğu suya 
teydiydüteymediydü iddiasıyla ce-
belleşiyorlar. Oysa bu çıkmazdan 
ne kendilerine nede başkalarına akla 
yatkın bir kıssa çıkacaktır.  İnanç 
sistemini yıpratacağı sanıyla bir 
şeyler yapabileceği gafletine düşen 
şaşkınlar, kendilerinin şaşırmışlık-
larını anlamadan ömürlerini tükete-
ceklerdir. Oysa bu değirmenden bu 
suyla ürün çıkmayacağını kavrasa-
lar, hatta değirmen taşının bu cılız 
harekete kulak asmayacağını kavra-
salar kendilerini kandırdıklarını kav-
rayacaklardır en azından. İnsan hep 
iki taraflı ola gelmiştir. Yaratılış itiba-
riyle. Et, kemik, melek, şeytan, hain, 
sadık vs. onunun başlangıcında da 
olduğu gibi inananlara göre sonu 
da ikilem içinde olacaktır. Bu ger-
çeğin dışına kaçış yoktur. Yaratıcı, 
onunun banisi, onu ense kökünden 
kavramış eline pusulasını vermiştir.

İnsanın yolu hep inişli yokuş-

ludur. Kolaya gider yuvarlanır kafanı 
gözünü patlatırsın, biraz yokuş gibi 
görünen göz yanılmasına aldırmaya-
rak yokuşa yönelir sonunda sonsuz 
nimetleri barındıran sonsuz nimetlere 
kavuşursun. Bu iki yoldan iniş olanını 
seçerek kendini akıllı sananla onu o yo-
lun daha kolay olduğu telkiniyle uyutan 
aydınların aşağı da bir yerlerde buluş-
maları dramatik bir manzara sergile-
yeceklerdir. Hatta o kadar anlamlı ve 
hüzünlüdür ki bu sahne, yarım aklıyla 
kolaya kaçarak inişe yönelenlerden yu-
varlanarak taş başlarında takılı kalan-
ların; kendilerine yol gösterici payesi 
biçen, bildiği halde bilgisini gizleme 
bilgisizliğiyle onları doğru yoldan alı-
koyan yarım aydınların kendilerin daha 
aşağılarda daha fazla bir cenderenin 
içinde kıvranıyor olarak göreceklerdir. 
Bu manzara suyun ateşi söndürdüğü 
değil, ateşin suyu yaktığı andır…

Bu ikilemde yaratılış eksenine pa-
ralel olarak insanlığa yardımı “görü-
nende görünmeyende” kendine vazife 
addeden insan yarımıyla; görünüşte 
yardım eder gibi olsa da gizde başka 
emelleri olan insan yarımının akıbe-
tinin gözler önüne serileceği o hesap 
gününün uzak olduğu ya da hayal 
olduğu gafletiyle avunmak, zaman 
çarkının dişlerinin hızla ilerlemesine 
engel olamayacak uzak sanılan yakın 
birgün gelip kapıları çalacaktır bir bir. 
O kapıyı çalan nöbetçi herkesin akıbeti-
ni görse de söylemeyecek kimi nelerin 
beklediğini. Ama onu götürürken ikinci 
hayatına emredildiği üzere götürüşü 
bile gösterecektir bu yolculuğun nerde 
sonuçlanacağını…

Bu ahvali şerait altında çığ gibi 
büyüyen yabancı İnanç kalpazanlığına, 
sözde inanç elçileri olduklarını ileri sü-
renlerinde kıyasıya yarışmaları ne elem 
veri bir hadisedir. Bir dik duruşun bir 
yükselişin ve şahlanışın merkezi olan 
ülkemizin içinde özsuyumuz ve öz 
hamurumuzdan olanlar güya yeni bir 
şeyler söylemek uğruna gözüken düş-
mandan daha derin yaralar açtıklarının 
farkındalar mı acaba… Dünün bilgini 
kelimenin tam manasıyla neyi nerde 
ne zaman ve ne şekilde söyleyeceğini 
bilip tarttıktan sonra yetecek kadarını 
söyleme izanında olduklarını anlamak 
bu kadar zor olmasa gerek…

Dün ihlas ve samimiyet uğruna 
toplumu dejenere edecek bazı söy-
lemlerden uzak duran ‘âlim’ insanların 
yerini bu gün, üç günlük mürekkep 
yalamışların alması son derece tehli-
keli ve üzüntü vericidir. Doğrusu bu 
üzüntünün kaynağı doğru yoldan sap-
maya vesile olacakları endişesinden 
değil cahilliklerini anlamama serzeni-
şimizdendir. Başka bir ifadeyle bizden 
olanların nereye gittiklerini bilmeden 

aldıkları yol sununda dalalette kalma 
korkumuzdandır.

Kıraç topraklarda yetişen cılız ba-
şaklara acıyışımız sulak topraklarda 
yetişen dolgun başaklara ulaşamadı-
ğımızdan değil, onlarında başak ola-
rak kalmasını istem özlemimizdendir. 
Değilse ilk insanla başlayan iyi ve kötü 
insan ikileminin mahşer gününe kadar 
süreceğinden endişe duyduğumuz an-
laşılır ki, bu hususta hiç şek ve şüphe-
miz yoktur.

Sevinç insanlar içindir, hüzünde. 
Açlık insanlar içindir, toklukta. İnsan 
madde ve ruhtur. İnsan; insan ve gü-
ruh… Kim iyi yolda bir çığır açarsa 
hem kendisi hemze kendinden sonra 
gelenleri selamete erdirecek karşılığın-
da mükâfatını alacaktır…

Ülkemizin son turfanda ‘aydın’ 
zümresine katılanların son icraatları, 
tabi;

-darulharpte her şey mubahtır…
  - İslami yönetimin olmadığı yer-

lerde serbest gezen hatunlar cariye-
dir...

 -darulharpte gözünün kestirdiği 
malları aşırmak caizdir…

                -kadınlar göğüsleri açıkta 
namaz kılabilirler…

Kurban kesmek o kadar önemli 
değildir, maksat kan akıtmaksa onun 
için tavuk kanıda yeterlidir…

Gibi yaygın safsatalara yeni yeni 
eklemeler yapmaktadırlar. Örneğin 
üç ayların aslının astarının olmadığı.  
Kur’an da Kadir gecesi, Hadiste Beraat 
gecelerinin dışında ki gecelerin dinde 
yerinin olmadığı bilgileri…

Sormak lazım; yılbaşı yortusunun, 
Analar, Babalar, Sevgililer, Cumarte-
si’ler Pazarlar’ın kutsiyetini nereden al-
dığını, kaynağının ne olduğunu düşün-
mezken;  dünya yüzü suyu hürmetine 
yaratılan’ın doğuş gününü kutlamak 
için kitapta yer mi aramalıyız?!..

 Açlığı ve terbiyeyi kısaca insanlığı 
öğreten, içinde semavi kitapların en 
sonuncusu ve kemale ermiş şekliyle 
gönderilen geceyi barındıran, Ra-
mazan’ı şerif için ulemanın üç aylar 
başlığı altında günahtan arınmak için 
öne sürdüğü, Miraç, Regaip ve kutlu 
doğum günlerinin kime zararı varda 
bunların da inanç sistemimizden dua 
literatürümüzden çıkarılması için caba 
harcanmaktadır…

 İstersen sen sahte yortuyla avun, 
sözde uzay çağında yaşayan ‘Aydın’lar 
hala gazyağına batırılmış fitilin ışığında 
idare ededursun ilimleriyle, ecdat’ın 
mukaddes günlerin endamına yakışan 
günleri ilan etmek adına, fitili zeytinya-
ğına bandırılmış, minarelerden nurdan 
haleler çizen bir uygarlık meşalesinin 
adıdır KANDİL…

KANDİL

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, 
“Türk Eğitim-Sen, adaletli, kul 
hakkı gaspının yaşanmadığı, 
torpili değil, başarıyı ön plana 
çıkaran bir sistem ihdas edil-
mesi için yönetici atamalarında 
sadece yazılı sınavın esas alın-

masını, mülakatın kaldırılmasını 
istemektedir. Ancak yeni yayınla-
nan yönetici atama yönetmeliğin-
de de yine mülakat uygulamasının 
devam ettiğini, komisyonda sen-
dika temsilcilerine yer verilmeye-
rek, komisyon üyelerinin şeffaflık 
ilkesi doğrultusunda hareket eden 
ve objektif kişilerden oluşmadı-
ğını görüyoruz. Nitekim son ya-
pılan yönetici atama mülakatları 
da göstermiştir ki, yandaşlara bir 
kez daha iltimas geçilmiş, biat 
kültüründen beslenenler baş tacı 
edilmiş, sendikal, siyasi, ideolojik 
tercihler mülakatı kazanmak için 
birincil öncelik olmuştur. Türk 
Eğitim-Sen Genel Merkezimiz  işte 
yine böylesine adaletsiz sonuçlar 
doğuracak bir zemine fırsat vere-
bilecek Yönetici Atama Yönetme-
liğini yargıya taşıdı” dedi

“Türk Eğitim-Sen’in edindi-
ği bilgilere göre; ağırlıklı olarak 
yandaş sendika üyelerine çok 
yüksek puanlar verilirken, Türk 
Eğitim-Sen ya da diğer sendi-
kaların üyelerine, sendikasızlara 
atanacak puanlar verilmekten im-
tina edilmiştir” diyen Ata, “Türk 
Eğitim-Sen işte yine böylesine 
adaletsiz sonuçlar doğuracak bir 
zemine fırsat verebilecek Yönetici 
Atama Yönetmeliğini yargıya ta-
şıdı. Sendikamız; bu yönetmeliğin 
sözlü sınav komisyonu oluşumun-
da sendika temsilcisi bulunmama-
sının, sözlü sınavlarda 60 ve üzeri 
puan alan adayların başarılı sayıl-
ması ve sözlü sınav sonuçlarının 
duyurulması ile itirazının komis-

yon tarafından incelenerek karara 
bağlanmasının da aralarında bu-
lunduğu sözlü sınav hükümlerini 
içeren maddeler ile müdür, müdür 
yardımcılığına ilk defa görevlen-
dirmede duyuruya yer verilme-
mesi ve yönetici değerlendirme 
formuna ilişkin bazı hükümleri 
de içeren toplam 14 maddesinin 
yürütmesinin durdurulması için 
Danıştay nezdinde dava açtı. Öte 
yandan Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Ziya Selçuk kartopu gibi olan tüm 
bu sorunları ne yazık ki elinde bul-
muştur. Bakan Selçuk’un, yönetici 
atamalarında yaşanan usulsüzlük-
lere müsamaha göstermeyeceği-
ne, Bakanlık taşra teşkilatlarındaki 
bu kripto yapıyı temizleyeceğine 
inanıyoruz. Umuyoruz ki, Sayın 
Selçuk yargı kararından önce bu 
mülakat garabetini iptal eder. Şa-
yet MEB’de adaleti tesis edecek-
sek, işe buradan başlanmalıdır” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 

‘Yönetici atamalarında 
mülakat kaldırılmalı’

Tanfer Ata
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Bağdaş Metal AŞ Sahibi  
Mehmet 

Doğrusöyler’in
oğlu

Burhan 
Doğrusöyler’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

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

cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Bağdaş Metal AŞ Sahibi Mehmet Doğru-
söyler’in oğlu Burhan Doğrusöyler, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Geçirdiği kalp krizi sonu-
cu 26 yaşında vefat eden Merhum Doğrusöy-
ler’in cenazesi ikindin namazına müteakip 
Hacı Veyis Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Merhum Doğ-
rusöyler’in cenazesine yakınları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Cenazeye katılanların taziye 
dileklerini kabul eden Doğrusöyler ailesi, 
vefat eden yakınlarının mezarı başında da 
dualar etti. Yenigün Gazetesi olarak Burhan 
Doğrusöyler’e Allah’tan rahmet, Doğrusöy-
ler ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Başkan Tutal: Önemli 
olan hayır dua almak

Seydişehir  Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Pınarbaşı Mahal-
lesi’nde ikamet eden Boynueğri ve 
Koç ailelerini ziyaret etti. Başkan 
Tutal , haftalık olarak gerçekleş-
tirdiği yaşlı ve hasta ziyaretleri-
ne devam ediyor. Başkan Tutal, 
Pınarbaşı Mahallesinde yaşayan 
Ahmet-Emine Koç çifti ile Rama-
zan -Emine Ervan çiftini ziyaret 
ederek sohbet etti. Soysal Beledi-
yeciliğin gereği olarak ilçede yaşlı 
ve hastaları ziyaret ettiklerini kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Hemşehrilerilerimizin  iyi 
gününde olduğu gibi kötü gün-
lerinde, hastalık ve sağlıklarında 
yanlarında oluyoruz. Allah sevdiği 
kuluna dert verir. Hiç şüpheniz ol-
masın derdi veren Allah, dermanı 
da verir. Sizlere olan saygımız ve 
sevgimiz sonsuzdur. Siz değerli 
vatandaşlarımıza hizmet etmek 

adına gece gündüz çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. Bize dua edin 
yeter. Hayır dualarınız sayesinde 
bu güzel ilçemize ve bu ilçenin de-
ğerli insanlarına daha çok hizmet 
edeceğiz.Sizleri ziyaret edip soh-
bet edelim istedik. Biz her zaman 
sizlerin hizmetine hazırız ihtiyaç 
duyduğunu her an arayabilirsiniz” 
dedi. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’ın kendilerine yaptığı ziya-
retten memnun kalan rahatsız 
eşinin bakımını yapan Adem Boy-
nueğri, “Etimiz yenmez, gönümüz  
giyilmez. Allah rahmet eylesin, iyi 
adamlardı desinler yeter, önemli 
olan hayır dua almak. Dünya ma-
lını verseler gözümüz yok. Allah 
sizden razı olsun. Evimize gelerek 
bizlerin hal ve hatırını sordunuz. 
Allah kolaylık ve başarılar versin” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde Salı günleri, Kapu Camii Baş İmam Hatibi Ünver 
Güngör ile “Ser Levha Hadisler Kitabından Sohbetler” adlı program gerçekleştiriliyor

Meram’da sohbet 
günleri başladı 

Meram Belediyesi tarafından hiz-
mete açılan Fahrünnisa Hatun Kültür 
Merkezi’nde Salı günleri, Kapu Camii 
Baş İmam Hatibi Ünver Güngör ile 
“Ser Levha Hadisler Kitabından Soh-
betler” adlı program gerçekleştiriliyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
yapımı gerçekleştirilen tesisleri, gece 
gündüz yaşayan mekanlar haline geti-
rebilmenin önemine dikkat çekti. 

Meram Belediyesi, ilçe gene-
linde hizmete açtığı tesisleri sürekli 
kullanılabilir hale getirmek için farklı 
programlara imza atıyor. Geçtiğimiz 
haftalarda hizmete açılan, farklı fonk-
siyonları ve mimarisiyle göz dolduran 
Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde 
her Salı, akşam namazını müteakip 
Kapu Camii Baş İmam Hatibi Ünver 
Güngör tarafından sohbetler gerçek-

leştiriliyor. Kültür Merkezinde yer alan 
Fi hi ma fih adlı sedirli salonda düzen-
lenen “Ser Levha Hadisler Kitabından 
Sohbetler” adlı programa bölgedeki 
vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 
“İHTİYACA YÖNELİK KÜLTÜR MERKEZİ”

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bölgelerin ihtiyacına yönelik 
yatırımları gerçekleştirdiklerini belir-
tirken; “Uluırmak Saka, Uluırmak Ali 
Hoca, Fahrünnisa, Çaybaşı, Ziya Barlas 
ve Zafer Mahalleleri sakinleri başta ol-
mak üzere tüm vatandaşlarımızın fay-
dalanabileceği Fahrünnisa Hatun Kül-
tür Merkezimizi geçtiğimiz haftalarda 
hizmete açmıştık. Kültür Merkezimiz-
de bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiya-
cı olan sosyal donatıları bir araya top-
larken, Fahrünnisa Hatun Zaviyesi’ni 

ziyarete gelenlerin dinlenebileceği bir 
alan haline getirdik. Binamızda mescit, 
fitness salonu, kütüphane, Mecalis-i 
Seb’a ve Fihi ma fih adlarını verdiğimiz 
sedirli sohbet salonlarımız, konferans 
salonları yer alıyor” dedi.

“GÜZEL MEKANLARIN İÇİNİ GÜZEL 
ETKİNLİKLERLE DOLDURMAK 

GEREKİYOR”
Başkan Toru, yapımı gerçekleştiri-

len tesisleri gece gündüz yaşayan me-
kanlar haline getirebilmenin önemine 
işaret ederken; “Yatırımı gerçekleştir-
mekten çok, o mekanları vatandaşların 
sürekli şekilde kullanabileceği şekilde 
düzenlemek daha önemli diye düşü-
nüyoruz. Hemşehrilerimizin tesisleri-
mizi sürekli olarak kullanarak fayda-
lanabilmesi için ihtiyaçların dışında 

farklı programlar da düzenlemeye ça-
lışıyoruz. Güzel mekanların içini güzel 
etkinliklerle doldurmamız gerekiyor. 
Bu kapsamda Salı günleri, akşam na-
mazının ardından Fahrünnisa Hatun 
Kültür Merkezimizde Kapu Camii Baş 
İmam Hatibi Ünver Güngör Hocamız 
Ser Levha Hadisler Kitabından soh-
betler düzenleniyor. Fi hi ma fih ismini 
verdiğimiz sedirli salonumuzda hem-
şehrilerimiz bir araya gelerek sıcak 
ve samimi bir ortamda sohbetlerini 
gerçekleştiriyorlar. Buna benzer farklı 
programları, farklı bölgelerdeki sosyal 
tesislerimizde, gençlik merkezlerimiz-
de ve kültür merkezlerimizde devam 
ettirmeyi arzuluyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 
n HABER MERKEZİ

Bağdaş Metal AŞ Sahibi Mehmet Doğrusöyler’in oğlu Burhan Doğrusöyler, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum Doğrusöyler dualarla defnedildi  

Doğrusöyler 
ailesinin acı günü

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yapımı gerçekleştirilen tesisleri, gece gündüz yaşayan mekanlar haline getirebilmenin önemine dikkat çekti. 
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Yavru leyleği itfaiye kurtardı Heryerinden bozuk para çıktı
Beyşehir ilçesinde, kubbesin-

deki yuvasından aşağıya düşen 
yavru leylek itfaiye ekiplerinin mü-
dahalesiyle mahsur kaldığı yerden 
kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 
Esentepe Mahallesinde bulunan 
Esentepe Kuba Camisinin kubbe-
sindeki yuvadan bir yavru leyleğin 
düşerek çatıda mahsur kaldığı yö-
nünde vatandaşlardan gelen bir 
ihbarı değerlendiren Konya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire-
si Başkanlığına ekipleri harekete 
geçti. Adrese gelen itfaiye görevli-
leri cami kubbesine merdiven uza-
tarak yavru leyleği düştüğü alan-
dan kurtararak tekrar yuvasına 
yerleştirdi. Bu arada, itfaiye ekiple-
ri, bir başka adreste yuvada ayağı-
na dolanan ip nedeniyle yaralanan 
başka bir yavru leyleği de müda-
hale ederek kurtardı. Hafif şekil-
de yaralı olduğu belirlenen yavru 

leyleğin, teslim edildiği Beyşehir 
Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği 
görevlileri tarafından Yaka Ma-
nastır Tabiat Alanı’ndaki hayvanat 

bahçesinde tedavi ve rehabilitesi 
sonrasında yeniden doğal yaşam 
alanına bırakılacağı öğrenildi.
n İHA

Üzerinde 9 farklı şehir bileti çı-
kan dilencinin üzerinden çıkan bo-
zuk paralar zabıtaları şaşkına çe-
virdi.  Edinilen bilgiye göre, Meram 
İlçe Belediyesi Zabıta Müdürülüğü 
ekipleri, tren garı çevresinde bir 
şahsın dilendiği ihbarı üzerine 
harekete geçti. İhbarı değerlen-

diren zabıta ekipleri, 31 yaşında-
ki H.M.’yi yakalayarak karakola 
götürdü. Dilenci şahsın üzerinde 
yapılan arama sonucunda çok sa-
yıda poşetler içerisinde bozuk para 
ele geçirildi. Her tarafından bozuk 
para çıkaran şahsı, zabıtalar şaş-
kınlıkla takip etti. Üzerinde 9 farklı 

şehre ait bilet bulunan dilencinin, 
şehir şehir dolaşarak dilendiği ve 
yakın zamanda Eskişehir ile Anka-
ra için aldığı bilet çıktığı öğrenildi. 
H.M.’nin üzerinden çıkan bin 291 
lira bozuk paraya encümen kara-
rıyla el konularak kamuya geçiril-
diği belirtildi.  n İHA 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Bedelli askerlik konusu özel bir konu, hassas bir konu-
dur.  Ama bu konuda dile getirilen askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir” dedi

‘Askerliğin teorik eğitimi
yanlış bir değerlendirme’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 
TBMM’nde görüşülmekte olan 2 
sıra sayılı Kanun Teklifinin tümü 
üzerine yaptığı konuşmada, bedelli 
askerlik, sağlık çalışanları ve kamu 
çalışanlarını gündeme getirdi. 

“Bedelli askerlik konusu özel bir 
konu, hassas bir konudur” diyen 
MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Vatan hizmeti hak olduğu 
gibi, her Türk vatandaşının da ve-
cibesidir. MHP Türk milletinin eşit, 
saygın ve onurlu fertlerden oluştu-
ğuna yürekten inanmaktadır. Vatan 
hizmetini ise herkesin manevi bir 
sorumluluğu olarak değerlendir-
mekte ve millet olmanın doğal ve 
doğrudan bir sonucu olarak gör-
mektedir.  Bizim bedelli askerlikle 
ilgili görüş ve düşüncelerimiz dün-
den beri hiç değişmemiştir. Bedelli 
askerlik konusu ele alınırken Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ikaz, ihtiyaç, 
imkân ve kapasitesi belirleyici ol-
malı, vatan savunmasını aksatacak 
ve riske sokacak manevi veya moral 
çöküntüye müsamaha gösterilme-
melidir.

Askerlik özel ve zorunlu bir hiz-
met alanıdır, her Türk vatandaşı 
buna uymak durumundadır. İlke 
olarak şunu önem ve özellikle vur-
guluyoruz ki askerliğin, vatan sa-
vunmasının bir bedeli asla yoktur. 
Bedelli askerlik tartışmalarını uza-
tarak, canıyla bedel ödeyen kahra-
manlarımızın ruhlarını ve fedakârlık 
numunesi evlatlarımızın duyguları-
nı incitmemek asıldır, esastır, şart-
tır.  Ancak askerlik çağını geçmiş, 
bir sebeple askerlik görevini ifa 
edememiş yüz binlerce vatandaşı-
mızın çağrısına ilgisiz kalmak belli 
kıstaslar dâhilinde çok makul olma-
yacaktır. 

Bedelli askerlik konusu özel bir 
konu, hassas bir konudur.  Ama bu 
konuda dile getirilen askerliğin teo-
rik eğitimi doğru bir değerlendirme 
değildir. Asker silahla anılır. Teklif, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşü-
nü içerdiği için MHP olarak bedelli 
askerliğin çıkmasını olumlu görüyor 
ve destekliyoruz” dedi. 

FİİLİ HİZMET ZAMMI TÜM 
SAĞLIKÇILARI KAPSAMALI 

Sağlık çalışanlarına yönelik fiili 
hizmet zammıyla da ilgili konuşan 
Kalaycı, “Fiilî hizmet süresi zammı-
nın aynı ortamda görev yapan tüm 
sağlık çalışanlarını kapsaması, her 
yıl için doksan gün süre eklenmesi 
ve bu uygulamanın geçmiş hizmet-
lere de uygulanması gerektiği görü-
şündeyiz.  Serbest çalışan eczacıla-
rın durumu da dikkate alınmalıdır. 
Yapılan düzenlemede fiilî hizmet 
zammından yararlandırılacak sağlık 
meslek mensupları içinde eczacılar 
zikredilmekte ancak kendi nam ve 
hesabına sağlık hizmeti veren ec-
zacılar bu kapsamda yer almamak-
tadır. Eşitlik ilkesi uyarınca serbest 
çalışan eczacılar da fiilî hizmet zam-
mından yararlandırılmalıdır. Ağır 
ve yıpratıcı işlerde çalışanların so-
runları kapsamlı bir düzenlemeyle 
çözülebilir. Veterinerler, veteriner 
sağlık teknisyenleri, teknikerleri, 
çevre sağlığıyla ilgili çalışanlar, çev-
re sağlık teknikerleri, teknisyenleri 
gibi meslek grupları da bu kapsam-
da olmalıdır.  Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde fiilen çalışan stenograf-
lar ile Tutanak Hizmetleri Başkanı 
ve Başkan Yardımcıları da mutlaka 
kapsama alınmalıdır. Öğretmenle-
rin, PTT dağıtıcılarının, zirai müca-
deleyle uğraşanların da haklı talep-
leri bulunmaktadır. 

MHP olarak bu konuda çalışma-

lar yapacağımızı ve gerekli kanun 
teklifi vereceğimizi buradan ifade 
ediyorum. Kanun teklifinde tabip 
ve diş hekimi emeklilerinin aylıkla-
rının aldıkları eğitim ve yürüttükleri 
hizmetle mütenasip olmaktan uzak 
oldukları belirtilerek aylıklarına ila-
ve bir ek ödeme yapılması öngö-
rülmektedir.  Yine, eski adıyla SSK 
ve BAĞ-KUR emeklisi olan tabip ve 
diş hekimleri de ek ödemeden ya-
rarlanamayacaktır. Bu durum aynı 
meslek grubunda emekli aylıkları 
yönünden büyük bir eşitsizlik oluş-
turacaktır. Eczacılar, veteriner he-
kimler, ebe, hemşire ve diğer sağlık 
personelinin emekli aylıklarına da 
ek ödeme yapılmalı. Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışan 
eczacılar gerek Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde gerekse eşdeğer 
kurum olarak kabul edilebilecek 
Sosyal Güvenlik Kurumunda çalı-
şan eczacılara göre çok daha düşük 
maaşlarla çalışmaktadır. Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eczacıla-
rının bu mağduriyeti mutlaka gide-
rilmeli, özlük hakları düzeltilmelidir. 
Günümüzde yardımcı sağlık per-
soneli okullarından mezun olmuş 
işsizler ordusu ortaya çıkmış olup 
bunların uygun bir şekilde istihda-
mında sorunlar yaşanmaktadır. Bu 
grupta ebe, acil tıp teknisyeni, anes-
tezi teknisyeni, sağlık memurları 
ve tıbbi sekreterler bulunmaktadır. 
Bu personellerin gerek özel gerek-

se de resmî kuruluşlarda istihdam 
edilmesi için gerekli koşullar sağ-
lanmalıdır.  3600 ek göstergeyle il-
gili yapılacak düzenleme tüm kamu 
çalışanlarını kapsamalı. Seçim dö-
neminde, öğretmenlerin, polislerin, 
sağlık çalışanlarının, din görevli-
lerinin ve yönetici personelin ek 
göstergelerinin 3600’e çıkarılması 
konusunda vaatlerde bulunulmuş-
tur.  Memurlar için ek gösterge çok 
önemlidir. 3600 ve 6400 ek göster-
ge kritik eşiklerdir. Bu ek gösterge-
lerin özellikle emekli aylığına önem-
li tutarda yansıması bulunmaktadır. 
Dolayısıyla 3600 ek gösterge vaa-
diyle ilgili yapılacak düzenlemede 
tüm kamu çalışanları dikkate alın-
malı, hakkaniyete uygun bir düzen-
leme yapılmalıdır. Kamuda kadro 
alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, ve-
kil, sözleşmeli, geçici, ücretli ve fahri 
statüde çalışanlar kadroya alınmalı. 
Kamu çalışanları arasında mağdu-
riyet yaşamayan neredeyse yoktur. 
Sözleşmeliler, geçici ve mevsimlik 
işçiler, ücretli öğretmenler, vekil 
imam ve müezzinler, fahri Kur’an 
kursu öğreticileri, aile sağlığı çalı-
şanları, usta öğreticiler kadroya geç-
meyi beklemektedir. Kamuda kadro 
alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, ve-
kil, sözleşmeli, geçici ücretli ve fahri 
statüde çalışanlar kadroya alınmalı, 
güvencesiz personel çalıştırılması 
son bulmalıdır. 

Kamudaki taşeron işçilere kad-
ro verilmesini öngören düzenleme 
taşeron işçilerin tamamını kapsa-
mamıştır; yüzde 70 mağdurları, 4 
Aralık mağdurları, kiralık araç mağ-
durları oluşmuştur. Başbakanlıkta 
taşeron işçi olarak çalışan kiralık 
araç şoförleri kadroya alındığına 
göre, bu hak, eşitlik ilkesi gereği 
diğer bakanlık ve kurumlarda ça-
lışan kiralık araç şoförlerine de ve-
rilmelidir. Taşeron işçilerden kadro 
verilmemiş olanlar hiçbir ayrım 
yapılmadan kadroya geçirilmelidir. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
kamu çalışanlarının sorunlarının 
çözüme kavuşturulması konusunda 
önümüzdeki süreçte gerekli kanun 
tekliflerini vereceğimizi buradan ifa-
de ediyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Sürücü kursları biraraya geldi, sorunlarını konuştu
Sürücü kursları yemekte bira-

raya geldi. Hatıp Et Mangal’da ger-
çekleşen etkinlikte sürücü kursları 
çalışanları ve yöneticileri hem stres 
attı, hem de sorunlarını konuştu. Et-
kinliğe Selçuklu’daki sürücü kursları 

katıldı. Olimpiyat Sürücü Kursu Or-
tağı ve Müdürü Yağmur Uzunoğlu, 
etkinlikte genel olarak Selçuklu’da-
ki sürücü kurslarının şikayetleri 
ve ortak görüşleri konuşulduğunu 
söyledi. “Milli Eğitim Toplantısın-

da görüşlerimizi iletmek için daha 
iyi neler yapılabilir gibi konuları 
görüştük” diyen Uzunoğlu, şunları 
kaydetti: “Sürücü kursları olarak so-
runlarımızın çözümünde dayanışma 
içinde hareket etmemiz gerekiyor. 

Bu anlamda bir araya geldik ve fay-
dalı bir toplantı gerçekleştirdik. Gö-
rüş alışverişinde bulunduk. Bundan 
sonra da biraraya gelmeye devam 
edeceğiz.” 
n MEVLÜT EGİN

Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın da katkıları 
ile düzenlenen Konya 
Çocuk Film Festivali 
sona erdi. Etkinlik bo-
yunca festivale katılan 
çocuklar unutulmaz 
dakikalar yaşadı. Kon-
ya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin 
en eğlenceli çocuk festivali yoğun 
katılımla devam etti. 3 gün süren 
etkinliklerde çocuklar sayıda ücretsiz 
film gösterimi, çizgi film karakterle-
ri, bilim gösterileri, ücretsiz sinema 
ve lunapark biletleri ile çok sayıda 
sürpriz hediye ile buluştu. Festivalin 
açılışında gözlediğim Konya Büyük-
şehir Belediyesi yetkilileri festivali 
çok güzel ve planlı bir şekilde orga-
nize etmişler. Adeta festival alanında 
çocuklar için her şey düşünülmüş. 
Çocuklar ve aileleri festival boyunca 
güzel bir gün geçirmenin heyecanı 
yaşamış oldular. Festivalin açılışında 
ise çocuklar  AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili  Ah-
met Sorgun, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı çocukla-
rın fotoğraf istediğini 
kırmayarak çocukların 
neşesine neşe kattılar. 
Protokol üyelerimizi 
çocuklar ile olan diya-
logları ve  fotoğraf iste-
dikleri geri çevirmeme-
sinden dolayı teşekkür 
ediyorum.

İnşallah önümüz-
deki yıl bu festival daha 

da büyüyerek devam edecek. Bu 
festivali diğer ilçe belediyelerimizin 
destekleri ile Konya’nın tarihi alan-
larında yılda birkaç defa yapılması 
hem çocukların eğlenmesine hem 
de çocuklarımızın aileleri ile güzel 
vakitler geçirmesine katkı  sağlar 
diye düşünüyorum.  Tekrar bu festi-
valin yapılmasında emeği olan başta 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Uğur İbrahim Altay’a, Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit 
Sami Küçüktığlı’ya , festivalin açılı-
şına katılan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili  
Ahmet Sorgun’a,  Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
festival alanında görev alan herkese 
teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve 
yardımcıları olsun.

ÇOCUK FESTİVALİ 

Kulu ilçesinde Hac farzını ye-
rine getirmek üzere kutsal top-
raklara gidecek 38 kişilik ilk kafile 
dualarla uğurlandı. Kulu ilçesinde 
kutsal topraklara gidecek ilk kafile 
İlçe Müftüsü İbrahim Karacaoğ-
lu’nun yaptığı duanın ardından 
uğurlandı. Hacı adaylarının akşam 
20.30’da uçakla kutsal topraklara 
gidecekleri 5 Eylül’de ise geri dö-
nüş yapacakları öğrenildi. 

İlçe Müftüsü Karacaoğlan, 
“2018 yılı Hac kontenjanları Diya-
net İşleri Başkanlığımızca Hacca 
gidecek olan hacı adayımız 38 ki-
şidir. Bunları buradan biraz sonra 
dua yapılıp minibüslerle göndere-
ceğiz. Yolculukları Medine-i Mü-
nevvere olacak. Önce orada bir kaç 

gün kalacaklar. Birkaç gün kaldık-
tan sonra görevlerini yerine getirip 
arkasından bu defa Allah’ın misafi-
ri olarak Medine-i Münevvere’den, 
Mekkeyi Mükerreme’ye hareket 
edecektir. Dileğimiz bu yolculukta 
Allah’a ve Peygamberine yaraşır ve 
yakışır bir görevi ifa edip sağlıklı ve 
samimi İhlas üzere kulluklarını ye-
rine getirerek dönüşlerinde anne-
lerinden doğdukları günkü gibi ter-
temiz dönmüş olurlar. Gitmeyen 
kardeşlerimize de Rabbim en kısa 
zamanda hac ibadetini yerine ge-
tirmeyi nasip etsin diyorum. Sağ-
lık ve güven içerisinde ibadetlerini 
yerine getirsinler” dedi.  Uğurlama 
sırasında haca adayları ve yakınları 
duygusal anlar yaşadı.   n İHA 

Kulu’da 38 kişilik hacı 
kafilesi dualarla uğurlandı

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Kalaycı 
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Borsa İstanbul iş birliği ile Konya Bilim Merke-
zi’nde oluşturulan Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı açıldı

‘Gençlere yeni iş imkanı’
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli 

ilk bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi ile Borsa İstanbul iş birli-
ğinde Borsa Eğitim ve Simülasyon 
Laboratuvarı’nın (BISTLAB) açılışı 
yapıldı.  Konya Bilim Merkezi’nde 
açılan laboratuvar, Selçuk Üniver-
sitesi, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi, KTO Karatay Üniversitesi 
ile Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi öğrencilerinin yanı sıra özel 
ve kamu sektörü yatırımcılarına 
yönelik olarak uygulamalı eğitim 
imkânları sağlayacak. 

YATIRIMCI DAHA TUTARLI VE 
DOĞRU KARARLAR ALMAYI 

ÖĞRENECEK 
Projenin açılışında konuşan 

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Himmet Ka-
radağ, laboratuvarda verilecek 
eğitimler sayesinde öğrenci ve 
gerçek yatırımcının daha tutarlı 
ve bilinçli kararlar verebileceğinin 
altını çizdi. Karadağ, “Laboratuvar 
eğitimlerine katılanların tamamı-
nın üniversite öğrencisi olmasını 
beklemiyoruz. Gerçek yatırımcı ve 
finans piyasasındaki profesyonel-
leri de eğitimlere bekliyoruz. Bu 
sayede yatırım alanlarında riskin 
sıfırlandığı, sanallaştırıldığı mo-
düllerle bir deneme fırsatı elde 
edecekler. Tüm yatırımcıların as-
lında bu tür bir finansal tecrübeyi 
test etmesi gerekiyor. Bu testleri 
uygularlarsa yatırım kararlarında 
mantıklı ve çok daha tutarlı ka-
rarlar verebildiklerini görecekler” 
ifadelerini kullandı. 

KONYA 5 ÜNİVERSİTESİ, 150 BİN 
ÖĞRENCİSİYLE ANADOLU’NUN 

BİLİM MERKEZİ 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜ-
BİTAK destekli ilk bilim merke-

zinin, kapalı-açık alanlarıyla Tür-
kiye’nin en büyük bilim merkezi 
ama aynı zamanda hem yapısıyla 
de hem içindeki sergi alanlarıyla 
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
bilim merkezlerinden birisi oldu-
ğunu hatırlattı. Altay, “Konya as-
lında geçmişten günümüze kadar 
her zaman bilimin merkezi oldu. 
Selçukluların Anadolu’yu fethet-
mesi ile birlikte bu kadim mede-
niyete 200 yıl başkentlik yapan 
bu şehir, birçok medresesi ile de 
dönemin en önemli ilim ve bilim 
merkezlerinden birisi haline geldi. 
Bugün de Konya, 5 üniversitesi 
ve 150 bin üniversite öğrencisi ile 
Anadolu’nun kalbinde bir bilim 

merkezi” dedi. 
GENÇLER YENİ İŞ, YATIRIMCI DA 
SERMAYE PİYASASINI DAHA İYİ 
ANLAMA İMKANINA KAVUŞACAK 

Başkan Altay, projenin Kon-
ya’da hayata geçmesi dolayısıyla 
Borsa İstanbul yöneticilerine te-
şekkür ederken, projenin gençler 
için yeni iş imkanı sağlayacağına 
vurgu yaptı. Altay, “Bugün Bor-
sa İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz 
proje, inşallah gençlerimiz için 
yeni iş imkânları oluştururken 
Anadolu yatırımcıları için de ser-
maye piyasalarını anlama adına 
önemli bir fırsat olacak. Borsa İs-
tanbul ile bir partner olmaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz. İnşallah 

gelecekte de çok güzel projeleri 
hep birlikte hayata geçiririz” diye 
konuştu. 

Programda Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim 
ve İcra Kurulu Başkanı Himmet 
Karadağ’a günün anısına usturlap 
takdim etti. Konuşmaların ardın-
dan protokol üyeleri tarafından 
Borsa Eğitim ve Simülasyon La-
boratuvarı’nın kurdelesi kesilerek 
açılışı gerçekleştirildi. 

Açılış programına Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Odası ile üni-
versitelerin yöneticileri ve akade-
misyenler katıldı. 

BORSA EĞİTİM VE SİMÜLASYON 
LABORATUVARI 

Sermaye piyasalarına yönelik 
çeşitli eğitimlerin verileceği, uy-
gulamaların ve araştırmaların ya-
pılacağı BISTLAB, üniversite öğ-
rencilerinin yanı sıra özel ve kamu 
sektörüne yönelik uygulamalı eği-
tim imkânları sağlayacak. Konya 
Bilim Merkezinde ve üniversite-
lerde seans salonu simülasyonu 
laboratuvarları oluşturulup eği-
timler gerçekleştirilmesi, finansal 
okur-yazarlığın yaygınlaştırılma-
sına katkıda bulunulması amaçla-
nıyor. Tüm teknik donanımı Bor-
sa İstanbul tarafından karşılanan 
BISTLAB ile Borsa İstanbul verileri 
eş zamanlı bu laboratuvarlardan 
takip edilebilecek. Simülasyon 
programı vasıtasıyla katılımcılar 
sermaye piyasalarında deneyim 
kazanacak ve laboratuvarlarda 
sermaye piyasalarına yönelik araş-
tırma yapabilme fırsatı bulabile-
cek.  n HABER MERKEZİ 

Şehir Parkı’nda nilüferler
görsel şölen yaşatıyor

 Karatay Şehir Parkı’nda 
bulunan Türkiye’nin en büyük 
biyolojik göletinde açan nilü-
ferler büyülüyor. Kendi kendini 
temizleyebilme özelliğine sahip 
12 Bin 500 m2’lik biyolojik gölet 
nilüfer çiçeklerine ev sahipliği 
yapıyor. 

 Konya’nın göz bebeği Şehir 
Parkı vatandaşların en uğrak 
mekanları arasında yerini en 
ön sırada almaya devam eder-
ken; Şehir Parkı’nın içerisinde 
yer alan Biyolojik Gölet üzerin-
de bulunan nilüferler görenleri 
kendilerine hayran bırakıyor. 
Göletin farklı noktalarındaki ni-
lüferleri fotoğraflayan vatandaş-
lar yeşilin güzelliğinin keyfini 
Şehir Parkı’nda çıkarıyor. 

 Nilüferler ilgi odağı oldu
Şehrin gözdesi olan Karatay 

Şehir Parkı’nı binlerce kişinin 
ziyaret ettiğini hatırlatan Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, yaşanan şehirleşme 
hamleleri ile yeşil alanlara du-
yulan ihtiyacın gitgide arttığı-
nı vurguladı. 343.300 m2 alan 
içerisinde 418 kamelya, 46 adet 
beşli grup mangal yeri, yürüme 

yolları ve lunaparkı ile Karatay 
Şehir Parkı’nın büyük bir ihtiya-
cı karşıladığını söyleyen Başkan 
Hançerli, nilüfer çiçeklerinin 
biyolojik gölete muhteşem bir 
görüntü kattığını belirtti. Baş-
kan Hançerli kökleri suyun ta-
banında olan nilüfer çiçeklerinin 
suyun yüzeyine kadar uzayarak 
çiçek açmasının ortaya çıkarttığı 
ilginç görüntünün ziyaretçilere 
görsel bir şölen sunduğu söyle-
di.

 Doğal güzellikler şehir ile iç 
içe büyüyor

Karatay’ın yaşadığı büyük 
değişime dikkat çeken Başkan 
Hançerli; her geçen gün mo-
dern yapılara, sosyal ve kültürel 
imkanlara daha fazla ev sahip-
liği yapan Karatay’ın; yaşanan 
gelişime bağlı olarak nüfusunun 
sürekli artış yönünde ivme ka-
zandığını söyleyerek; artan nü-
fusun sağlıklı bir hayat sürmesi 
ve stres kaynaklı sorunlardan 
uzak kalabilmesi için yeşil alan-
ların, doğal güzelliklerin şehir 
ile iç içe büyümesinin önemini 
vurguladı.
n HABER MERKEZİ

‘Kimlikli bir şehir ortaya çıkmasını istiyoruz’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle dü-
zenlenen Bizim Şehir Projesi Kon-
ya Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalış-
tayda konuşan Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, kimlikli şehirlerin oluşması 
bağlamında projeyi önemsedikle-
rinin altını çizdi. Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, “Simge bir kent konseptinin 
oluşmasında proje çok önemli” 
dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle dü-
zenlenen Bizim Şehir Projesi’nin 
Konya Çalıştayının açılışı gerçek-
leştirildi. 

Proje Koordinatörü, Selçuk 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Rahmi Erdem, 
Bizim Şehir Projesi’nin amacı ve 
projenin Konya ayağında yapıla-
cak çalışmalar hakkında bilgi ver-
di. 

ŞEHİRLERİN KİMLİKLERİNE 
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, pro-
jenin anlamının kendileri için çok 
yüksek olduğunu belirterek bu 
projenin günümüzde hızla geli-
şen şehirlerin kimliğine önemli 
katkılar sağlayacağının altını çiz-
di. Başkan Altay, “Bu işin bizim 
için anlamı çok yüksek. Çünkü 
artık şehirlerimizde çektiğimiz 
bir fotoğrafı ekrana yansıtsanız ve 
altına Konya, Ankara, Erzurum, 
Kayseri veya Antalya yazsanız 
herhalde hiç kimse itiraz edemez. 
Şehirlerimiz çok hızlı gelişiyor. 
Konya için yaşanabilir, uygulana-

bilir kimlikli bir şehir ortaya çık-
masını arzu ediyoruz. Bu proje, 
şehrimizdeki birçok kamulaştır-
ma ve kentsel dönüşüm için de 
bir finansman kaynağı olacak. Sa-
dece bölgesinde kimlikli bir şehir 
oluşturmakla kalmayacak, Konya 
kimliğine de çok önemli bir katkı 
sağlayacak” diye konuştu. 

BU PROJE KONYA VE ÜLKEMİZ
 İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 
BAŞLANGIÇ OLACAK 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ya-
şanabilir ve uygulanabilir bir proje 
ortaya koymak zorundayız” diye 
devam ettiği konuşmasında söz 
konusu proje ile ilk defa önem-

li bir fırsatın ele geçtiğine vurgu 
yaparak projenin iyi değerlendiril-
mesi gerektiğini söyledi. Başkan 
Altay, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bunu iyi değerlendirebilirsek 
yeni alanların oluşması için de 
kamu ve belediyelerin daha ce-
saretli davranmalarının önünü 
açacak bir iş yapmış oluruz. Onun 
için bu projeyi çok önemsiyorum. 
Hocalarımız da bu proje için çok 
titiz çalışıyor. İnşallah Konya için 
ve ülkemiz için çok önemli bir 
başlangıç olacaktır. Bakanımızın 
şahsında emeği geçen herkese te-
şekkürlerimi sunuyorum.” 

SİMGE BİR KENT KONSEPTİNİN 
OLUŞMASINDA ÖNEMLİ 

BİR PROJE BU 
Selçuk Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, 
“Daha nitelikli, daha yaşanılabilir, 
sosyal ve kültürel yönü öne çıkan 
şehirlerin oluşmasının önemli 
katkılar sağlayabileceğimizi dü-
şünüyoruz. Özellikle Avrupa’da 
sanayinin kalkınma döneminde-
ki büyük şehirlerde o eski sanayi 
bölgelerinin kentsel dönüşümü ile 
ilgili çok ciddi projeler ortaya kon-
du. Şu anda bu projenin uygula-
nacağı alan, gerçekten Konya’nın 
gözbebeği niteliğindeki bir alan-
dır. Bir simge, yeni bir kent kon-
septinin oluşmasında önemli bir 
misyon üstelenecektir. Bu projeyi 

yürütecek sizler de bu anlamda 
Konya’nın geleceği ve tarihe not 
düşme adına önemli bir görev icra 
ediyorsunuz. Bu vesileyle Bakan-
lığımıza ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımıza projenin başarılı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Çalıştayın açılış konuşmala-
rının ardından “Sosyal Bütünleş-
me”, “Ekolojik Tasarım”, “Kent 
Kimliği ve Özgün Doku” ile “Proje 
Uygulama, Yönetim, Finansman 
ve İşletme” konularında sunum-
lar yapıldı. İki gün sürecek olan ve 
proje alanlarını da kapsayan tek-
nik gezilerinin de yapılacağı çalış-
tay, çalışma gruplarının raporları-
nın sunumları ile sona erecek.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay 

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin gençlere yeni 
iş imkânları oluştururken yatırımcılar için de sermaye piyasalarını anlama adına 

önemli bir fırsat olacağını söyledi. Borsa İstanbul A.Ş Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı 
Himmet Karadağ, proje ile yatırımcının kararlarında daha tutarlı ve sağlıklı adımlar 

atmasının sağlanacağını söyledi. 
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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Demir 
Grup Sivasspor’da futbolcular salonda yaptığı çalış-
ma ile hazırlıklarını devam ettirdi. Bolu’nun Karacasu 
Beldesi’nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip 
kampta on dördüncü günü geride bıraktı. Dün sabah 
antrenman yapan futbolcular akşam ise kamp yapılan 
otelin fitness salonunda çalıştı. Futbolcular salonda 
koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Si-
vasspor, çalışmalarına bugün yapacağı antrenman ile 
devam edecek.
n İHA

Beşiktaş, Meksika ekibi Cruz Azul’da forma giyen 
Enzo Roco’yu kadrosuna kattı. Şilili futbolcu dün akşam 
İstanbul’a geldi. Yeni sezon hazırlıklarını transferlerle 
devam ettiren Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco ile an-
laşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulübün 1.3 milyon Euro 
bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki 
futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 
Daha önce İspanya La Liga’da da forma giymiş olan 
Roco, dün akşam İstanbul’a geldi. Genç stoper, geçen 
sezon forma giydiği Cruz Azul’da 34 karşılaşmada gö-
rev alırken, 2 gol kaydetti. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmalarının 28 
Temmuz Cumartesi günü bitecek olmasına karşın 
transferde henüz beklenilen isimlerin takıma dahil 
olmaması camiada karamsar bir havanın oluşmasına 
neden oluyor. Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları 
28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak çalışmayla 
sona erecek. Sarı-kırmızılılarda kamp süresince 3 isim 
transfer edilirken, giden oyuncuların yerlerinin henüz 
doldurulamaması ise taraftarı tedirgin ediyor. 

Kadrosuna şu ana kadar Danijel Aleksic, Ahmet İl-
diz ve Ömer Şişmanoğlu’nu dahil eden Malatya temsil-
cisi Sadio Diallo, Aly Cissokho, Nacer Barazite, Ema-
nuel Dening ve Michael Pereira ile ise yollarını ayırdı. 

Transferlerin gecikmesi camiada karamsar bir ha-
vanın oluşmasına neden olurken, Teknik Direktör Erol 
Bulut’un da bu durumdan duyduğu rahatsızlığı Başkan 
Gevrek ile paylaştığı bildirildi. 

Sarı-kırmızılılarda yeni katılan oyuncu sayısının az 
olmasının oluşturduğu sıkıntılı duruma birde kampta 
sakatlanan oyuncu sayısının fazla olmasının eklenme-
si teknik heyeti zor duruma düşürdü. 

Teknik Direktör Erol Bulut kampta oynanan son ha-
zırlık maçında yedek kulübesinde sadece 4 oyuncuyu 
oturtabildi. 
n İHA

Sivasspor 
kuvvet çalıştı

Beşiktaş, Enzo ile 
anlaşma sağladı 

Yeni Malatyaspor’da 
sessizlik tedirgin ediyor

‘Yarın ne olacağını 
zaman gösterecek’

Fenerbahçe, Premier Lig’den Swansea City’de forma giyen Ganalı 
Andre Ayew’i kadrosuna kattı. Ayew, sarı-lacivertlilerin 4. Ganalı futbol-
cusu, toplamda ise 131. yabancı transferi oldu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gruplara kalmak isteyen ve kad-
rosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ganalı yıldız 
futbolcu Andre Ayew ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Swansea City’den 1 
yıllığına kiralanan başarılı forvet, sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 131. ya-
bancı futbolcu oldu. Bugüne kadar 39 farklı ülkeden 130 yabancı futbolcu-
yu kadrosuna katan Kanarya, Ayew transferiyle bu sayıyı 131’ye çıkardı. 

DÖRDÜNCÜ GANALI 
Ayew transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yaptığı bu 

transferle birlikte dördüncü kez Ganalı bir futbolcuyu kadrosuna dahil 
etmiş oldu. Sarı-lacivertliler 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor’dan 
Yav Preko ve Samuel Johnson’u, 2004-2005 sezonunda da Juventus’tan 
Stephen Appiah’ı kadrosuna katmıştı. 

EN ÇOK YABANCI BREZİLYA’DAN 
Bugüne kadar kadrosuna pek çok yabancı futbolcu transfer eden Fe-

nerbahçe 39 farklı ülkeden futbolcu transferi yaptı. Listede ilk sırada 21 
futbolcuyla Brezilyalılar yer alıyor. Sambacılar, sarı-lacivertli formayla 
tam 367 gole imza attı. Brezilya’nın ardından ikinci sırada 18 futbolcuyla 
birlikte eski adıyla Yugoslavya yer alıyor. 
n İHA

Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim, sarı-kırmızılı camia-
nın geleceğini düşünerek hareket 
ettiklerini söyledi. TFF 2. Lig Beyaz 
Grup temsilcisi Sakaryaspor ile 
Yeni Atatürk Stadı’nda oynadıkları 
ve 3-0 kazandıkları maçın ardından 
gazetecilere açıklama yapan Terim, 
ev sahibi takımın kendilerini çok iyi 
ağırladığını dile getirdi.

Performans olarak iyiye gittikle-
rini aktaran tecrübeli teknik adam, 
şunları kaydetti: “Memnunum. Ha-
zırlık maçlarının amacı da bir şekilde 
hazır hale gelmek. Hem fizik hem 
teknik hem de taktik olarak bazı şey-
leri zaman zaman iyi yapıyoruz. Bi-
zim için de iyi bir hazırlık maçı oldu, 
herkese şans verdik. 10 gün sonra 
Süper Kupa oynayacağız. Şampiyon-

lar Ligi’ne kadar da her şeyimizi en 
üste çekeceğiz. Ancak sakatlıklarla 
ilgili sıkıntılarımız var. Mariano biraz 
olmayabilir, Eren zaten ligin son 8 
haftasıyla birlikte, bu 1-2 hafta yok. 
Gomis sakat. Böyle olduğu zaman 
biraz eksik kalıyoruz. Bazı oyuncu-
lara yüklenmek zorunda kalıyoruz, 
Martin gibi. Yedeği de yok, o da 
sakat. Yuto Nagatomo da bu akşam 
geliyor. Dünya Kupası’ndan sonra 
izin verdik. Muslera geliyor. Açık-
cası bu kadarız. Ama başkanımız, 
yönetimimiz, Abdurrahim Albayrak 
ve ekibimizle ne yapabiliriz diye uğ-
raşıyoruz.”

“DEĞİŞİK HABERLERİMİZ 
OLABİLİR”

Fatih Terim, bir gazetecinin, “İyi 
ki Fatih Terim var deniliyor, peki Fa-

tih Terim ne durumda?” şeklindeki 
sorusu üzerine, camianın gösterdi-
ği güvenin kendisini çok mutlu ettiği-
ni ve gururlandırdığını aynı zamanda 
da omuzlarına çok ağır yük ve so-
rumluluk bindirdiğini ifade etti.

Galatasaray için yoğun bir me-
sai içinde olduklarını aktaran Terim, 
“Tüm Galatasaray camiasının şunu 
bilmesini istiyorum ki hiç ümitsiz-
liğe kapılmasınlar. Olabilir, UEFA 
ceza vermiş olabilir. Çok vakit geçi-

riyoruz, bunlar enerjimizi alıyor. Biz 
bu durumda ne yapabiliriz, bunun 
derdindeyiz. Yakında değişik haber-
lerimiz olabilir. Bir şeyler yapıyorsak 
bilsinler ki bu Galatasaray’ın hayrı 
içindir, olması gerekendir. Paylaşı-
lacak şeyleri paylaşıyorum.” şeklin-
de görüş belirtti.

Fatih Terim, transferle ilgili bir 
soru üzerine, “Transferler ile ilgili 
her gün birini okuyoruz. Bize gelen 
resmi hiçbir teklif yok. Şampiyon bir 
takım, istenenler olabilir ama yazılı 
hiçbir teklif yok.” ifadelerini kullan-
dı.

“BİZDE BAŞARILI OLMAYAN 
OYUNCULAR HER TAKIMA 

GİDEBİLMELİ”
Fatih Terim, Süper Lig’de “Dört 

büyükler” olarak adlandırılan takım-

ların aralarında transfer yapabilmesi 
gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Galatasaray, Fenerbah-
çe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi 
içinde sirkülasyon yapabilirse zaten 
dışardan oyuncu almayız. Biz vermi-
yoruz, onlar vermiyor, ‘oraya gitme’ 
diye mukavelesine madde koyuyo-
ruz. Bizde başarılı olmayan oyuncu-
lar her takıma gidebilmeli. Bu du-
rum ekonomik de değil, mantıklı da 
değil. ‘Bizde başarılı olmadı, orada 
oldu mu’ korkutuyor? Aşı tutmamış-
tır. Kendi içimizden halledemediği-
miz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu 
bir kırabilirsek... Bende diyelim ki 
3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. 
Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu 
kendi içimizde halledebilirsek çok iyi 
olacak.”  n AA

Fatih Terim: Ne yapıyorsak Galatasaray’ın hayrı içindir

Andre Ayew, Fenerbahçe’nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Nijerya formasıyla Rusya’daki Dünya Kupası’nda mücadele eden Abdullahi Shehu, Bur-
saspor’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Şu an Bursaspor’un oyuncusuyum ama bir 

futbolcunun yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yarın ne olacağını bize zaman gösterecektir” dedi 
Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahi-

sar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu, kulüp televiz-
yonuna açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’nda oynama hayalinin olduğunu ifade 
eden Shehu, “Dünya Kupası’nda oynama şansı elde ettim. Bursaspor benim oraya 
hazır gitmemi sağladı. Bursaspor’da olmaktan mutluyum. Geçen sezon artık geride 
kaldı ve yeni sezon için hazırlanıyoruz. Ben bir oyuncu olarak daha yüksek seviyede 
oynamaya çalışacağım. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezonun yeterli ol-
madığını biliyorum. Hem takımın hem kendimin iyi bir sezon geçirmesi için elimden 
geleni yapacağım” şeklinde konuştu. 

“ŞU AN BURSASPOR’UN OYUNCUSUYUM AMA” 
Yeni sezon için taraftarların kendisinden büyük beklentileri olduğunu bildiğini ifa-

de eden 25 yaşındaki oyuncu, “Çünkü geçen sezon beni kimse tanımıyordu. Geçen 
seneki oyunum ile güven verdiğimi düşünüyorum. Sahada olduğum sürece her za-
man takıma desteğim olacak. Şu an Bursaspor’un oyuncusuyum ama bir futbolcunun 
yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yarın ne olacağını bize zaman gösterecektir” diye 
konuştu. 

“KULAĞIMA EZAN SESLERİNİN GELMESİ BENİ EVİMDE HİSSETTİRİYOR” 
‘Müslüman bir ülkede olmaktan mutluyum’ diyen Shehu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çünkü her yemeği ve her eti yiyebiliyorum. Bu ülkede camiye gitme imkânı 

bulabiliyorum. Kulağıma ezan seslerinin gelmesi beni evimde hissettiriyor. Diğer 
ülkelerde bunu duyamıyordum.” 

“ORTA SAHADA MEYDAN OKUMALARI OLUMLU BULUYORUM” 
Takımdaki orta saha oyuncuları ile forma rekabeti yaşaya-

caklarını ifade eden Abdullahi Shehu, “Orta sahada meydan 
okumaları olumlu buluyorum. Çünkü bu bana daha fazla ça-
lışma motivasyonu veriyor. Şu anda yeni orta saha oyun-
cuları var ve onlarla bir forma rekabeti içerisinde olaca-
ğım. Geçen sene de çok iyi orta saha oyuncuları vardı, 
düzenli oynamayı başarmıştım. Bu sezonda da aynı 
şekilde yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. 

“VİDEO HAKEM UYGULAMASI 
BAZEN İYİ BAZEN DEĞİL” 

VAR sistemini de değerlendiren Shehu, “Vi-
deo hakem uygulaması bazen iyi bazen değil 
ama biz oyuncular olarak yapabileceğimiz bir 
şey yok. Hakemlerin verdiği kararlar bizim 
aleyhimize veya lehimize olabilir. Bu karar 
TFF ve üst mercilerin aldığı bir karar olduğu 
için buna uymak zorundayız. Umarım futbol 
için olumlu bir karar olur” açıklamasını yaptı. 

“KARŞISINDA OYNADIĞIM
 EN İYİ TARAFTAR GRUBU” 

Bursaspor taraftarlarından bu sezonda da 
destek beklediklerini ifade eden Nijeryalı 
oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bur-
saspor taraftarları bizi her zaman olduğu 
gibi desteklesinler. Karşısında oynadığım 
en iyi taraftar grubu olduklarını düşünüyo-
rum. Verdikleri tüm destekler için teşekkür 
ediyorum.”  n İHA
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Konyalı başarılı antrenör Mehmet Yıldırım, U16 Milli Takımı 
teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. Atiker Konyaspor Kulü-
bü yaptığı açıklama ile Yıldırım’ı tebrik etti. Yapılan açıklamada, 
“Konyaspor’umuzda daha önceki yıllarda hem futbolcu hem de 
teknik adam olarak görev yapan şehrimizin yetiştirdiği önemli fut-
bol adamlarından biri olan Mehmet Yıldırım, U16 Milli Takım Tek-
nik Direktörlüğüne getirilmiştir. Kulübümüze ve camiamıza büyük 
hizmetlerde bulunan Mehmet Yıldırım hocamıza yeni görevinde 
üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
n SPOR SERVİSİ

Konya TOHM sporcularından Ahmet Örencik ve Muhammet 
Selçuk Balkan Pist Şampiyonası’nda pedal çevirecek. 28-29 Tem-
muz 2018 tarihinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılacak olan 
Balkan Pist Şampiyonası’nda Konya TOHM sporcularından Ahmet 
Örencik, Muhammet Selçuk ve antrenörü Fatih Harmancı Milli Ta-
kım’da Konya’yı ve ülkemizi temsil ederek madalya mücadelesi 
verecek. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 
“Balkan Pist Şampiyonası’nda mücadele edecek olan antrenör ve 
sporcularımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 
futbol branşında çalışmalar yoğun katılımlarla devam ediyor. 
Gençlikspor Kulübü Futbol Takımı Pazartesi-Perşembe ve Cumar-
tesi-Pazar günleri 8-12 yaş grubuyla Atatürk Stadyumu 1 No’lu 
Sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ilkokul ve İlköğretim ça-
ğındaki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, 
uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlen-
dirmeleri için Yaz Spor Okullarında ücretsiz olarak 20 branşta üc-
retsiz kayıtlar hala devam ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
Mehmet Yıldırım’a tebrik

Konyalı bisikletçiler 
Balkan Pist’e katılacak

Gençlikspor Kulübü 
çalışmalarını sürdürüyorFatih, milli forma ile 

şampiyonluk istiyor
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen Türkiye Yol 

Bisikleti Şampiyonası’nın ikinci etabı yapıldı. Yarışlarda birinci olan Çumra Belediyesporlu 
bisikletçi Faruk Salman, milli forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti

Şampiyonaya yıldız A, yıldız B ve 
genç bayan kategorilerinde yaklaşık 
280 sporcu katıldı. 3 etaptan oluşan 
şampiyonanın ikinci etabında spor-
cular, Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve 
Osmanpaşa Köyü arasında belirlenen 
parkurda pedal çevirdi. Gidiş geliş 70 
kilometre yolu birinci olmak için kat 
eden sporcular, zorlu parkurda kıyası-
ya yarıştı. Yarışmada dereceye giren 
sporcular Makedonya’da düzenlenecek 
olan Balkan Şampiyonaları’nda milli 
takım forması altında Türkiye’yi temsil 
edecek. Yarışmayı birinci sırada bitiren 
Konya Çumra Belediyespor sporcusu 
Faruk Salman mutluluğunu dile getire-
rek, “Çumra Belediyespor’da bisiklet 
sporcuyum. Yozgat Türkiye Şampiyo-
nası’nda 70 kişi arasında birinci oldum. 
Önümüzde Balkan Şampiyonası var. 

Orada da hedefim milli takım forması 
altında birincilik yaşamak. Yarışmada 
düştüm kalktım ve yine yarıştım. Birinci 
oldum takımım sayesinde” dedi. 
İSMAİL UĞURLU: “GÜZEL BİR 

KATILIM OLDU” 
Genç Milli Takımlar Bisiklet Antre-

nörü ve Çumra Belediyespor Antrenörü 
İsmail Uğurlu ise şampiyonada dere-
ceye giren sporcularını tebrik ederek, 
“Yozgat’ta Yıldız A, Yıldız B ve Genç 
Bayan olmak üzere 3 kategoride Türki-
ye Şampiyonası düzenlendi. Güzel bir 
katılım oldu. Kazasız belasız yarışma-
ları tamamladık. Buradaki yarışların 
sonunda yıldız A ve Genç Bayan takımı 
sporcuları Makedonya’da düzenlenecek 
olan Balkan Şampiyonası’na katılacak-
lar. Buradaki yarış, bir nevi milli takıma 
seçme idi. Bizim sporcularımız ilk gün 

3.’lük, bayanlar da Türkiye şampiyon-
luğu Yıldız A da ise Türkiye Şampiyonu 
olarak tamamladık” şeklinde konuştu. 
KEMAL YURTNAÇ: “YOZGAT’TA 
İNŞALLAH BİSİKLETİ YAYGIN 

HALE GETİRECEĞİZ” 
Yarışma öncesi sporculara ba-

şarılar dileyen Yozgat Valisi Kemal 
Yurtnaç, “Biz sporun her dalına genç-
lerimizi kahve köşelerinden, alkolden, 
uyuşturucudan, sigaradan koruma 
maksatlı bu sporun ilerlemesini istiyo-
ruz. Şu anda Yozgat’a 280 tane sporcu-
muz belediyemiz, gençlik spor müdür-
lüğümüz ve bisiklet federasyonumuz iş 
birliği ile burada güzel bir şampiyona 
yapıyorlar. Yozgat’ta inşallah bisikle-
ti yaygın hale getireceğiz ve her türlü 
desteği vereceğiz. Gençlerimizin de bu 
sporla beraber hayatlarına yön vermesi 

bizim için çok önemli bir konu. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür 
şampiyonalar için Yozgat’ın hazır oldu-
ğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerine 
yer verdi. 

Organizasyonun Yozgat’ta düzen-
lenmesine vesile olan Yozgat Belediye 
Başkanı Kazım Arslan şunları söyle-
di: “Bugün ki şampiyona diğer şam-
piyonalardan biraz daha farklı, daha 
resmi özelliği olan bir şampiyona. Bir 
ayağı Yozgat’ta yapılıyor. Yüzlerce 
bisiklet sporcumuzu burada ağırla-
maktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
Spor insan hayatında önemli. Bisiklet 
bizim çok önem verdiğimiz bir spor. 
Gerek sağlık için gerek diğer aktiviteler 
için son derece önemli bir spor. Aynı 
zamanda bu Yozgat’ın tanıtımı içinde 
önemli bir katkıdır.”   n İHA

Müslüm Elagöz: Hedefimiz her zaman şampiyonluk
Konya’da düzenlenen U18 Hokey 

Avrupa Şampiyonası’nın ardından 
ikinci olan Türkiye Milli Takımı’nın 
kaptanı Müslüm Elagöz, açıklamalar-
da bulundu. Turnuvada şampiyonluk 
hedeflediklerini ancak bunu başara-
mamış olmanın üzüntüsünü yaşadık-
larını belirten Müslüm, her zaman 
olduğu gibi bundan sonra da bütün 
turnuvalara şampiyonluk hedefi ile 
gideceklerini ifade etti. Genç sporcu, 
üst tura yükselmenin sevincini ya-
şadıklarını söyleyerek, “U18 Avrupa 
Şampiyonası’nda ikinci olduk. Bizim 
için güzel bir başarı. Çok duygusal. 
Tabi birinci olmak isterdik ancak ba-
şaramadık. İlk başta bunu hedefle-
miştik. Buraya şampiyon olmak için 

geldik aslında. İki yıl sonra yapılacak 
olan Hokey Avrupa Şampiyonası’na 
katılma hakkı elde ettik. Bu da bizim 
için başarı diyebiliriz. Bir dahaki turnu-
vada umarım istediğimiz şampiyon-
luğu alabiliriz. Bütün turnuvalara ve 
şampiyonalara katılırken şampiyonluk 
hedefi ile başlıyoruz. İki sene sonraki 
şampiyonada da aynı şekilde bu he-
defle gideceğiz” ifadelerini kullandı.
TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK

Konya’daki şampiyonada takım 
olarak çok iyi bir performans ortaya 
koyduklarını belirten Müslüm, kendisi-
ni daha çok çalışması gerektiğini ifade 
ederek, “Kendi performansım hakkın-
da konuşacak olursak. İyi bir turnuva 
geçirdim ama istediğimin biraz altın-

da kaldım. Kendimi tam olarak vere-
medim. Daha iyi olmam gerekiyordu. 
Daha iyi olmam gerektiğini düşünüyo-
rum ve bunun için yine çalışmaya de-
vam edeceğim. Ama takım anlamında 
bakıldığında çok iyiydik. Oynadığımız 
5 maçın dördünü kazandık. Ama şam-
piyonluk nasip olmadı. Ben bizim 
üzerimizde emeği olan Türkiye Hokey 
Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 
ve Salih Hocama buradan teşekkürle-
rimi gönderiyorum. Takım olara çalı-
şıp daha iyisini yapmak için mücadele 
edeceğiz” şeklinde konuştu. Öte yan-
dan Müslüm Elagöz, U18 Hokey Avru-
pa Şampiyonası maçlarının ardından 
en iyi erkek sporcu seçildi.
n SPOR SERVİSİ

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un 2018-2019 Futbol se-
zonunda oynayacağı iç saha karşı-
laşmaları için loca satışları devam 
ediyor. Satışa çıkan 12-15-18 kişilik 
localardan dün itibariyle sadece 
doğu tribününde 4 loca kaldı. Bu 
dönem içinde batı tribünündeki lo-
caların tamamı kısa süre içinde sa-

tıldı. Konyaspor Kulübü’nden konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada, “Loca 
satışlarına yoğun ilgi gösteren taraf-
tarlarımıza teşekkür ediyoruz. Kalan 
localarla ilgili detaylı bilgi almak 
isteyen taraftarlarımız 0 332 236 19 
22/3 (Dahili) numarayı arayabilirler” 
denildi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Hokey Federasyonu yap-
tığı organizasyon ile spor federasyon-
larının başkanlarını yemekte ağırla-
dı. Yapılan davete, Gençlik ve Spor 
Bakanı yardımcısı Hamza Yerlikaya, 
Konyalı Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan, Konyalı Türkiye Tekvando 
Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık 
Karakan ve yönetim kurulu üyeleri ile 
diğer federasyon başkanları katıldı. 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu, yaptığı açıklama ile verilen 
destekten dolayı tüm yetkililere teşek-
kür etti.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da localar 
tükenmek üzere!

Hokey Federasyonu, 
başkanları konuk etti



RPS
Sertan: Gurur duyuyorum
Atiker Konyaspor’un Anadolu Selçukspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Sertan Yiğenoğlu’dan mutlusu yok. Bolu ve Hollanda kampla-

rında teknik heyetin yakından ilgilendiği isimlerden olan Sertan, tecrübeli oyuncularla aynı takımda olmaktan gurur duyduğunu söyledi
Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Uğur 

Demirok, Samuel Eto’o ve Adis 
Jahovic gibi önemli isimlerle aynı 
takımda yer almaktan dolayı gurur 
duyduğunu ifade eden Atiker Kon-
yaspor’un genç oyunusu Sertan Yi-
ğenoğlu, tek düşüncesinin verilecek 
fırsatla kendini göstermek olduğunu 
söyledi.

 ANADOLU’DA BAŞARILI BİR 
SEZON GEÇİRDİM

Bolu’da yapılan birinci etap ve 
Hollanda’da devam eden ikinci etap 
kamp çalışmalarında yer alan genç 
oyunculardan Sertan Yiğenoğlu, 
kendisi adına iyi bir sezonun geride 
kaldığını belirterek, “Atiker Kon-
yaspor’a transfer olduktan sonra ge-
çen seneyi Anadolu Selçukspor’da 
kiralık olarak geçirdim. Benim adı-
ma gerçekten kendimi gösterme 
adına önemli bir fırsattı. Türkiye’de 
ilk senemdi. İyi bir sezon oldu. Tec-
rübe kazandım. Bütün maçları oy-
nadım ve 4 gol attım. Allah’ıma çok 
şükür Atiker Konyaspor ile sezon 
başı ilk kampına katıldım. Oradan 
da hocam beni Hollanda’da yapılan 
ikinci kampa getirdi. İnşallah hayır-
lısı ne ise o olur ve iyi bir sezon ge-
çiririz” ifadelerini kullandı. 

 BİZE DESTEK OLUYORLAR
Takımdaki tecrübeli isimlerle bir 

arada olmaktan dolayı kendini şans-
lı hissettiğini de sözlerine ekleyen 
Sertan Yiğenoğlu, “Bu gerçekten 
çok önemli bir fırsat. Takımda Ali 
Turan, Uğur Demirok, Serkan Kırın-
tılı gibi mevkim itibariyle tecrübele-
rinden çok şey kazanacağım isimler 
var. Büyük bir takımda oynuyoruz ve 
genç oyuncu olarak hatalar yapabili-

riz. Böyle durumlarda bizimle konu-
şuyorlar, hatalarımızı söylüyorlar ve 
destek oluyorlar. Bu da genç oyuncu 
için en güzel duygu” diye konuştu.

 ÇOK ÖZEL BİR DUYGU
Sertan Yiğenoğlu, Konyaspor’da 

Samuel Eto’o, Adis Jahovic gibi 
önemli isimlerle oynamanın kendi-
lerine çok şey kattığına işaret ede-
rek, “Böyle önemli ve büyük isim-
lerle oynamak gerçekten çok güzel 
bir duygu. Onlardan çok şey öğreni-
yoruz. Eto’o zaten kampa ilk geldiği 
gün 5’e 2 nasıl oynanır bize göster-
di. Adis’e karşı antrenmanlarda 1’e 
1 oynamak süper bir şey. Benim gibi 
Almanca konuştuğu için onunla an-
laşmakta sorun yaşamıyorum. Her 
şey çok güzel gidiyor” görüşünde 
bulundu. 

 UMARIM BU ŞANS VERİLİR
Herkese sakatlıktan uzak iyi 

bir sezon geçirmesi dileğinde de 
bulunan Sertan Yiğenoğlu, “Önce-
likle hocama kendimi göstermek 
ve başarılı olarak kadroda kalmak 
istiyorum. İnşallah bu şans verilir 
ve bende bunu en iyi şekilde de-
ğerlendiririm” değerlendirmesinde 
bulundu.

SERTAN YİĞENOĞLU KİMDİR?
Atiker Konyaspor’un genç oyun-

cusu Sertan Almanya doğumlu. Ka-
riyeri boyunca farklı Alman takımla-
rının formasını giyen genç oyuncu 
geçen sezon Konyaspor tarafından 
transfer edildi ve Anadolu Selçuks-
por’a kiralık olarak gönderildi. Bu-
rada başarılı bir performans ortaya 
koyan Sertan kariyerinde 143 maça 
çıktı ve 10 gol atma başarısı göster-
di.  n SPOR SERVİSİ
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